
วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันศุกร์ที่  28  กรกฎาคม  2560 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

05.30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  

ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 
อ.เมืองราชบุร ี

การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดราชบุรี 

 06.30 น. ประธานพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น  
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 08.00 น. ประธานพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพร
ชัยมงคล 

ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ประธานพิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ราชบุรี 

09.15 น. ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ประธานเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

ณ วัดแก้มอ้น ม.3  
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

11.00 น. ประธานมอบของอุปโภค บริโภคแก่เด็กพิการทาง
สมองและปัญญา 

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดราชบุรี 

11.00 น. ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

ณ วัดแก้มอ้น ม.3  
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี 

13.00 น. เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พร้อมมอบของ
เยี่ยมและให้ก าลังใจในพื้นที่ 

ณ อ.เมืองราชบุรี อ.บ้านคา 
และอ.สวนผึ้ง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จอมบึง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

06.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 07.30 น. ร่วมพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัย
มงคล 

ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 08.30 น. ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ร่วมเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

ณ วัดแก้มอ้น ม.3  
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

 11.00 น. ร่วมพิธีกิจกรรมมอบของอุปโภค บริโภคแก่เด็ก
พิการทางสมองและปัญญา 

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการ อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดราชบุรี 

 

               /รองผู้ว่าราชการ......  
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

06.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 07.30 น. ร่วมพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัย
มงคล 

ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 09.30 น. ประธานปลูกป่าตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 
พรรษา 

ณ อ่างเก็บน้ าห้วยไม้เต็ง  
หมู่ 6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

06.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 07.30 น. ร่วมพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัย
มงคล 

ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.15 น. ประธานพิธีสวนสนามลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

06.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 07.30 น. ร่วมพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัย
มงคล 

ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 08.30 น. ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมปลูกป่าตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

ณ อ่างเก็บน้ าห้วยไม้เต็ง  
หมู่ 6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. เปิดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560  

ณ วัดแก้มอ้น ม.3  
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

 

 

 

               /หัวหน้าส านักงาน...  
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หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

06.00 น. ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐ
ประชาพัฒนา อ.เมือง
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 07.30 น. ร่วมพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพร
ชัยมงคล 

ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 08.30 น. ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ราชบุร ี

09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันเสาร์ที่  29  กรกฎาคม  2560 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

05.30 น. ประธานพิธีกิจกรรมเดิน วิ่ง ขึ้นเขาแก่น
จันทน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ เขาแก่นจันทน์  
อ.เมืองราชบุร ี

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

 
05.30 น. 

เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ร่วมพิธีกิจกรรมเดิน วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 
ณ เขาแก่นจันทน์  
อ.เมืองราชบุร ี

 
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

05.30 น. ร่วมพิธีกิจกรรมเดิน วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ เขาแก่นจันทน์  
อ.เมืองราชบุร ี

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

05.30 น. ร่วมพิธีกิจกรรมเดิน วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ เขาแก่นจันทน์  
อ.เมืองราชบุร ี

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ตรวจเย่ียมชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ณ วัดใหม่สี่หมื่น  
อ.ด าเนินสะดวก 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 15.30 น. ตรวจเย่ียมชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ณ วัดปรกเจริญ  
อ.ด าเนินสะดวก 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

05.30 น. ร่วมพิธีกิจกรรมเดิน วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ เขาแก่นจันทน์  
อ.เมืองราชบุร ี

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

05.30 น. ร่วมพิธีกิจกรรมเดิน วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ เขาแก่นจันทน์  
อ.เมืองราชบุร ี

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันอาทิตย์ที่  30  กรกฎาคม  2560 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

07.50 น. ประธานเปิดงาน Pakchog Bike คร้ังที่ 1 
และร่วมปั่นจักรยาน 

ณ วัดเขาปิ่นทอง  
ต.ปากช่อง อ.จอมบึง 

ชมรมกีฬา ต.ปากช่อง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

 เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

08.30 น. ตรวจเย่ียมชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ณ วัดวาปีสุทธาวาส   
อ.จอมบึง 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 10.30 น. ตรวจเย่ียมชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ณ วัดนาหนอง   
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ตรวจเย่ียมชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี   
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

- - - - 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันจันทร์ที่  31  กรกฎาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

07.30 น. ประธานเข้าวัดท าบุญวันธรรมสวนะ จังหวัด
ราชบุรี 

ณ วัดท่าผา  
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ประธานเปิดการอบรม “ท าดี.. ท าง่าย..  
ให้เลือด” ภาค 4 

ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 2 
โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง
ราชบุร ี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 10.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ ากัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด  
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง
ราชบุร ี

ส านักงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ ากัด  

13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุร ี

ณ ห้องประชุมหลวงนิคม
คณารักษ์ ชั้น 2 ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 4 

ศึกษาธิการ ภาค 4 

16.30 น. บันทึกรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
รายงานประชาชน” 

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัด
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

07.00 น. โครงการเข้าวัดท าบุญวันธรรมเสวนะจังหวัดราชบุรี ณ วัดท่าผา อ.บ้านโป่ง ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดการอบรม “ท าดี ท าง่าย ให้เลือดภาค 4” ณ ห้องเวลาดี 2 โรงแรม 
ณ เวลา  

ส านักงานกาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการหนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

 13.00 น. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับ
จังหวัด) 

ณ ห้องประชุมหลวง
ยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม “ท าด.ี.  
ท าง่าย….เลือด ภาค 4” 

ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 2 
โรงแรม ณ เวลา  

ส านักงานกาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 13.20 น. ประธานพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยา  
เสพติดในระบบใจ 

ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน
จังหวัดราชบุรี กองร้อย
อาสารักษาดินแดนจังหวัด
ราชบุรีท่ี 1 ต.อ่างทอง  
อ.เมืองราชบุรี 

ศอ.ปส.จ.รบ 

 15.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ส านักงาน อบจ.รบ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ราชบุร ี

 

               /รองผู้ว่าราชการ...... 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

07.30 น. ร่วมโครงการเข้าวัดท าบุญวันธรรมเสวนะจังหวัด
ราชบุร ี

ณ วัดท่าผา ต.ท่าผา 
อ.บ้านโป่ง 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม “ท าด.ี.  
ท าง่าย….เลือด ภาค 4” 

ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 2 
โรงแรม ณ เวลา  

ส านักงานกาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 10.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด 

ส านักงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ ากัด 

 14.30 น. ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวง
แรงงาน 

ณ ห้องประชุม ส านักงาน
แรงงานจังหวัด 

ส านักงานแรงงานจังหวัด
ราชบุร ี

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม “ท าด.ี.  
ท าง่าย….เลือด ภาค 4” 

ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 2 
โรงแรม ณ เวลา  

ส านักงานกาชาดจังหวัด
ราชบุร ี

 10.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการหนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

 13.20 น. ร่วมพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
ในระบบใจ 

ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน
จังหวัดราชบุรี กองร้อย
อาสารักษาดินแดนจังหวัด
ราชบุรีท่ี 1 ต.อ่างทอง  
อ.เมืองราชบุรี 

ศอ.ปส.จ.รบ 

 15.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ส านักงาน อบจ.รบ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

10.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการหนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี 

 10.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด  

ณ ห้องประชุมส านักงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด  
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง
ราชบุร ี

ส านักงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ ากัด  

 15.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ส านักงาน อบจ.รบ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ราชบุร ี

 

 

 


