
  
วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 

    วันเสาร์ที่  22  กรกฎาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 

09.00 น. ร่วมพิธีรับพระราชทานเส้ือยืดคอโปโล 
สีด าพระราชทาน  

ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต กรุงเทพ 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

05.30 น. ร่วมกิจกรรม “นารีฯ เดิน-วิ่ง การกุศล” 
ครั้งท่ี 12  

ณ โรงเรียนนารีวิทยา โรงเรียนนารีวิทยา 

09.00 น. ร่วมพิธีรับพระราชทานเส้ือยืดคอโปโล 
สีด าพระราชทาน  

ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต กรุงเทพ 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

05.30 น. ประธานเปิดงานกิจกรรม “นารีฯ เดิน-วิ่ง 
การกุศล” ครั้งท่ี 12  

ณ โรงเรียนนารีวิทยา โรงเรียนนารีวิทยา 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติราชการในวันหยุด   

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

09.00 น. ร่วมพิธีรับพระราชทานเส้ือยืดคอโปโล 
สีด าพระราชทาน  

ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต กรุงเทพ 
 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 

    วันอาทิตย์ที่  23  กรกฎาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 

07.00 น. ประธานปล่อยกิจกรรม แรลลี่จักรยาน 
“ปั่น Slow life ตามรอยพระบาทอย่าง
พอเพียง”  

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
อ.โพธาราม 
 

ส านักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
ราชบุรี 

 14.30 น. ประธานพิธีแสดงธรรมพระธรรมเทศนากัณฑ์ 
“สุจริตธรรมกถา ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (แต่งกาย ชุดปฏิบัติ
ราชการสีกากีคอพับแขนยาว)  

ณ วัดอมรินทราราม  
อ.เมืองราชบุร ี

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

07.00 น. ร่วมพิธีเปิดและร่วมปั่นกิจกรรม แรลลี่
จักรยาน “ปั่น Slow life ตามรอย 
พระบาทอย่างพอเพียง”  

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
อ.โพธาราม 

ส านักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัด
ราชบุรี 

14.00 น. ร่วมพิธีแสดงธรรมพระธรรมเทศนากัณฑ์ 
“สุจริตธรรมกถา ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (แต่งกาย ชุดปฏิบัติ
ราชการสีกากีคอพับแขนยาว)  

ณ วัดอมรินทราราม  
อ.เมืองราชบุร ี

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

14.00 น. ร่วมพิธีแสดงธรรมพระธรรมเทศนากัณฑ์ 
“สุจริตธรรมกถา ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (แต่งกาย ชุดปฏิบัติ
ราชการสีกากีคอพับแขนยาว)  

ณ วัดอมรินทราราม  
อ.เมืองราชบุร ี

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

 
14.00 น. 

เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ร่วมพิธีแสดงธรรมพระธรรมเทศนากัณฑ์ 
“สุจริตธรรมกถา ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (แต่งกาย ชุดปฏิบัติ
ราชการสีกากีคอพับแขนยาว)  

 
ณ วัดอมรินทราราม  
อ.เมืองราชบุร ี

 
ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี  

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

14.00 น. ร่วมพิธีแสดงธรรมพระธรรมเทศนากัณฑ์ 
“สุจริตธรรมกถา ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (แต่งกาย ชุดปฏิบัติ
ราชการสีกากีคอพับแขนยาว)  

ณ วัดอมรินทราราม  
อ.เมืองราชบุร ี
 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 



 
วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 

    วันจันทรท์ี่  24  กรกฎาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 

08.30 น. บันทึกรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรีรายงานประชาชน” 

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัด
ราชบุร ี

 

13.00 น. ประธานประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  

ณ ห้องประชุม 
หลวงยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

16.30 น. ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา 

ณ บริเวณ ชั้น 2 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ราชบุรี 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

10.00 น. ประธานตรวจสถานที่เก็บวัตถุระเบิดของ 
บริษัท ร่มโพรีย์ การแร่ จ ากัด 

ณ ม.3 ต.บ้านบึง  
อ.บ้านคา 

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

08.30 น. ประธานประชุมแนวทางการประเมิน
จังหวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรอบ
การประเมินท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ประธานประชุมเตรียมการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ณ ห้องประชุม 
หลวงยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

15.30 น. ประธานตรวจงานจ้าง ณ อ.จอมบึง แขวงทางหลวงราชบุรี 
ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

08.00 น. ร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอ า 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

กระทรวงมหาดไทย 

13.00 น. ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ณ ห้องประชุม 
หลวงยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

 

 

/หัวหน้า... 

 

 



 

-2- 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.30 น. ร่วมประชุมแนวทางการประเมินจังหวัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการรอบการประเมินท่ี 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัด 
ราชบุร ี

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการน า
คุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็น
ประสบการณ์ 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ณ ห้องประชุม 
หลวงยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


