
 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
     วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 
 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

08.00 น. ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มท.  
และนายอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ราชบุรี 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

 10.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ประธานประชุมส่วนราชการการแก้ไขปัญหา
สถานะบุคคลของเด็กนักเรียน  

ณ ห้องประชุม  
ศอ.ปส.จ.รบ  

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ประธานพิธีมอบเสื้อยืดโปโลสีด าพระราชทาน 
เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

08.00 น. ศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ณ วิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุร ี

08.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มท.  
และนายอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี  
ครั้งท่ี 2/2560 

ณ ห้องประชุม 
หลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน
อุตสาหกรรม 
จังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดโปโลสีด าพระราชทาน 
เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

 16.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี 

ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์  
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงาน 
อุตสาหกรรม 
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

08.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มท.  
และนายอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

10.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมใหญ่  
(ช้ัน 4) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

08.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มท.  
และนายอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นิสิต
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี  
ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ณ ส านักงานสรรพากร 
พื้นที่ราชบุรี 

ส านักงานสรรพากร
พื้นที่ราชบุรี 

13.30 น. ร่วมประชุมการด าเนินงานโครงการสวนป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ 

ณ โครงการสวนป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ ต.ตะนาวศรี  
อ.สวนผึ้ง 

โครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ  
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง 

16.00 น. ตรวจติดตามการด าเนินงานของศูนย์รับแจ้งการ
ท างานของคนต่างด้าว 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

08.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มท.  
และนายอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

10.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดราชบุรี 

13.00 น. ร่วมประชุมและตรวจสอบติดตามการพิจารณา
ค าร้องขอสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน 

ณ ห้องประชุม 
 ศอ.ปส.จ.รบ  

ทีท าการปกครอง
จังหวัดราชบุบรี 

 13.30 น. ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดโปโลสีด าพระราชทาน 
เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มท.  
และนายอ าเภอ 

ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

 10.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ ์
อาคารราชบุรีเกมส์ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ราชบุรี 

ณ ห้องประชุมใหญ่  
(ช้ัน 4) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี 

 13.30 น. ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดโปโลสีด าพระราชทาน 
เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ าเภอเมืองราชบุรี 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

 14.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดโครงการจ้างปรับปรุงท่อ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (บ้านท่าสนุน) ต.บ้านไร่ 
อ.เมืองราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน 3 
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงาน 
จังหวัดราชบุรี 

 


