
   วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

09.00 น. ประธานพิธีรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความ
สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
2560 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดราชบุร ี

13.00 น. ประธานพิธีมอบบ้านกาชาดฯ  
นางล ายอง บุญมั่น 

ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 4 
ต าบลหนองกระทุ่ม  
อ าเภอปากท่อ 

 

15.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ศอ.ปส.จ.รบ. 

ณ ห้องประชุมหลวง 
ยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ศอ.ปส.จ.รบ. 

16.00 น. ร่วมประชุม Video conference 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

08.00 น. ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร กรุงเทพฯ 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

09.00 น. ร่วมพิธีรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความ
สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
2560 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดราชบุร ี

09.00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
จังหวัดราชบุรี 

09.05 น. ร่วมการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ณ ห้องประชุมกองทุน
บทบาทสตรี 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ประธานร่วมแถลงข่าวการจัดการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องเพชรชมพู 
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

09.00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการตามนโยบายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดราชบุรี 1 

ณ ห้องประชุม  
ส านักงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 

ส านักงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
ราชบุรี 1 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

09.00 น. ร่วมพิธีรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความ
สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
2560 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดราชบุร ี

10.30 น. ประธานคณะอนุกรรมการประกันสังคม ณ ห้องประชุม  
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
ราชบุรี 

13.30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ 

ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ส านักงานแรงงาน 
จังหวัดราชบุรี 

16.00 น. ร่วมประชุม Video conference 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี 

/ปลัดจังหวัด...          
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ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ร่วมพิธีรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความ
สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
2560 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดราชบุร ี

10.00 น. ร่วมแถลงข่าวการจัดการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องเพชรชมพู 
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดราชบุรี 

15.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ศอ.ปส.จ.รบ. 

ณ ห้องประชุมหลวง 
ยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ศอ.ปส.จ.รบ. 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.00 น. ร่วมพิธีรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความ
สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
2560 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดราชบุร ี

15.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ศอ.ปส.จ.รบ. 

ณ ห้องประชุมหลวง 
ยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ศอ.ปส.จ.รบ. 

16.00 น. ร่วมประชุม Video conference 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี 

                  


