
วาระงานของ ผวจ., รอง ผวจ., ปจ. และ หน.สนจ. 
     วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม) 

10.00 น. งานพระราชทานอาหารให้กับสุนัขจรจัด  ณ  สถานสงเคราะห์สัตว์
บ้านสุนัขราชบุรี  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดราชบุร ี

12.00 น. ประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร 
 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี 

14.30 น. ประธานเปิดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ณ วัดบ้านกุ่ม อ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุร ี

16.00 น. ประธานเปิดงานเทศกาลเข้าพรรษาอนุรักษ์วิถีไทย
พื้นถิ่น 

ณ วัดใหญ่โพหัก อ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

17.30 น. ประธานเปิดโครงการพลังกายพลังใจต่อต้าน 
ยาเสพติด 

ณ บริเวณศูนย์จ าหน่ายสินค้าฯ 
หมู่ 6 ต าบลเบิกไพร อ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

เทศบาลต าบลเบิกไพร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวีรัส   ประเศรษโฐ) 

09.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด
ราชบุรี ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ณ ห้องประชุม 
หลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

ส านักงานประมง
จังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ประธานงานแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2560 ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา 

เทศบาลเมืองราชบุรี 

11.00 น. ประธานเปิดงาน “ผู้สูงอายุรวมดวงใจน า
ดอกไม้จันทน์ใช้ถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9” 

ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

11.30 น. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวด ี

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุร ี

15.00 น. ร่วมโครงการเทศกาลเข้าพรรษาอนุรักษ์วิถีไทย 
พื้นถิ่น 

ณ วัดใหญ่โพหัก อ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร) 

 ลาป่วย   

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นางณิทฐา แสวงทอง) 

08.30 น. ประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบ  
เครื่องเขียนพระราชทานและออกร้านอาหาร 
พระราชทาน แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ประธานพิธีเปิดงาน โครงการ “แปดล้านเก้า        
กล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”  

ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าเขา
ชะงุ้ม ภายในศูนย์ศึกษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรม 
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

11.30 น. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี 

18.30 น. ประธานพิธีเปิดรอบตัดสิน งานประกวด Mister 
Sapranational Ratchaburi 2017 

ณ โรงแรม ณ เวลา  คณะการประกวด  
Mister Sapranational 
Ratchaburi 2017 
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ปลัดจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “แปดล้านเก้า        
กล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” 

ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าเขา
ชะงุ้ม ภายในศูนย์ศึกษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรม 
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

10.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 
2560 

ณ บริเวณเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา 

เทศบาลเมืองราชบุรี 

11.30 น. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ส านักงาน
พระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

08.30 น. ประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทาน 
และออกร้านอาหารพระราชทาน แก่นักเรียน ครู 
และผู้ปกครอง 

ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัด
ราชบุร ี

09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการ 
“แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวาย 
พ่อแห่งแผ่นดิน”  

ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าเขา
ชะงุ้ม ภายในศูนย์ศึกษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรม 
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

15.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการสอบสวนฯ ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน 3 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี 

  


