
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 5/2562 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบรุีเกมส์ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบรุ ี

................................................ 
ผู้มาประชุม 
1 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 พ.อ.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

4 พ.ต.สมบูรณ์ เสาใบ แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

5 พ.อ.พงษ์สวัสดิ์  ภาชนะทิพย์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

6 นายอดุลย์ ถาวรกุล แทนปลัดจังหวัดราชบุรี 

7 ร.ต.อ.พิริยะ ณ บางช้าง อัยการจังหวัดราชบุรี 

8 นางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 
9 นางสาวอรุณศรี ภูวพานิช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

10 นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ราชบุรี 

11 พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
12 นายไพรัช มโนสารโสภณ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

13 นายชาติชาย  ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

14 นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

15 นางสาวนิภา ทองก้อน แทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

16 นายบุญธรรม     หอไพบูลย์สกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

17 นางสาวอัมพวรรณ์ ชุมศรี แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

18 ร.ต.ปิยะศักดิ์ เยี่ยมแสง แทนสัสดีจังหวัดราชบุรี 

19 นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว แทนคลังจังหวัดราชบุรี 

20 นางสาวเรืองลักษณ์ ทิพย์ทอง แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

21 นายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

22 นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัติ แทนเกษตรจังหวัดราชบุรี 

23 นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ แทนประมงจังหวัดราชบุรี 

24 นางวรรณี   วัฒนพงศ์ชาติ ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

25 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
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26 นายสมศักดิ์  กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

27 นายบุญส่ง บุตรดี แทนขนส่งจังหวัดราชบุรี 

28 นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

29 นางภัทรวดี  สิงคเสลิต สถิติจังหวัดราชบุรี 

30 นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

31 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

32 นางวัชรี มากหวาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

33 นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

34 นางสาวสิริเพ็ญ เทพพิทักษ์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

35 นางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ แทนอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

36 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
37 นายเดชา  เรืองอ่อน รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดราชบุรี 
38 นายอภัย  เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 
39 ว่าที ่ร.ต.หญงิ สิรภัทร อาวอร่ามรัศม์ิ แทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

40 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

41 นายวรรธนชัย โตสวัสดิ ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

42 นายเกริก มั่นคง แทนพลังงานจังหวัดราชบุรี 

43 นางสาวลักขณา โมกขพันธ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

44 นางพิชญากร  วิลัยทรัพย์ รองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 

45 นางวรรณี สุวรรณกาล แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 

46 นายเพิ่มศักดิ์  กองเพ่ิมพูล สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 
47 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 
48 นางสาวอิสรี  เกตุกล่ า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
49 นายอัศนีย์ สุภานัย แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
50 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 

51 นายโกศล  เรืองสว่าง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุร ี

52 นางญาณิศา ปั้นทรัพย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดราชบุร ี

53 นายฉัตรชัย ทองเถื่อน แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
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54 นางวันทนา  ชนะกุล ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
55 นางสาวกนกวรรณ พรหมจันทร์ แทนผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 

56 ว่าที่ ร.ต.ชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุร ี

57 นายศิรศักดิ์ ฤทธิชัย แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

58 นางสาวสรรทยา อินทจินดา แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

59 นายสุชาติ  กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

60 นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

61 นายพันมหา  ทองบ่อ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

62 นางระวีวรรณ ชัชวาลก าธร แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

63 นางจุฑามาศ สงวนแสง แทนผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

64 นางสาวกฤษญา มาชัยวงค ์ แทนหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

65 นางสาวสุธีรา นกแก้ว แทนหัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

66 นายโอภาษ เนตรอัมพร แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 

67 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักสัตว์ราชบุรี 

68 นางจินตนา ปัญจะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี 

69 นายสุรศักดิ์  แผ้วชมภ ู แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

70 นายนเรศวร์  วัฒนวงศ ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

71 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

72 นายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

73 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 
74 น.ท.นิสิต จิตรธาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการท่ี 2 (จังหวัดราชบุรี) 

75 นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

76 นายพหล สกุลงาม แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 

77 นายเวสารัช  โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี 

78 นายจรัญ โพธิ์มณี แทนผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

79 นายพัฒนะ  ศิริมัย ป่าไม้จังหวัดราชบุร ี
80 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี
81 นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

82 นายวิโรจน ์ จันทร์สุนทรภาส ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภยัในการท างานเขต 7 
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83 นายพิชิต  สิงห์ทองค า หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

84 นางโสภา  เย็นแจ่ม ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

85 นางสายรุ้ง ฉาฉ่ า แทนผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 

86 นายชัยรัตน์ ลิมปสายชล แทนผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

87 นางสาวปราจิน  เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

88 นายณัฐพล ระดาฤทธิ์ แทนผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

89 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัราชบุรี 

90 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME. สนง.ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางฯ 

91 นางล ายอง เพ่ิมพูล แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

92 นายประสงค์ แย้มศิริ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

93 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี     

94 นางวีรดา ชุลีกราน แทนศึกษาธิการภาค 3 

95 นางฐิติภา สังข์เภา แทนศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

96 นางสาวกรรณิการ์ ศรีบุญเรือง แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

97 นายชุมพล ค าเทียน แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 

98 นางชนิดาภา   เดชคลัง แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

99 นายทองสิน ภูริรักษ์พิติกร แทนผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

100 นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

101 นายประสาน น่วมมะโน แทนผู้อ านวยการส านักงานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

102 นางสาวอาชิรญาณ์ ใจจง แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุร ี

103 ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

104 ดร.จรัสศรี เพ็ชรคง แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

105 นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

106 นายสุคนธ์ สุทธิโพธิพงษ์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

107 น.พ.สุพจน์  จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

108 นายรณภพ เวียงสิมมา นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

109 นายณัฐวัฒน์ ตะโกนา แทนนายอ าเภอบ้านโป่ง 

110 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

111 นายชนพหล  ส่งเสริม นายอ าเภอด าเนินสะดวก 
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112 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอ าเภอปากท่อ 

113 นายประยงค์ จันทเต็ง นายอ าเภอจอมบึง 

114 นายกิจจา เสาวรส แทนนายอ าเภอบางแพ 

115 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

116 นายฑรัท เหลืองสอาด นายอ าเภอบ้านคา 

117 นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอ าเภอวัดเพลง 

118 พ.ต.ท.สมพร แดงมณี แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

119 พ.ต.ท.กิติภูมิ ภูฆัง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านโป่ง 

120 พ.ต.ต.จ านงค์ มีเนียม แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพธาราม 

121 พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร  แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

122 พ.ต.ท.สมบูรณ์ มูรพันธุ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากท่อ 

123 พ.ต.ท.พายัพ  สมบูรณ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจอมบึง 

124 พ.ต.อ.ธนากร  สุวรรณศรี ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

125 พ.ต.ท.นริสสร ์ สังข์กรรแสร์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวัดเพลง 

126 พ.ต.ท.ภาสกร อยู่เย็น แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนผึ้ง 

127 พ.ต.ท.สมโภชน ์ จูเจริญ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 

128 พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ปัชโชโต แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

129 พ.ต.ท.อรรณนพ นุ่มสวน แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

130 พ.ต.ท.ขวัญชัย ด่านปรีดา แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก 

131 พ.ต.อ.สาโรจน์ รอดมณี ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

132 พ.ต.ท.ณภัทรพงศ์ สุภาพร สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

133 นางเพ็ญพร พลายแก้ว แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

134 นายภวูนารถ  สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

135 นายสุชาติ พิกุลขาว แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

136 นายสมภพ ธนิกกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

137 นายธีระพงค์ จรุมเครือ แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

138 นายธวัชชัย ประสิทธิ์โชค แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

139 นายเฉลิมชัย จงจ ารัสพันธ์ แทนโทรศัพท์จังหวัดราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

140 นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาราชบุรี 
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141 นายพัฒชิระ วรรณิสรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

142 นางสาวสรียา   บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี 

143 นายสมเกียรติ สมบูรณ ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

144 นายปรีชา ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 
145 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

146 นายไพบูลย์ ลิ่มน าทอง แทนผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 

147 นายสมทบ  แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุร ี

148 นายธวัชชัย บุนนาค แทนผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

149 นายโกมล  ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 
150 นายอุดม ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

151 นายต่อพงศ์ สุวรรณโสภา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

152 นายเอกสัน พลพา แทนประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

153 นายสุทิน ชฎาค า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

154 นายเมธี วินันท์ แทนประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

155 พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผอ.ส านักงาน กกต.จว.รบ. 

156 นายนิเวศ ยอดม่ิง ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

157 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

158 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

159 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

160 นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ภาคประชาสังคม 

161 นางวนาสวรรค์  ทีปรักษพันธุ์  เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

162 นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

163 นายสละ  รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

164 นางปนัดดา  เพ็งแป้น ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

165 นางสาวอภิรดา เพ็งแสวง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

166 นายพนัส พฤกษ์สุนันท์ ประธานคณะท างานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
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3 พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

4 พ.อ.บรรยง ทองน่วม ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ 

5 นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

6 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

7 นายดาวรุ่ง  คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

8 นายกิตต์ชญชาต  เสมค า ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

9 นายประศาสน์  สุขอินทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

10 นายคมศร พรโสภณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 
10 (ราชบุรี) 

11 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

12 นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

13 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

14 นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

15 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

16 นายสุพจน์ เพชรศรี หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด เขต 0-2 ราชบุร ี

17 พันตรีรัฐกฤษณ์  ใจจริง ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี 

18 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

19 นายวิมล ชาญชนบท ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง 

20 นายธิติ แสวงธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

21 นางสาวรัชวัลย ์  บุญโฉม ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

22 พ.ต.อ.สุรวุฒิ  เจริญจิตร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ่ 

23 พ.ต.อ.นิวัติ มาตะราช ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

24 พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

25 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

26 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

27 นายพุฒิ ศรีห้วยยอด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

28 นายสัญญา  มณทามณ ี หัวหน้าส านักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

29 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี 

30 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

31 นายทรงยศ อรัญยกานนท์ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 
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32 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

33 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

34 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

35 นายศุภชาติ เมฆรุ่งโรจน์ ประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 

36 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 
37 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ภาคธุรกิจ 

38 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

39 นางมุกดา คุปตอาภากุล ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดราชบุรี 

40 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

41 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

42 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

43 นายธีระ   ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

44 ร.ท.ณรงค์เดช   แก้วอุย จ่าจังหวัดราชบุรี   

45 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

46 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  14.00 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562  

  - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้อ าเภอที่มีสถิติผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนดีเด่นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี)  

  - พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรตินายสถานีรถไฟช่วยชีวิตชายสูงวัยพ้นจากรถไฟชน  
(ส านักงานจังหวัดราชบุรี) 

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
นายอนุวัชร  โพธินาม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
  ย้ายมาจาก ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
นางจินตนา  ปัญจะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี 
  ย้ายมาจาก ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี  
นางธนพร  สุวรรณโณ ต าแหน่ง จัดหางานจังหวัดราชบุรี 
  ย้ายมาจาก ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดล าพูน  
 

/นางภัทรวดี... 
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นางภัทรวดี  สิงคเสลิต ต าแหน่ง สถิติจังหวัดราชบุรี   
  ย้ายมาจาก ส านักงานสถิติจังหวัด

นครพนม 

 - ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่   
นายปิยะ  พรหมสถิต ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสิ่ งแวดล้อม   

ภาคที่ 8 ราชบุรี   
ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันจันทร์ที่ 3 

มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ก าชับบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน และในวันพรุ่งนี้ เวลา 18.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรีหลังเก่า จะมีงานกิจกรรมการเลี้ยงขอบคุณผู้มีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับจัดงานเลี้ยงขอบคุณมาส่วนหนึ่งจากกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดก็ได้จัด
งบประมาณสบทบเพ่ิม เพ่ือการจัดงานอย่างสมพระเกียรติและเป็นการขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 11821  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562 ทาง 
www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไข
ให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี  

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 ประจ าเดือนเมษายน 2562 เมื่อวันที่ 

30 พฤษภาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 

   3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 

(ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 
 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด 1,101 เรื่อง 

   - ยุติ    ทั้งหมด 1,051 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด      50 เรื่อง  

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

/3.3 สถานการณ.์.. 
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 3.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.4 การรับบริจาคโลหิต 
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 
   ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย

สนับสนุนภารกิจในการจัดหาผู้บริจาคโลหิต เพ่ือให้ได้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยในจังหวัด
เพียงพอ และมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับความ
ต้องการโลหิตของผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีการด าเนินงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาค          
รวมทั้งหมด 12 แห่ง   

มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.5 ประกันสังคม พร้อมดูแลรักษาผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา  
(ส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี)  
   ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา ซึ่งท าให้ดวงตามองเห็นลดลงและต้องได้รับ

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จากสาเหตุดังนี้ โรคแผลเป็นที่กระจกตา โรคกระจกตาเป็นแผล     
โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม กระจกตาเสื่อมอายุ กระจกตาผิดปกติแต่ก าเนิดหรือผิดปกติ
ทางพันธุกรรม การติดเชื้อแต่ก าเนิด กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ            
หากผู้ประกันตนมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิสามารถยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน       
ณ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา พร้อมเอกสารพิจารณา      
คือ ประวัติการรักษาเกี่ยวกับโรคตาและความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้เปลี่ยนกระจกตา เมื่อ
ผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับสิทธิการผ่าตัดเปลี่ยนกรระจกตา ส านักงาน
ประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลที่ท าความตกลงฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.6 ประกันสังคม แจงสิทธิผู้ประกันตนกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต  
(ส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี)  
  ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต

จากสาเหตุดังนี้ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง/มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวมัลอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน/มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน/มะเร็ง
ต่อมน้ าเหลือง/ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง/ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง/มะเร็ง       
ไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด ซึ่ งในการขอรับสิทธิ
ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง 
ส านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก พร้อมเอกสารการพิจารณา คือ ประวัติ
การรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด
เม็ดโลหิต เมื่อผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติให้ได้รับสิทธิ  ส านักงานประกันสังคมจะส่งตัว
ผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลที่ท าความตกลง เพ่ือท าการรักษากรณีปลูกถ่ายเซลล์        
ต้นก าเนิดเม็ดโลหิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งปัจจุบันมีอยู่จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลมหาราช-
นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 
/3.7 ประกันสังคม... 
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 3.7 ประกันสังคม ชวนนายจ้างขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
ลูกจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
(ส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี)  
  ส านักงานประกันสังคมมีช่องทางอ านวยความสะดวกแก่นายจ้าง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หรือ e-Service โดยนายจ้างสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ได้แก่ งานขึ้น-
ทะเบียนผู้ประกันตน หรือแจ้งชื่อผู้ประกันตนเข้าท างาน (สปส.1-03) การแจ้งสิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตน (สปส.6-09) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10) และการส่ง
ข้อมูลเงินสมทบ (สปส.1-10) ซึ่งเมื่อนายจ้างท าการลงทะเบียนขอท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
เรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมล์ตอบกลับให้พิมพ์แบบ สปส.1-05 แล้วน ากลับมายื่นที่ส านักงาน
ประกันสังคมพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ก่อน แล้วเจ้าหน้าที่จะท าการอนุมัติ USER PASSWORD 
ให้แก่นายจ้าง โดยจะตอบกลับทางอีเมล์โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น นายจ้างสามารถเข้าใช้บริการ
ได้ทันที เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว แก่นายจ้าง ในการส่งข้อมูลงานทะเบียนผู้ประกันตน 
และช าระเงินสมทบ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 

มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.8 โครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี 
  วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ วัดไผ่สามเกาะ หมู่ 8 ต าบลเขาขลุง อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี  
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

   3.6 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562 ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2562 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ก าหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.               
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี   

  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  
 จึงขอให้ส่วนราชการที่มี เรื่องจะน าเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นสาระส าคัญส่งให้  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

ผู้แทนคลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 3,541.58 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 2,616.70 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 3,215.69 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น   1,371.75  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          61  ของประเทศ  
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 6,757.27 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 3,988.45 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          45 ของประเทศ 

/ผลการเบิกจ่าย... 
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   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า    96.54 ล้านบาท เบิกจ่าย   38.50 ล้านบาท 
    - งบลงทุน  183.43 ล้านบาท เบิกจ่าย   31.25 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ        49 ของประเทศ  
    - ภาพรวม  279.97 ล้านบาท เบิกจ่าย   69.75 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ        45 ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า   38.14 ล้านบาท เบิกจ่าย     3.74 ล้านบาท 
    - งบลงทุน  255.51 ล้านบาท เบิกจ่าย   29.52 ล้านบาท  
    - ภาพรวม  293.65 ล้านบาท เบิกจ่าย   33.26 ล้านบาท    
ประธาน  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี มีประเด็นอะไรเพ่ิมเติมที่

จะต้องเร่งรัด หรือมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ มีอะไรตกค้างหรือไม่ 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส่วนใหญ่ก่อหนี้เกือบหมดแล้วค่ะ ยกเว้นโครงการที่มีปัญหาตอนที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง 
ประธาน  มีงบประมาณเหลือจ่ายจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรีประมาณ 10 ล้าน ซึ่งโครงการ y2 

ขณะนี้อาจเป็นโครงการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ก็จะมีโอกาสให้ส่วนราชการ
เสนอโครงการใหม่ โครงการที่ไม่ได้อยู่ใน y2 ก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด มี
หน่วยงานไหนต้องการงบประมาณหรือไม่   

นายอ าเภอวัดเพลง  ได้ประสานกับหัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรีไว้ว่าจะเสนอของบประมาณ จ านวน 
500,000 บาท เพ่ือจัดงานเกษตรแฟร์ และของดีอ าเภอวัดเพลง ครั้งที่ 1 

ประธาน  หน่วยงานไหนมีความต้องการอีกหรือไม่ 
ผู้แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง  ทีส่ถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวงน้ าประปามีสีขุ่นเหลืองและมีคราบตะกรัน 
ประธาน  น้ าประปาเป็นของที่ไหน ประปาหมู่บ้านหรือเทศบาล 
นายอ าเภอปากท่อ  เป็นของเทศบาลครับ สาเหตุเกิดจากน้ าต้นทุนน้อย 
ประธาน  ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) มาหรือไม่ ท่านมีข้อแนะน าอย่างไร 
ผู้แทน ผอ.ส านักทรัพยากร ต้องน าตัวอย่างน้ าไปวิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุและแก้ปัญหาครับ 
น้ าบาดาลฯ 
ประธาน  ช่วยดูแผนที่น้ าใต้ดินให้ด้วยครับ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี มี

ค าแนะน าอะไรหรือไม่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า 
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค  เรื่องคุณภาพน้ าแนะน าให้ท าหนังสือถึงการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี และ 
สาขาราชบุรี  ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่ไปวิเคราะห์สภาพน้ า ดูปัญหา
 เบื้องต้นก่อนครับ   
ประธาน  มอบหัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี พรุ่งนี้เช้า เวลา 09.00 น. นัดผู้จัดการการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี  ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)  และ
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี ถ้าผู้อ านวยการไม่ว่างก็มอบเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญลงพ้ืนที่ว่าสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง จะปรับปรุงระบบกรองน้ าได้หรือไม่ 
ต้องขอถังน้ า ต้องขุดเจาะหรือขุดลอกหรือไม่ ถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายก็ด าเนินการเลยหรือถ้า
ไม่มีจะขอใช้งบประมาณจังหวัดก้อนนี้ ประมาณเดือนกรกฎาคมจัดซื้อจัดจ้าง และถ้าก่อหนี้ได้
ทันก็จะได้ลงมือก่อสร้าง ฝากหัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรีพรุ่งนี้ลงพ้ืนที่ไปดูก่อน และภายใน
อาทิตย์หน้าสรุปแผนการแก้ไขปัญหาให้ได้ ให้หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดราชบุรีไปด้วย หน่วยงานไหนมีปัญหาที่อยากเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญครับ  

/ผอ.รพ.ด าเนิน... 
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ผอ.รพ.ด าเนินสะดวก  เนื่องจากอ าเภอด าเนินสะดวกมีประเด็นปัญหาเรื่องน้ าประปาในโรงพยาบาล จึงมีการ
วางแผนท าระบบประปาในโรงพยาบาล และได้ของบประมาณไปทางกระทรวงเป็นงบเหลือจ่ายใน
ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่างบประมาณที่กระทรวงมีไม่เพียงพอ และในปัจจุบันมีปัญหาน้ าประปาใน
โรงพยาบาลเยอะมากขึ้น จึงมีความคิดว่าจะต้องพัฒนาระบบประปาในโรงพยาบาลทั้งหมด 

ประธาน  ทุกวันนี้ระบบประปาเป็นแบบไหน 
ผอ.รพ.ด าเนินสะดวก  ส่วนหนึ่งเจาะบาดาลและส่วนหนึ่งมาจากข้างนอก  
ประธาน  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี  ถ้าไปปรับปรุงระบบ

น้ าประปาของโรงพยาบาล ร่างโครงการให้เข้ากับยุทธศาสตร์จังหวัดพอเป็นไปได้หรือไม่ 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ค่ะ ถ้าก่อหนี้ผูกพันได้ทัน 
ประธาน  หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี  พรุ่งนี้ ไปสถานีต ารวจภูธรทุ่ งหลวงเสร็จก็ไป

โรงพยาบาลด าเนินสะดวกต่อเลย ถ้าพรุ่งนี้ด าเนินการไม่ทันหัวหน้าส านักงานจังหวัด
ราชบุรีก็นัดผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล
เขต 8 (ราชบุรี) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ลงไปตรวจดูพ้ืนที่ว่าสามารถ
ด าเนินการอย่างไรได้บ้าง หน่วยงานไหนมีปัญหาที่อยากเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ   

ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงฯ ขออนุญาตของบประมาณแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง ติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร งบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท และอีกจุดที่บ้านไพรสะเดา ต าบลดอนทราย 
อ าเภอปากท่อ งบประมาณ 1.9 ล้านกว่าบาท  แต่ติดปัญหานิดหน่อยตรงที่พ้ืนที่ต าบลกรับใหญ่
เป็นของจังหวัดราชบุรีแต่ดูแลโดยแขวงทางหลวงนครปฐม ส่วนบ้านไพรสะเดาพ้ืนที่เป็นของ
จังหวัดราชบุรีแต่ดูแลโดยแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แต่ทั้งนี้ได้หารือกับผู้อ านวยการแขวง
ทางหลวงราชบุรีแล้วว่าจะขอพ้ืนที่มาด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วส่งคืน   

ประธาน  ให้รีบเขียนโครงการ และทางแขวงทางหลวงราชบุรีต้องมาตกลงกับทางส านักงานจังหวัด
ราชบุรี ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และหน่วยงานใดผู้แทนกลับไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาว่า
มีโครงการอะไรอยากด าเนินการ แล้วสามารถเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ให้
ท่านประสานไปยังส านักงานจังหวัดราชบุรีได้เลย โดยเสนอโครงการพร้อมแบบแปลน ปร.4 
ปร.5 ภายใน 15 มิถุนายน 2562   

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.2 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 
รองนายแพทย์สาธารณสุข  ขอรายงานเรื่องความก้าวหน้าในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นเกี่ยวกับ
จังหวัดราชบุร ี Best Practice ประเด็นส าคัญของ พชอ. แต่ละอ าเภอ โดยมีผลงานเด่น ดังนี้ 
 อ าเภอบ้านโป่ง 
  - วิเคราะห์ข้อมูล สถิติอุบัติเหตุอย่างละเอียด มีความร่วมมือลดอุบัติเหตุจากภาคส่วนต่างๆ

อย่างเข้มแข็ง 
  - มีต้นแบบด้านการจัดการขยะของชุมชนขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ต่อเนื่อง 3 ปี (ปี59-61) 
  - ด้านอาหารปลอดภัย ขอรับรอง GAP พืชผัก, ข้าว, เห็ดภูฐาน 
 อ าเภอโพธาราม 
  - ขยายการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีท่าชุมพล โมเดล เป็นต้นแบบ 
  - ขยายการด าเนินงาน Day Care จ านวน 5 แห่ง ด าเนินการเสร็จแล้วที่ ต.บ้านฆ้อง 
  - จัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
 อ าเภอเมืองราชบุรี 
  - ด้านอาหารปลอดภัยใช้แนวคิด ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
  - มีการตรวจสารพิษด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน (ตลาดศรีเมือง) 

/อ าเภอวัดเพลง... 
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 อ าเภอวัดเพลง 
  - ด าเนินการ “ต าบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ได้รับงบประมาณจาก สปสช. 
  - ด้านอาหารปลอดภัยใช้ social media/ระบบ E – Book แนะน าร้านอาหารเชื่อมโยง

กับการท่องเที่ยวตลาดน้ า 3 อ าเภอ 
 อ าเภอปากท่อ 
  - สัญจรปลอดภัย ด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ได้แก่ การท าสะพานข้ามแยก ปิดทางกลับรถ 

การติดป้าย สัญญาณไฟ 
  - ด้านอาหารปลอดภัย ส่งเสริมเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) เพ่ือน าไปสู่การ

ขอการรับรอง 
 อ าเภอด าเนินสะดวก 
  - ด้านอาหารปลอดภัย สนับสนุนเกษตรกรปลูกชมพู่ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ในการ

เพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์  โดยร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
 อ าเภอบางแพ 
  - สัญจรปลอดภัยก าหนดเขตวินัยจราจรในสถานที่ราชการ และด าเนินการตามมาตรการ

องค์กรความปลอดภัย  
  - ให้ความรู้ไข้เลือดออก/เปิดศูนย์ EOC ระดับอ าเภอ 2 ครั้ง  
 อ าเภอจอมบึง 
  - ด้านสัญจรปลอดภัยมีการจัดตั้งกองทุนหมวกกันน็อค 
  - ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีการด าเนินการท าข้อตกลงกับร้านจ าหน่ายยาและ

ขับเคลื่อนทุกต าบล 
 อ าเภอสวนผึ้ง 
  - ด าเนินการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน ซึ่งน าทีมโดยท่านเจ้าคุณพระญาณวิกรม วัดท่าไม้  
 อ าเภอบ้านคา 
  - ศึกษาดูงานการจัดการขยะที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วกลับมาท าแผนพัฒนาในเรื่องการ

น าขยะไปสกัดเป็นน้ ามัน 
  - มีการดูแลผู้สูงอายุ บูรณาการงบประมาณต่างๆในพ้ืนที่ ซึ่งด าเนินการโดย อปท.อย่างเข้มแข็ง  
ประธาน  ฝากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ให้อนุกรรมการฯแต่ละด้านได้นัดประชุม

ขับเคลื่อนภายในเดือนมิถุนายน 2562 อีกครั้ง เพื่อวางแผนของไตรมาสสุดท้าย เพื่อการ
ขับเคลื่อนก่อนสิ้นปีงบประมาณ และประมาณเดือนกันยายน 2562 ก็จะได้มีการจัดประชุม 
ครั้งใหญ่ ฝากนายอ าเภอจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอของท่านด้วย   

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.3 ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ยาสูบ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานมาจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ขอให้ทาง

กระทรวงมหาดไทยด าเนินการแจ้งหน่วยงาน หรือสถาบัน หรือสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง 
ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็น
ทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี เนื่องจากการด าเนินการในลักษณะดังกล่าว อาจ
เข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มาตรา 35 ซึ่งมี 4 กรณี ดังต่อไปนี้ 

  1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
เช่น กรณีให้ทุนสร้างสนามเด็กเล่นของสถานศึกษา และมีป้ายชื่อของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า
เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน 

/2) ที่ส่งผล... 
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  2) ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น 
กรณีการรับการสนับสนุนที่ท าให้การตัดสินใจในเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลง 

  3) โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น กรณีมีการแจก
สิ่งของต่างๆ แต่มีตราของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า อันเป็นการโฆษณา 

  4) ส่งเสริมการบริโภคยาสูบ เช่น กรณีมีการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษานั้น และ
ผู้รับผิดชอบสถานศึกษา ยินยอมให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้ามาตั้งบูทโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณนั้น 

ประธาน  ฝากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1 , เขต 2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ก าชับ
ผู้น าสถานศึกษา รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ด้วยนะครับ ต้องพ่ึงระมัดระวัง อย่าไปสนับสนุน
หรือส่งเสริมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.4 พิธีการและขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ 
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจาก

ส านักพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด าเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่เดิมการได้รับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ได้แก่ โกศ 
หีบ เครื่องสูง และผ้าไตรพระราชทาน ให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้ประกอบคุณงาม
ความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติตามหลักเกณฑ์ของส านักพระราชวัง แต่เดิม
ด าเนินการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร แต่ใน
ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ทั่วประเทศสามารถด าเนินการได้ 
การด าเนินการขอพระราชทานเพลิงศพนี้ ให้ท าหนังสือขอไปที่ส านักพระราชวังเหมือนเดิม 
และทางส านักพระราชวังจะมีหมายรับสั่งให้กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็น
โกศ หรือหีบก็ตามสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับ ทั้งนี้ ทางส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้สรุป
ข้อมูลและแจกในที่ประชุมให้ท่านได้รับทราบทุกท่านค่ะ ในการปฏิบัตินั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่
ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดไปปฏิบัติให้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรด
ทราบค่ะ  

ประธาน   ขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อยากให้สรุปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติง่ายๆ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แบบสั้น  ๆกระชับเข้าใจง่าย 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.5 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผอ.สนง.กกท.จังหวัดราชบุรี  ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ผม ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬา 

แห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี น านักกีฬาเยาวชนและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งมีจ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 247 คน ไปร่วมแข่งขันกีฬา จ านวน 22 ชนิด 
บัดนี้ การแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผลการแข่งขันจังหวัดราชบุรีรับเหรียญ
รางวัลจากการแข่งขัน ประกอบด้วย 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวม 
24 เหรียญ ได้อันดับที่ 27 จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.6 กิจกรรมวันจักรยานโลก หรือ Bicycle Day 
ผอ.สนง.กกท.จังหวัดราชบุรี  ตามที่สหประชาชาติได้ก าหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันจักรยานโลก        

ซึ่งจังหวัดราชบุรีโดยส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬา 
/จักรยาน... 
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 จักรยานจังหวัดราชบุรี ก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
เพ่ือเชิญชวนให้นักปั่นร่วมกันเฉลิมฉลอง ส่งเสริม ตลอดจนสร้างการตื่นตัวกับวันจักรยานโลก 
อีกทั้งในวันดังกล่าวจะมีการร่วมกันท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ และทอดผ้าป่า
เพ่ือสร้างพระเมรุ ณ วัดสันติการาม โดยเริ่มปล่อยขบวนเวลา 07.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัด
ราชบุรีและสิ้นสุด ณ วัดสันติการาม ระยะทางประมาณ 42 กม.  

ประธาน   ก็เชิญชวนวันอาทิตย์นี้นะครับ ร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายครับ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.7 กิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 
ผอ.สนง.กกท.จังหวัดราชบุรี  สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ส านักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญ และเป็นการเทิดพระเกียรติฯ จึงจัดให้มี
กิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา วิ่งมินิมาราธอน 2562 ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ในวัน
อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยจะปล่อยตัวบริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี เวลา 
06.00 น. ก็ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกในหน่วยงานร่วมเดิน -วิ่ง ไม่มี 
การแข่งขัน เชิญชวนทุกท่านครับ 

ประธาน   เชิญชวนครับ กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 ประชาสัมพันธ์ Application ห้องสมุดมือถือ กศน. จังหวัดราชบุรี 
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดราชบุรี ด้วยส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ได้จัดท า Application ห้องสมุดมือถือ เพ่ือเพ่ิม

ช่องทางการส่ง เสริมการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ของประชาชนผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า Smartphone เนื่องจากว่าขณะนี้สถิติผู้ เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชนในสังกัดส านักงาน กศน. มีทั้งหมด 11 แห่ง มีจ านวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีความคิดจัดท า Application ที่จะน าระบบงานบริการของห้องสมุดประชาชนมาใส่
ใน Application ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าชมประมาณ 30,000 ครั้ง ต้องขอขอบคุณนายอ าเภอ   
ทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์การใช้ Application ในการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และในส่วน
ของส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรีเองก็ได้ท าเป็น QR Code ไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน        
จุดบริการเน็ตประชารัฐ ประมาณ 1,000 จุด วันนี้ก็ได้ท า QR Code พร้อมกับคู้มือการใช้
บริการมาให้หัวหน้าส่วนทุกท่าน และนอกจากจะประชาสัมพันธ์ Application แล้ว ยังขอ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีเอกสาร มีหนังสือ หรือวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ราชบุรี ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และแหล่งเรียนรู้ ถ้าอยากประชาสัมพันธ์
ใน Application ของส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลให้ส านักงาน กศน. 
จังหวัดราชบุรี เราจะท าเป็น E-Book เป็น YouTube เพ่ือรวบรวมประชาสัมพันธ์ในเมนู 
“เกี่ยวกับราชบุรี” ใน Application ดังกล่าวต่อไป 

ประธาน   ขอบคุณทางส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี หน่วยงานไหนมีความประสงค์จะให้ทาง
ส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ช่วยท า E-Book หรือถ้าท่านมีสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารที่
เผยแพร่ สามารถติดต่อไปยังส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ส านักงาน กศน. อ าเภอ หรือ
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

/4.9 การติดตาม... 
 



-17- 

 4.9 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดราชบุรี   
79 แห่ง/โครงการ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ   การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของจังหวัดราชบุรี      

79 แห่ง ตั้งอยู่ที่ต าบลยางหัก อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ เป็นประธานการประชุมติดตาม
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ดังกล่าว จ านวน 79 โครงการ ซึ่งจ าแนกได้ ดังนี้   

   - ฝายทดน้ า/ฝายทดน้ า(ชนิดรถข้ามได้) พร้อมขุดลอก 49 แห่ง 
   - ฝายทดน้ า/ฝายทดน้ า(ชนิดรถข้ามได้) ไม่ขุดลอก 20 แห่ง 
   - สระเก็บน้ า 10 แห่ง 
 ส าหรับผลการติดตาม เนื่องจากว่าโครงการทั้ง 79 แห่ง เป็นโครงการที่ด าเนินการตั้งแต่      

ปี 2562 – 2566 และส าหรับปี 2562 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 7 โครงการ ซึ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 โดยรับผิดชอบโครงการฝายทดน้ า 
53 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 7 โครงการ และจะ
ด าเนินการในปี 2563 จ านวน 8 โครงการ ปี 2564 จ านวน 13 โครงการ ปี 2565 จ านวน 
6 โครงการ ปี 2566 จ านวน 6 โครงการ และอีก 6 โครงการที่ได้รับเพ่ิมเติมจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางหัก ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ ทุกโครงการอยู่ระหว่างขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ ส าหรับหน่วยงานต่อไปที่เข้ามาด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า ได้แก่ โครงการ
ชลประทานราชบุรี ก่อสร้างสระเก็บน้ า 3 แห่ง จะด าเนินการปี 2564 สถานีพัฒนาที่ดิน
ราชบุรีรับผิดชอบขุดสระเก็บน้ า 7 โครงการ จะด าเนินการในปี 2563 จ านวน 3 โครงการ 
และในปี 2564 จ านวน 4 โครงการ หน่วยงานสุดท้าย องค์การบริหารส่วนต าบลยางหัก 
รับผิดชอบ 16 โครงการ จะด าเนินการในปี 2563 จ านวน 4 โครงการ ปี 2564 จ านวน    
8 โครงการ และอีกจ านวน 4 โครงการอยู่ระหว่างหารือในสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ทุกโครงการอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 

ประธาน   ถือเป็นโครงการพระราชด าริด้านแหล่งน้ าที่มีความส าคัญในเขตต าบลยางหัก ซึ่งยังติดขัด
ในเรื่องพ้ืนที่ของกรมอุทยาน ฝากผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดราชบุรี และผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 ช่วยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผม
ทราบด้วยว่ามีความคืบหน้าอย่างไร 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.10 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ   
พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดราชบุรี 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ   ก าหนดการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ   

พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดราชบุรี 
เริ่มด้วยพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารโดมบริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัด
ราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เริ่มพิธีเวลา 07.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีท าบุญ   
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เสร็จพิธีท าบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรีน าคณะข้าราชการ และประชาชนปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ต่อเนื่อง
ด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
เวลา 08.30 น. การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก และเวลา 14.00 น. 

/พิธีเปิด... 
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 พิธีเปิดการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ณ คลองหนองใหญ่ หมู่ 2 ต าบล  
เกาะพลับพลา อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แต่งกายชุดจิตอาสา หรือชุดสุภาพโทนสี
เหลือง และเวลา 17.30 น. พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวาย  
พระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  การ
แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง 

ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ที่ให้การ
สนับสนุนด้วยดีตลอดมา ฝากหัวหน้าส่วนราชการช่วยก าชับบุคลากรในสังกัดมาตาม
ก าหนดการโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่พิธีท าบุญตักบาตรจนถึงพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวาย 
ราชสักการะ 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ      

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 รายงานโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2562 
ประธาน ศปจ.ราชบุรี  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีได้จัดเวทีนโยบายสาธารณะระดมความคิดเห็น

กลุ่มเครือข่ายประชาสังคม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 และในวันดังกล่าว มีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมประมาณ 140 ท่าน ได้เรียนรู้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการปฏิรูปประเทศใน 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนได้
พิจารณาการพัฒนาจังหวัดราชบุรีในระยะยาวว่าประเด็นอะไรมีความเป็นไปได้สูง  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติบ้าง ในที่ประชุมสรุปมาได้ 5 ประเด็น ดังนี้  

  1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอย
จากครัวเรือนและชุมชน การแก้ปัญหาป่าไม้ถูกบุกรุก มลพิษจากฝุ่นละออง และการ
พัฒนาบ้านน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ 

  2. ด้านสังคม ได้แก่ ประเด็นยาเสพติด เน้นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และชุมชน การฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การเฝ้าระวังและปราบปรามกระบวนการ
ค้ายาเสพติด 

  3. ด้านการก้าวสู่สังคมสูงวัยที่สมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องสร้างการรับรู้
และเตรียมพร้อมของประชาชน การพัฒนากลไกรองรับสังคมสูงวัยทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น การพัฒนารายได้และทักษะด้านการเงินของประชาชน รวมถึงการออม
ต้นไม้ (ปลูกป่าครอบครัว) ให้เป็นหลักประกันบ านาญ การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และ
การพัฒนาระบบสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนส าหรับคนทุกวัย ซึ่งสามารถป้องกัน
อุบัติเหตุต่อผู้สูงอายุได ้

  4. ด้านการเกษตรเพ่ือชีวิตและอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
ให้ความส าคัญกับการท าเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสารเคมีก าจัดวัชพืช ส่งเสริม
ทุกครอบครัวท าผักสวนครัวไว้บริโภคเอง กรณีเกษตรแปลงใหญ่ให้ด าเนินการตามระบบ GAP 
อย่างถูกต้องและเคร่งครัด และส่งเสริมตลาดและร้านอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย 

  5. ด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพ่ือรองรับสังคมอนาคต สามารถ
บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ พัฒนาวินัยและพฤติกรรมบริการของผู้ให้บริการรถสาธารณะ 
พัฒนาสถานขีนส่งในทุกอ าเภอให้มีมาตรฐานลดการใช้น้ ามันและมลพิษ โดยจัดหารถยนต์
ไฟฟ้าสาธารณะ และการพัฒนารถระบบราง        /อย่างไรก็ตาม... 
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  อย่างไรก็ตาม ทั้ง 5 เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดจากเวทีใน 1 วันเท่านั้น ที่ประชุมยังขาด
ความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ จึงเห็นควรน าเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี     
ว่าจะมองการพัฒนาจังหวัดในระยะยาว 5-20 ปีข้างหน้าอย่างไร ฝากทุกท่านพิจารณาเรื่อง
เหล่านี้ไปบูรณาการกับแผนงาน หรือเพ่ิมเติม หรือพัฒนาให้มีความเป็นไปได้จริง ขอขอบพระคุณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่ให้โอกาส ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  หลายเรื่องก็สอดคล้องกับเรื่องสุขภาวะที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้
น าเสนอบางส่วนด้วย จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีทุกท่านได้เสนอความ
คิดเห็นครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตเพ่ือให้เกิดแนวทางในการผลักดันในการปฏิบัติและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส านักงานจังหวัดราชบุรีจะ
เป็นหน่วยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีอยู่แล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ได้สั่งการให้ส านักงานจังหวัดราชบุรีตรวจสอบในรายละเอียดและประสานงานกับแต่ละ
กลุ่มที่ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีเสนอให้เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม 
ในเบื้องต้นก็ขอให้ส านักงานจังหวัดราชบุรีรับเรื่องไป 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมป่าไม้แจ้งว่ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่า โดย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน 
ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง ในพ้ืนที่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ฯ โดยมีเป้าหมายปลูก
ต้นไม้ 10 ล้านต้น พร้อมทั้งบ ารุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบนานเท่านาน โดยขอรับกล้าไม้จาก
หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งก าหนด
ด าเนินการตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึงพฤษภาคม 2563 กรมป่าไม้จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนรายละเอียดโครงการฯ จะขอให้ทางศูนย์ป่าไม้ราชบุรีได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการครับ  

ป่าไม้จงัหวัดราชบุรี  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่า  
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 
10 ล้านต้น ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึงพฤษภาคม 2563 และ
หลังจากมีการปลูกต้นไม้แล้ว เพ่ือเป็นการนับจ านวนต้นไม้ที่ปลูกทางกรมป่าไม้ได้จัดท า
เว็บไซต์ลงทะเบียนปลูกต้นไม้ ณ ปัจจุบันมีการลงทะเบียนปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ จ านวน 
460,000 ต้น จังหวัดราชบุรีตอนนี้อยู่ล าดับที่ 31 ของประเทศ จ านวน 3,899 ต้น จึงขอ
ความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนในระบบด้วยครับ หลักจากลงทะเบียนแล้ว
ในระบบจะออกเกียรติบัตรให้ว่าท่านเป็นผู้ปลูกต้นไม้ให้กับแผ่นดินเป็นล าดับที่เท่าไร และ
สามารถเพ่ิมเติมภาพถ่ายในกรปลูกต้นไม้ได้ ทั้งนี้ ได้แจกจ่าย QR Code ลงทะเบียนปลูก
ต้นไม้ให้กับทุกท่านแล้ว หรือสามารถเข้า Google พิมพ์ค าว่า รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือ
แผ่นดิน แล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลยครับ แจ้งที่ประชุมทราบเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อไป 

/รองผู้ว่า... 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ขอบคุณครับ ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรีได้
กล่าวถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ คืนความสมบูรณ์และความชุ่มชื้นให้
ธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ และเพ่ิมปริมาณต้นไม้ที่ขาดหายไป 

  และขออนุญาตเชิญชวนร่วมจังหวัดเคลื่อนที่  โครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้มให้แก่
ประชาชน ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ วัดไผ่สามเกาะ หมู่ 8 ต าบลเขาขลุง 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


