
 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันเสารท์ี่ 5  สิงหาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

19.00 น. ประธานพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิม
พระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ 

ณ สถาบันแม่ชีไทย  
อ.ปากท่อ 

สถาบันแม่ชีไทย 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

10.00 น. ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้
สมาชิก อส. ของคณะกรรมการมูลนิธิอาสา
รักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ณ กองร้อยอาสารักษา 
ดินแดน อ.สวนผึ้ง 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

13.30 น. ร่วมรับฟังการติดตามโครงการตามแผน
บูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 
อาคารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันอาทิตยท์ี่ 6  สิงหาคม  2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

17.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณี  
ข้าวห่อไทยกะเหรี่ยง ปี 560” 

ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม  
หมู่ 2 ต.ยางหัก  
อ.ปากท่อ 

องค์การบริหารส่วน 
ต าบลยางหัก 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

 ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

- - - - 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

- - -  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
    วันจันทร์ที่ 7  สิงหาคม  2560 
 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

07.00 น. ร่วมงาน “รพีราชบุรี 60”  ณ ศาลจังหวัดราชบุรี  
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานศาลจังหวัด
ราชบุร ี

 08.00 น. ประธานเข้าวัดท าบุญวันธรรมเสวนะจังหวัด
ราชบุรี  (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ และ
อ าเภอเมืองราชบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพฯ 

ณ วัดหนองหอย 
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดราชบุรี 

 10.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของ  
สภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดราชบุร ี

 13.30 น. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ กรรมการ 
สสวท. ขอเข้าพบหารือเร่ืองโครงการยกระดับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ 

ณ ห้องปฏิบัติงาน 
ผวจ.รบ 

 

 16.00 น. ร่วมแข่งขันฟุตบอลทีม VIP เนื่องในวัน  
รพี ประจ าปี 2560 

ณ สนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรีมิตรผล อ.เมือง
ราชบุรี 

ส านักงานอัยการจังหวัด
ราชบุรี 

 18.30 น. ประธานพิธีเปิดงาน “ประเพณีไทยตะนาวศรี 
ประจ าปี 2560” 

ณ บริเวณลานหน้า 
ที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง 

อ าเภอสวนผึ้ง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

10.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของ  
สภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดราชบุร ี

 14.00 น. พลังงานจังหวัดราชบุรีเข้าพบ ณ ห้องปฏิบัติงาน  
รอง ผวจ.รบ 

ส านักงานพลังงาน
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

07.00 น. ร่วมงาน “รพีราชบุรี 60”  ณ ศาลจังหวัดราชบุรี  
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานศาลจังหวัด
ราชบุร ี

 10.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของ  
สภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดราชบุร ี

 

     /ปลัดจังหวัด..... 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

08.00 น. ร่วมโครงการเข้าวัดท าบุญวันธรรมเสวนะ
จังหวัดราชบุรี (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ 
และอ าเภอเมืองราชบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพฯ) 

ณ วัดหนองหอย  
ต.เขาแร้ง 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดราชบุร ี

 10.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของ  
สภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดราชบุร ี

 13.00 น. ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ า  
ปีงบประมาณ 2561 

ณ ห้องประชุมกรรมาธิการฯ 
213-216 ชั้น 2 อาคาร
รัฐสภา กรุงเทพฯ 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

10.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของ  
สภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดราชบุร ี

 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
“อ าเภอสะอาด” จังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
อบจ.รบ 

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี 

 16.00 น. ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีม VIP เนื่องในวัน 
รพี ประจ าปี 2560 

ณ สนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรีมิตรผล  
อ.เมืองราชบุรี 

ส านักงานอัยการจังหวัด
ราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

07.00 ร่วมงาน “รพีราชบุรี 60” ณ ศาลจังหวัดราชบุร ี ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

 10.00 น. ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้าน
ของสภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี 

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุร ี

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดราชบุร ี

 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 


