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

    วันเสาร์ที ่ 8  กรกฎาคม  2560 

ผู้บงัคับบญัชา เวลา วาระ สถานที ่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสมุ) 

07.45 น. ประธานเข้าวัดท าบุญวันธรรมสวนะ  
จังหวัดราชบุรี 

ณ วัดวาปีสุทธาวาส  
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ประธานปล่อยกจิกรรมแรลล่ีรถยนต์ 
โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเท่ียวตามรอย
พระบาท ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
(ราชบุรี/สุพรรณบุรี/กาญจนบุรี) 

ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี  
อ าเภอเมอืงราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน
ท่องเท่ียวละกฬีา
จังหวัดราชบุรี  

 13.30 น. คณะทีมงาน Suthichai Yoon และบริษทั 
เนชั่นบรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากดั   
ขอสัมภาษณ์ข้อมลูประเด็น “ราชบุรีกบั
กราฟฟต้ีิ ศิลปะบนก าแพง” เพือ่น าไป
เผยแพร่ 

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี 

 

19.30 น. ประธานพธีิเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชา 

ณ บริเวณพระวิหารหลวง 
วัดมหาธาตุวรวิหาร 

ส านักงาน  
พระพทุธศาสนา  
จังหวัดราชบุรี  

20.00 น. ประธานพธีิเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชา 

ณ อโุบสถวัดอมรินทราราม ส านักงาน 
พระพทุธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

08.00 น. ร่วมเป็นเกยีรติโครงการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเท่ียวตามรอยพระบาทเชิงสร้างสรรค์ 
ราชบุรี-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี 

ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี  
อ าเภอเมอืงราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี และเส้นทาง 
ราชบุรี-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี 

ส านักงาน
ท่องเท่ียวละกฬีา
จังหวัดราชบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

 
07.45 น. 

เวรราชการผู้ใหญ่  
ร่วมโครงการเข้าวัดท าบุญวันธรรมสวนะ 
จังหวัดราชบุรี 

 
ณ วัดวาปีสุทธาวาส  
อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 

 
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 
 

 ตรวจติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   
20.00 น. ร่วมพธีิเวียนเทียนเนื่องในเทศกาล  

วันอาสาฬหบูชา  
ณ อโุบสถวัดอมรินทราราม ส านักงาน 

พระพทุธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี 

ปลดัจังหวัดราชบรุี 
(นายวิสาห ์พูลศิริรัตน์) 

19.00 น. ร่วมพธีิเวียนเทียน  เนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชา 

ณ บริเวณพระวิหารหลวง  
วัดมหาธาตุวรวิหาร 

ส านักงาน 
พระพทุธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี 

หวัหน้าส านักงานจังหวัดราชบรุี 
(นายชาตชิาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 

 



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

    วันอาทติยท์ี ่ 9  กรกฎาคม  2560 

ผู้บงัคับบญัชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสมุ) 

07.30 น. ประธานพธีิท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

ณ ศาลาสุภัทโท  
วัดมหาธาตุวรวิหาร 

ส านักงาน 
พระพทุธศาสนา
จังหวัดราชบุรี 

 09.00 น. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคี ณ วัดพระศรีอารย์ 
ต าบลบ้านเลือก อ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

 13.00 น. ประธานเปิดงานประกวดรถบุปผาชาติ  
แห่เทียนพรรษา ปี 2560 

ณ บริเวณหน้าเทศบาล 
ต าบลชัฎป่าหวาย อ าเภอ
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

08.00 น. ร่วมเป็นเกยีรติโครงการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเท่ียวตามรอยพระบาทเชิงสร้างสรรค์ 
ราชบุรี-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี 

ณ เส้นทาง  
ราชบุรี-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี 
 

ส านักงาน
ท่องเท่ียวละกฬีา
จังหวัดราชบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

- - - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

 
07.00 น. 

เวรราชการผู้ใหญ่  
ร่วมพธีิท าบุญตักบาตรเนื่องใน              
วันเข้าพรรษา 
 

 
ณ ศาลาสุภัทโท  
วัดมหาธาตุวรวิหาร 

 
ส านักงาน 
พระพทุธศาสนา
จังหวัดราชบุรี 

ปลดัจังหวัดราชบรุี 
(นายวิสาห ์พูลศิริรัตน์) 

- - - - 

หวัหน้าส านักงานจังหวัดราชบรุี 
(นายชาตชิาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

    วันจันทร์ที ่ 10  กรกฎาคม  2560 

ผู้บงัคับบญัชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสมุ) 

08.00 น. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี และร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบั
สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมอืง          
ของรัฐไทย” 

ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม 
โรงแรม เดอะ สุโกศล  
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพ 

ส านักงาน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

- 
 

- - - 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

 ปฏิบัติหน้าท่ีในวันหยุดราชการ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

- - - - 

ปลดัจังหวัดราชบรุี 
(นายวิสาห ์พูลศิริรัตน์) 

07.00 น. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี และร่วมสัมมนาทาง
วิชาการ “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบั
สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมอืง          
ของรัฐไทย” 

ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม 
โรงแรม เดอะ สุโกศล  
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพ 

ส านักงาน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

หวัหน้าส านักงานจังหวัดราชบรุี 
(นายชาตชิาย ไชยพิมล) 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

    วันอังคารที ่ 11  กรกฎาคม  2560 

ผู้บงัคับบญัชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสมุ) 

09.10 น. ประธานพธีิเฉลิมพระเกยีรติฯ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2560   

ณ บริเวณคลองบาง          
สองร้อย ฝ่ังตะวันออก 
หมู ่1 ต าบลธรรมเสน 
อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี  
 

ส านักงานประมง
จังหวัดราชบุรี 

 11.00 น. ประธานประชุมเตรียมการต้อนรับ  
คุณสิริกติิยา เจนเซ่น 

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

 14.00 น. ประธานพธีิเปิดโครงการถนนปลอดภัย  ณ อาคารส านักงาน 
บริษทั สยามคร๊าฟ
อตุสาหกรรม อ าเภอ 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 

17.00 น. ร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวเมอืงดาวรุ่งจังหวัดราชบุรี 

ณ ห้องเวลาดี 2  
โรงแรม ณ เวลา อ าเภอ
เมอืงราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 

ส านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กฬีาจังหวัด
ราชบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

08.00 น. ศึกษาหลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจักร 
วปอ. 

ณ วิทยาลัยป้องกนั
ราชอาณาจักร กรุงเทพฯ 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี 

16.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการหอการค้า
จังหวัดราชบุรี คร้ังท่ี 3/2560   

ณ ห้องเพชรชมพู 
โรงแรมโกเด้นซิต้ี 
อ าเภอเมอืงราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

หอการค้าจังหวัด
ราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

10.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง 
รับรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกจิการ 

ณ ห้องประชุม  
ส านักงานสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
ราชบุรี 

ส านักงานสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2560 

ณ ห้องประชุม 
หลวงยกกระบัตร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุรี 

ปลดัจังหวัดราชบรุี 
(นายวิสาห ์พูลศิริรัตน์) 

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

หวัหน้าส านักงานจังหวัดราชบรุี 
(นายชาตชิาย ไชยพิมล) 

 ปฏิบัติราชการตามปกติ   

 


