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วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

07.00 น. ประธานพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-   
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัย
มงคล และกิจกรรมรวมพลังศาสนิก
สัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิม-
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม-
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนี พันปีหลวง 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ประธานกิ จกรรมจิตอาสาพั ฒนา     
ภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ สถาบันพระสังฆาธิการ   
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

11.30 น. ประธานพิ ธี เปิ ดกิ จกรรมโครงการ     
น  าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด 
ประจ าปี ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ เรื อนจ ากลางราชบุ รี        
ต.น  าพุ  อ .เมื องราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15.00 น. ประธานกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่
แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอย
รักลูก” 

ณ ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ
ประจ าจั งหวั ดราชบุ รี         
ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

19.00 น. ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
วางพานพุ่ ม และพิ ธีจุ ดเที ยนถวาย     
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรม-  
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

07.00 น. ร่วมพิ ธีท าบุญตั กบาตรถวายเป็ น   
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-   
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

/รองผู้ว่าราชการ… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์
สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ สถาบันพระสังฆาธิการ   
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

11.30 น. ร่วมพิธีเปิดกจิกรรมโครงการน  าพระทยั
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจ าป ี
๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ณ เรื อนจ ากลางราชบุ รี        
ต.น  าพุ  อ .เมื องราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” 

ณ ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ
ประจ าจั งหวั ดราชบุ รี         
ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ 
วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย  
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

07.00 น. ร่วมพิ ธีท าบุญตั กบาตรถวายเป็ น   
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-   
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์
สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

/รองผู้ว่าราชการ… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ สถาบันพระสังฆาธิการ   
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

11.30 น. ร่วมพิธีเปิดกจิกรรมโครงการน  าพระทยั
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจ าป ี
๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ณ เรื อนจ ากลางราชบุ รี        
ต.น  าพุ  อ .เมื องราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” 

ณ ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ
ประจ าจั งหวั ดราชบุ รี         
ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ 
วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย  
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

07.00 น. ร่วมพิ ธีท าบุญตั กบาตรถวายเป็ น   
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-   
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์
สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ สถาบันพระสังฆาธิการ   
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

11.30 น. ร่วมพิธีเปิดกจิกรรมโครงการน  าพระทยั
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจ าป ี
๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ณ เรื อนจ ากลางราชบุ รี        
ต.น  าพุ  อ .เมื องราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

/รองผู้ว่าราชการ… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

15.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” 

ณ ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ
ประจ าจั งหวั ดราชบุ รี         
ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ 
วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย  
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.(ท) 
(พ.อ.ประยุทธ ผดงุพจน์) 

07.00 น. ร่วมพิ ธีท าบุญตั กบาตรถวายเป็ น   
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-   
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์
สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ 
วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย  
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

07.00 น. ร่วมพิ ธีท าบุญตั กบาตรถวายเป็ น   
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-   
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์
สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

/ปลัดจงัหวัด… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ สถาบันพระสังฆาธิการ   
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

11.30 น. ร่วมพิธีเปิดกจิกรรมโครงการน  าพระทยั
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจ าป ี
๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ณ เรือนจ ากลางราชบุรี        
ต .น  าพุ  อ .เมื องราชบุ รี        
จ.ราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” 

ณ ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ
ประจ าจั งหวั ดราชบุ รี         
ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ 
วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย  
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

07.00 น. ร่วมพิ ธีท าบุญตั กบาตรถวายเป็ น   
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-   
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ อาคารโดม โรงยิมเนเซี่ยม
จั งหวั ดราชบุ รี  อ .เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์
สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง 

ณ สถาบันพระสังฆาธิการ   
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

/หัวหน้าส านักงาน… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุร ี
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

11.30 น. ร่วมพิธีเปิดกจิกรรมโครงการน  าพระทยั
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจ าป ี
๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ณ เรื อนจ ากลางราชบุ รี        
ต.น  าพุ  อ .เมื องราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” 

ณ ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ
ประจ าจั งหวั ดราชบุ รี         
ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุ รี        
จ.ราชบุร ี

ที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรี 

19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ 
วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย  
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า- 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม-
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

ณ โรงยิ มเนเซี่ ยมจั งหวั ด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี       
จ.ราชบุร ี

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 

 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายชยาวุธ จันทร) 

09.00 น. จัดรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุร”ี  
  

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัด
ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดราชบุร ี

13.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเสวนาและ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) และ
การพิจารณาข้อเสนอโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  โรงแ รม ริ เวอ ร์ แ ค ว          
ต .บ้ าน เห นื อ  อ .เมื อ ง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคกลาง
ตอนล่าง ๑ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) 

09.00 น. ประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการ
พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์  

ณ กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย
ขยายผลโครงการพระราชด าริ
เขาชะงุ้มฯ อ. โพธาราม  
จ. ราชบุร ี

ส านักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรี 

10.00 น. ประธานการประชุมคณะท างาน 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
จังหวัดราชบุรี    

ณ ห้องประชุมส านั กงาน
สหกรณ์ จั งหวั ดราชบุ รี         
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ราชบุร ี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้าน
การบ าบัดยาเสพติด 

ณ  ห้ อ งป ระชุ ม ชั น  4 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุ รี  อ .เมื องราชบุ รี         
จ.ราชบุร ี

ส านั ก งาน ส าธารณ สุ ข
จังหวัดราชบุรี 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) 

09.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ  
การคั ด เลื อกครู ผู้ สมควรได้ รั บ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ า    
มหาจักรี  

ณ  ห้ องป ระชุ ม  ชั น  5
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี 

ส านั ก งาน ศึ ก ษ าธิ ก า ร
จังหวัดราชบุรี 

13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ   
จัดรูปที่ดิน 

ณ ห้องปฏิบัติราชการรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ชั น 2 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

ส านักงานโยธาธิการและ   
ผังเมืองจังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ) 

10.30 น. ประธานการตรวจพิจารณาอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม “บ้านละมุน” 

ณ  8 8  ม .2  ต .บ้ าน ไร่          
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

14.30 น. ประชุมการจัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตร 
“จิ ตอาสาราชทั ณ ฑ์  (จอส.รท .) 
เรือนจ ากลางเขาบิน”  

ณ ห้องประชุม ชั น 2 กองพล
พัฒนาที่  1 อ.เมืองราชบุรี     
จ.ราชบุร ี

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.(ท) 
(พ.อ.ประยุทธ ผดงุพจน์) 

09.00 น. ประธานเปิ ดโครงการสร้ างความ
เข้มแข็งระดับต าบล 

ณ วิสาหกิจชุมชนคนบางป่า 
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

กอ.รมน.จังหวัด.ร.บ. 

                                                                                                                                           /ปลัดจงัหวัด... 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์) 

10.30 น. ร่ วมการตรวจพิ จารณ าอนุ ญ าต
ประกอบธุรกิจโรงแรม “บ้านละมุน” 

ณ  8 8  ม .2  ต .บ้ าน ไร่          
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

13.00 น. ประธานเปิดโครงการเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติด  

ณ ค่ ายวาสนาดี รี สอร์ ท       
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ที่ ท าการปกครองจั งหวัด
ราชบุร ี

หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
(นายชาติชาย ไชยพิมล) 

13.00 น. ร่วมโครงการเสวนาและการประชุม  
เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  เพื่ อ ท บ ท ว น
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
และการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  โรงแ รม ริ เวอ ร์ แ ค ว          
ต .บ้ าน เห นื อ  อ .เมื อ ง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคกลาง
ตอนล่าง ๑ 

  

 กลุ่มงานอ านวยการ  
 ส านักงานจังหวัด 
 โทร. 0-3233-7890 
 เวลา  17.00 น.  

 


