
 

วาระงานของ ผวจ, รอง ผวจ, รอง ผอ.รมน.จว, ปจ. และ หน.สนจ. 
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 

ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์) 

15.00 น. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566  

ณ สนามกองบั ญชาการ 
กรมการทหารช่ าง อ.เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

มณฑลทหารบกที่ 16 

องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอังกูร  ศีลาเทวากูล) 

09.00 น. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและกล่าว
ต้อนรับ  

ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

สำนักงานจังหวัดราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นายอุดม เพชรคุต) 

10.00 น. ประธานการประชุมกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ พิจารณาเงินกู้  

ณ ห้องประชุมบางสองร้อย  
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุร ี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ประธานการประชุมวินัยเทศบาล ณ ห้องประชุมบางสองร้อย 
ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนั กงานส่ งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ด
ราชบุร ี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
(นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี) 

09.00 น. ประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง 
สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ภายใต้ พระราชบัญญั ติ
ส่ งเสริ มการพั ฒนาฝี มื อแรงงาน      
พ.ศ. 2545 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ  โรงแรมโฮเทล วิ ศมา          
ถ.ศรีสุ ริยวงศ์  ต.หน้ าเมือง     
อ.เมืองราชบุร ีจ.ราชบุรี 

สถาบันพัฒนาฝมีือแรงงาน 
4 ราชบุร ี

09.30 น. ประธานเปิ ดการประชุมโครงการ
เสริมสร้างการรับรู้ ให้กับนายจ้าง  
สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
และองค์ กรภาคี เครือข่ายจั งหวัด
ราชบุร ีรุ่นที่ 1  

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์    
โรงแรมเวสเทิ ร์ นแกรนด์         
อ.เมืองราชบุร ีจ.ราชบุรี 

สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดราชบุรี  

ณ ห้องประชุ มแควอ้อม    
ชั้ น  4 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนั กงานพัฒนาสั งคม 
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี 

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

09.09 น. พิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก
พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระ -
กำแพงเพชรอัครโยธิน  

ณ สนามกองบั ญชาการ 
กรมการทหารช่ าง อ.เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ 

13.30 น. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566  

ณ สนามกองบั ญชาการ 
กรมการทหารช่ าง อ.เมื อง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

มณฑลทหารบกที่ 16 

ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

08.00 น. ติดตามโครงการบรรพชาอุปสมบท   
99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล     
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร-   
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง-
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
จังหวัดราชบุร ี   

ณ วัดหลวงพ่ อสดธรรม -       
กายาราม อ.ดำเนินสะดวก     
จ.ราชบุร ี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

 /ปลัดจงัหวัด… 
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ผู้บังคับบัญชา เวลา วาระ สถานที ่ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปลัดจังหวัดราชบุรี  
(นายไกรธวัช ทินโสม) 

09.30 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและ
ติ ดตามผลการดำเนิ นการแก้ ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในทุกหมู่บ้านในระบบ Thai QM 

ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัด
จั งห วั ด ร าช บุ รี  ชั้ น  2      
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ราชบุร ี

13.30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
ราชบุรี  

ณ ห้องประชุ มแควอ้อม    
ชั้ น  4 ศาลากลางจั งหวั ด
ราชบุร ี

สำนั กงานพัฒนาสั งคม 
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี 
(นางปนัดดา เพ็งแป้น) 

10.00 น. ร่ วมตรวจพื้ น ที่ ใน การต้ อน รั บ
นายกรัฐมนตร ี

ณ กรมการทหารช่าง อ.เมือง
ราชบุร ีจ.ราชบุร ี

สำนักงานจังหวัดราชบุรี 

  
 กลุ่มงานอำนวยการ 
 สำนักงานจังหวัด  
 โทร. 0-3233-7890  
 เวลา  20.00 น. 


