
 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันเสาร์ที่  15 กรกฎาคม  2560 
 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

10.00 น. ร่วมงาน TO BE NUMBER ONE และรับ
เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ณ Hall 9 ศูนย์การ
ประชุม IMPAC FORUM 
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

 ปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดราชการ   

 08.30 น. ร่วมต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดา
คนเล็ก ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช--
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเข้าร่วม
ประชุมและเก็บข้อมูลแหล่งทวารวดีเพื่อใช้
เป็นข้อมูลมรดกโลก 

ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

12.00 น. ร่วมต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดา
คนเล็ก ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเข้าร่วม
ประชุมและเก็บข้อมูลแหล่งทวารวดีเพื่อใช้
เป็นข้อมูลมรดกโลก 

ณ ร้านโอ่งข้าวโอ่งน้ า  
ถ.เพชรเกษม อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

10.15 น. ร่วมต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดา
คนเล็ก ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเข้าร่วม
ประชุมและเก็บข้อมูลแหล่งทวารวดีเพื่อใช้
เป็นข้อมูลมรดกโลก 

ณ โบราณสถานวัดโขลง 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
วัดโขลง ต.คูบัว อ.เมือง
ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

13.00 น. ร่วมต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดา
คนเล็ก ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเข้าร่วม
ประชุมและเก็บข้อมูลแหล่งทวารวดีเพื่อใช้
เป็นข้อมูลมรดกโลก 

ณ เขางู ถ้ าพระ ถ้ าฝาโถ 
ถ้ าจีน ถ้ าจาม 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

10.15 น. ร่วมต้อนรับคุณสิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดา
คนเล็ก ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเข้าร่วม
ประชุมและเก็บข้อมูลแหล่งทวารวดีเพื่อใช้
เป็นข้อมูลมรดกโลก 

ณ โบราณสถานวัดโขลง 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
วัดโขลง ต.คูบัว อ.เมือง
ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันอาทิตย์ที่  16 กรกฎาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

09.30 น. ประธานพิธีเปิดงาน “ปั่น Slow life ไป
ตามรอยพระบาท 12 เมืองห้ามพลาด”  

ณ วัดเขาช่องพราน  
อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

 ปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดราชการ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

- - - - 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันจันทร์ที่  17 กรกฎาคม  2560 
 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

09.00 น. ร่วมทีมตรวจเย่ียมอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี ปี 2560  

ณ สถานีอามัยฯ คูบัว  
ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี 

 13.00 น. ประธานรับมอบ “โครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อยกระดับการศึกษา” 

ณ โรงเรียนวัดชัฎใหญ่  
ต.รางบัว อ.จอมบึง 

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

09.00 น. ประธานพิธีเปิด  “การประชุมขับเคลื่อน
สังคมไทยปลอดบุหรี่” 

ณ ห้องเวลา 1 โรงแรม 
ณ เวลา ราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 09.30 น. ประธานพิธีเปิด “การประชุมชี้แจงโครงการ
ส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย” 

ณ ห้องประชุมส านักงาน
สพม.เขต 8 โรงเรียนราช
โบริกานุเคราะห ์

ส านักงานสถิติจังหวัด
ราชบุรี 

 13.00 น. ร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ร่าง
สัญญาประชาคมให้กับประชาชนเพื่อเตรียม
สร้างความสามัคคีปรองดอง 

ณ สโมสรกองทัพภาค 1 
กองทัพภาคท่ี 1 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

09.00 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมวิทยากร  
แกนน าระดับอ าเภอโครงการพัฒนากลไก
สนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐฯ 

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  
อ.เมืองราชบุร ี

ศูนย์ประสานงานภาคี
การพัฒนาจังหวัด
ราชบุร ี

 09.30 น. ประธานตรวจสถานที่ใช้อาคาร  
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 

ณ บริเวณโรงภาพยนตร์ 
ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน
ราชบุร ี

ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด
ราชบุร ี

 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการจัดงานเดิน-วิ่ง ขึ้นเขา  
แก่นจันทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูรฯ 

ณ ห้องประชุมหลวงนิคม
คณารักษ์ ชั้น 2 
ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 4 จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 4 จังหวัด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

10.00 น. ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและแนะน า
หน่วยงานของรัฐจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี 

 14.00 น. ประธานการประชุมอนุวินัยพนักงาน อบต. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

07.30 น. ร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลประจ าปี 2560  

ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ 
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

 

 

 


