
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 8/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบรุีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

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

2 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

4 พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

5 น.อ.สามารถ ราษฎร์ภูธร แทนรองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรี 

6 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี 

7 นายอุดมศักดิ์พศิณ เย็นใส แทนอัยการจังหวัดราชบุรี 

8 พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

9 นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
10 นายชาติชาย  ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 
11 นายวรวุฒ ิ เจริญเชื้อ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 
12 นายทศมนพร พุทธจันทรา แทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี 
13 นายอนันต์ ฉวีกุลมหันต์ แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

14 นายสัญญา ถิรเขมกุล แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

15 พ.ท.แรงฤทธิ์ คุปภา แทนสัสดีจังหวัดราชบุรี 

16 นายศิขรินทร์ สุขแจ่ม แทนคลังจังหวัดราชบุรี 

17 นางสุวรรณา ติระการ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

18 นางกัลยา จิรชิรศักดิ์ แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

19 นายโชคดี ตั้งจิตร แทนเกษตรจังหวัดราชบุรี 

20 นายอ านาจ จีนขาวข า แทนประมงจังหวัดราชบุรี 

21 นายบุรินทร์   สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

22 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

23 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

24 นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

25 นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

26 นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี แทนสถิติจังหวัดราชบุรี 
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27 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

28 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

29 นางวัชรี มากหวาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

30 นางศรัณยา ดีพูน แทนจัดหางานจังหวัดราชบุรี 

31 นายไพรัตน์ สะอาดยวง แทนประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

32 นายอานันท์  ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

33 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 

34 นางสาวรมณีย์ สบายใจ แทนหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 

35 นายอภัย เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

36 นายธนากร นุ่นร่ม แทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุร ี

37 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 
38 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
39 นายเกริก มั่นคง แทนพลังงานจังหวัดราชบุรี 
40 นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

41 นายสุชาติ สิริวิทยากุล แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 

42 นายสนนท์ เจตสิกทัต แทนสรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

43 นางสุมาลี โพธิ์ทอง แทนธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 

44 นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 

45 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 

46 นายปิยะพล พ่ึงพิน แทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 
47 นายสุรยุทธ สันตจิต หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
48 นายสมศักดิ์ พลายมาต แทนผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

49 นายพหล สกุลงาม แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 
50 นางสาวทัศนีย์ พูลผล แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี 

51 นายพัฒนะ ศิริมัย แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

52 นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

53 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี

54 นางสาวสายชล ตันอ านาจ แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

55 นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 
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56 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัราชบุรี 

57 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

58 นางสาวดวงนภา ขาวสุข แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
59 นายอมรวิชช์ นาครทรรพ แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต

ราชบุร ี
60 นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ แทนผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุร ี    

61 นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

62 นายชุมพล ค าเทียน แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 

63 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

64 นายฉนวน แสงสอาด แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

65 นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุร ี

66 นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

67 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

68 นายชวลิต ประทีป แทนนายอ าเภอบ้านโป่ง 

69 นายศุภชัย ครุฑด า แทนนายอ าเภอโพธาราม 

70 นายชุษณิษฏ์  ประจวบวัน นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

71 นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอ าเภอบางแพ 

72 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอ าเภอปากท่อ 

73 นายพลกฤต  พวงวลัยสิน นายอ าเภอจอมบึง 
74 นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอ าเภอวัดเพลง 

75 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 
76 นายสมบัติ เสียมทอง แทนนายอ าเภอบ้านคา 
77 นายจักณรินทร์ โจมหาร แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

78 นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

79 นายธันยพงศ์ บริสุทธิ์ แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 
80 นายด ารงค์ มุสิกวัตร์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 
81 นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

82 นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

83 นางสาวสรียา  บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี  

84 นางศรีวรรณ มารักธรรม ประธานชมรมธนาคาร จังหวัดราชบุรี 
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85 นายชัยฤทธิ์ ชิตโชตระกูล แทนประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

86 นางสาววารี ลิ้มพัฒนสกุล แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

87 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

88 นางสาวชาลินี สิงห์เล็ก แทน ผอ.สนง.กกต.จว.รบ. 

89 นางสาวณัฐสุดา วีระธรรม แทนผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16 

90 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

91 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

92 นางสาวสุรังษ ี ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

93 นายวีรวัฒน ์ สุชะไตร แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

94 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายพรชัย ศรีด ารงค์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

3 นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

4 นายยุทธนา  นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

5 นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

6 นายทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

7 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายกิจจา เสาวรส จ่าจังหวัดราชบุรี   

2 นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

3 นายสนธยา เอ่ียมงาม แทน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

4 นายสละ  รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 นางปนัดดา เพ็งแป้น ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

5 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

6 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

7 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
8 นายทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต

ราชบุรี 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการ
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2563 ประจ าเดือนสิงหาคม 2563  

 - พิธีมอบเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ และเก้าอ้ีนั่งสุขภัณฑ์โครงการกาชาดจังหวัดราชบุรี 
ห่วงใยสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและผู้พิการ (ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี) 

 - พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ใน
แผ่นดิน จังหวัดราชบุรี (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี)  

 - พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการเป็น “ตลาดสดติดดาว” ประจ าปี 2562 (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี) 

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
  ย้ายมาจาก จังหวัดมหาสารคาม 
มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  วันก่อนได้ไปสัมมนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้แทน

ผู้ตรวจกระทรวงการคลังได้น าข้อมูลที่น่าสนใจมากโดยผมให้ส านักงานจังหวัดราชบุรีติดต่อขอ
ข้อมูลกับผู้ตรวจกระทรวงการคลังที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้ประมวลตัวเลขดัชนีชี้วัด
จังหวัดต่างๆ ในหลายๆ มิติ พบว่าจังหวัดราชบุรีมาตรฐานตลาดคะแนนอยู่ใน 10 อันดับจาก
ท้ายของประเทศ ซึ่งน่าตกใจมากและไม่เคยรู้ถึงข้อมูลตัวเลขนี้ หน่วยงานที่เก็บรวบรวมไม่ได้
ส่งข้อมูลหรือส่งมาแล้วไม่ได้มีการน ามาพูดคุยกันหรืออย่างไร ผมให้ส านักงานจังหวัดราชบุรี
โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด น าข้อมูลมาหารือกันและในการ
ทบทวนแผนงบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2565 ปี 2568 น าตัวเลขนี้มาดู
ประกอบด้วย เดือนหน้าให้น าข้อมูลเข้าวาระเพ่ือพิจารณา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ส านักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
คงต้องมาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1) เจ้าภาพทั้ง 3 หน่วย น าตัวเลขนี้มา
ตรวจสอบ ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่าวัดข้อมูลตลาดจากอะไร ซึ่งไม่ใช่แค่ขอคะแนน ต้อง
ถามด้วยว่าเก็บข้อมูลอะไร นิยามคืออะไร จะได้แก้ไขให้ตรงโจทย์   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2563 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 21332 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แจ้ง
ให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2563 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ทาง 
www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไข
ให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2563 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563      

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 
   3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 

/ส านักงานจังหวัด... 
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ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 
(ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 

 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม่ ทั้งหมด 1,669  เรื่อง 
   - ยุติ    ทั้งหมด 1,621 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     48 เรื่อง 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ 

ชื่อหน่วยงาน 
แจ้ง

เบาะแส 
เดือดร้อน

ทั่วไป 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

(ขอใหต้รวจสอบ) 
ปัญหา
ที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อ่ืนๆ 
หนี้นอก
ระบบ 

รวม 

ปีงบประมาณ 2562  

อ าเภอเมืองราชบุร ี  2 1     3 

อ าเภอบา้นโป่ง     1   1 

อ าเภอสวนผึ้ง    1    1 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาฯ ฝั่งขวา     1   1 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.4 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2563 ประจ าเดือน 
กันยายน 2563 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ก าหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2563 

ประจ าเดือนกันยายน 2563 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.   

  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  
 จึงขอให้ส่วนราชการที่มี เรื่องจะน าเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นสาระส าคัญส่งให้  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563  

คลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 4,099.23 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 3,663.15 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 4,040.39 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น  2,002.59  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          38  ของประเทศ  
 

/ภาพรวม... 
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    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 8,139.62 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 5,665.74 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          30 ของประเทศ  
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า     36.66 ล้านบาท เบิกจ่าย    18.47  ล้านบาท 
    - งบลงทุน   170.24 ล้านบาท เบิกจ่าย   74.67 ล้านบาท   
        เป็นอันดับ        14 ของประเทศ 
    - ภาพรวม   206.90  ล้านบาท เบิกจ่าย   93.14  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ        14 ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า     14.79 ล้านบาท เบิกจ่าย     3.29 ล้านบาท 
    - งบลงทุน   178.95 ล้านบาท เบิกจ่าย   30.37 ล้านบาท  
    - ภาพรวม   193.74 ล้านบาท เบิกจ่าย   33.66 ล้านบาท  
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        453.75  ล้านบาท เบิกจ่าย     298.68 ล้านบาท 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        1,100.16  ล้านบาท เบิกจ่าย     940.04 ล้านบาท  
    - ภาพรวม 1,553.91 ล้านบาท เบิกจ่าย  1,238.72 ล้านบาท   
ประธาน   ขอบคุณหน่วยงานทั้งงบพัฒนาจังหวัดราชบุรี และงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

ก็ยังเป็นห่วงงบลงทุนที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ได้ แต่ผมได้ตรวจสอบแล้วงบกลุ่มจังหวัดฯ  ได้มีการ
ด าเนินการลงในระบบหมดทุกโครงการแล้ว ในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดราชบุรีไม่น่ามีปัญหา
อะไร และในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดฯ งบลงทุนเหลือโครงการของโรงพยาบาลโพธาราม ฝาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรีติดตามเรื่องนี้ด้วย และโครงการของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
หนองกวางฝากปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีติดตามเรื่อง ผู้แทนคลังจังหวัดราชบุรีกรณีก่อหนี้ไม่ทัน ไม่มี 
PO แต่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้แล้วอยู่ระหว่างอุทธรณ์จะต้องด าเนินการอย่างไร ถ้ายังไม่มีหนี้จะสามารถ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้หรือไม่  

ผู้แทนคลังจังหวัดราชบุรี  ในส่วนของการกันเงินเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 การ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้จะไม่สามารถท าได้ จะท าได้เฉพาะที่มีหนี้อย่างเดียว แต่ถ้า
ด าเนินการในระบบแล้วจะต้องด าเนินการถึงขั้นกระบวนการประกาศผู้ชนะถึงจะถือว่าเป็นการก่อหนี้  

ประธาน   เพราะฉะนั้นจะไม่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยไม่มีหนี้อย่างเด็ดขาด และอย่างช้า
ที่สุดก็ภายใน 5 กันยายนนี้ ถ้าท่านไม่ลงประกาศเชิญชวนจะไม่สามารถด าเนินการได้ทัน โครงการที่
เกิน 5 ล้านบาทหรือต่ ากว่า 5 ล้านบาท ท่านต้องรีบด าเนินการภายในอาทิตย์หน้าถึงจะด าเนินการ 
ได้ทัน ไม่อย่างนั้นงบประมาณจะตกไปท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการที่
เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายท่านกรุณาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ และผมได้ให้ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรีจัด
ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินในช่วงเดือนหน้า ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรีด าเนินการ
อย่างไรบ้าง 

 
/ผู้แทนคลัง... 
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ผู้แทนคลังจังหวัดราชบุรี  ขณะนี้ได้เสนอโครงการไปที่ส านักงานจังหวัดราชบุรีแล้ว โดยก าหนดไว้วันพฤหัสบดีที่ 
17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมราชาบุระ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในช่วงเช้าจะเป็นการ
ประชุมในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่เริ่มเขียนโครงการ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร ไปจนถึงการเบิกจ่าย 
และในช่วงบ่ายส านักงานคลังจังหวัดราชบุรีได้ติดต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 ที่
จังหวัดเพชรบุรีมาบรรยายข้อสังเกต ข้อห่วงใย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเชิญทั้งส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน   ควรต้องระบุว่าให้เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพัสดุ หัวหน้าพัสดุ หรือหัวหน้า
หน่วยงานมาเข้าร่วมด้วยตนเองไม่ใช่ส่งใครมาก็ได้ ให้ส่งคนที่รับผิดชอบโดยตรงมา 

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
นพ.สาธารณสุขจังหวัดฯ  จังหวัดราชบุรีถือว่าเป็น 155 วันแล้ว ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเพ่ิมเติม และสถานการณ์

ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อจ านวน 24,332,107 ราย ภายใน 3 วันมีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นเป็น
ล้าน และประเทศไทยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ท าให้เห็นว่าประเทศไทยถือว่า  
โชคดีมากที่มีการป้องกันได้ดี โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีที่ได้รับการช่วยเหลือและความร่วมมือกัน
จากทุกภาคส่วน และกรณีที่เกิดในเดือนที่ผ่านมามีบุคคลในคณะทหารสัญชาติอียิปต์เป็นลูกเรือ
เครื่องบินทหารที่มาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็น
เรื่องของการควบคุมป้องกัน ทางจังหวัดระยองและกระทรวงมหาดไทยก็ได้ติดตามค้นหา 
สอบสวนผู้คนที่เข้าข่ายหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ซึ่งผลก็เป็น Negative หมด ซึ่งจะเป็น
ตัวอย่างที่ท าให้มีการระวังมากขึ้น และกรณีท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีมีการแถลงข่าวเรื่องการตรวจ
พบเชื้อก็เป็นลักษณะของชิ้นส่วนไวรัสที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้มีการวิเคราะห์และยืนยันว่าไม่ได้ 
มีการติดเชื้อซ้ า แต่เป็นซากเชื้อไม่มีความสามารถในการแพร่โรค และในกรณีของชาวมาเลเซีย 
ติดเชื้อหลังเดินทางกลับจากไทย และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็ได้มีการ
ติดตามผู้สัมผัสทั้งหมด กลุ่มผู้สัมผัสไม่มีการติดเชื้อ แต่ก็ได้มีการควบคุม ป้องกัน ตรวจซ้ าครบ 
14 วัน ที่ผลเป็น Negative ส่วนหนึ่งคงเกิดจากการป้องกันของคนไทยทั้งหมดที่ยังให้
ความส าคัญ ระมัดระวังกับมาตรการต่างๆ และที่ประเทศฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อซ้ าครั้งที่ 2 ซึ่งห่าง
จากการติดเชื้อรอบแรกกว่า 4 เดือน โดยจากการตรวจสอบพบว่าเชื้อ COVID-19 ที่ติดซ้ าสอง 
เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากการติดเชื้อครั้งแรกที่เป็น  
คนละสายพันธุ์ จึงท าให้เห็นว่าต้องให้ความส าคัญและยังไม่รู้ผลการประเมินวัคซีนว่าจะได้ผล
หรือไม่ และอีกส่วนที่เป็นความเสี่ยงของประเทศไทยคือกรณีตรวจพบผู้หลบหนี้ เข้าเมือง      
ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีมาตรการมีการตรวจเชื้อค่อนข้างน้อยได้ท าการหลบหนี้
เข้าประเทศมา และในส่วนจังหวัดราชบุรีด าเนินการหากตรวจพบจะมีการกักตัวและตรวจ       
คัดกรองเชื้อ ถ้าไม่พบเชื้อก็จะส่งกลับประเทศ โดยกรณีต่างๆ นี้เป็นตัวอย่างทั้งหมด เป็นการให้
ข้อมูลและเชิญชวนทุกท่านว่าในส่วนที่เราต้องให้ความส าคัญนั้นคือมาตรการส่วนบุคคล การใส่
หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด ในส่วนมาตรการหน่วยงานต้อง
ปรับให้เหมาะสม การตรวจคนเข้าออก การตรวจวัดอุณหภูมิ หรือมาตรการต่างๆ ก็ยังคงไว้ โดย
ทั้งหมดนี้ก็ยังยืนยันว่าความเสี่ยงยังสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดแต่ถ้าเราป้องกันได้ดีก็จะไม่เกิดการ
แพร่เชื้อ การเฝ้าระวังของทุกจังหวัดเกิดจากการบูรณาการโดยผ่านกระทรวงมหาดไทยเป็น   
แกนหลักที่จะน าพาทุกหน่วยงานช่วยกันพ้นปัญหา เฝ้าระวังป้องกันก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จรวมถึงการผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านขับเคลื่อนในการค้นหาด้วย  

/คิดว่าระยะเวลา... 
 



-9-     

 คิดว่าระยะเวลาอย่างน้อยอีก 1 ปี โดยประมาณคงต้องเป็นมาตรการที่ต้องให้ความส าคัญจนเป็น 
New Normal ของเราเอง และจังหวัดราชบุรีได้รับการประสานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
ราชบุรีผ่านทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1) ในเรื่องการสนับสนุนชุดน้ ายาตรวจไวรัสซึ่งได้
ฝากไว้ที่โรงพยาบาลราชบุรี ในกรณีที่บุคคลที่มีความสงสัยในตัวเองสามารถประสานกับแพทย์
ขอรับการตรวจได้ ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีก็จะมีการสุ่มตรวจในกลุ่มผู้ที่
เป็นไข้หวัด กลุ่มที่มีอาการทางปอดรุนแรง จะมีการตรวจโดยตลอด และกลุ่มแรงงานต่างด้าวก็
เช่นเดียวกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดตรวจจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีและกรม
ควบคุมโรคที่ด าเนินการอยู่โดยตลอด 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.3 สรุปผลโครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี เพื่อรองรับสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี เพ่ือรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันศุกร์ที่ 
7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวาดราชบุรี (1) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การจัดสัมมนาดังกล่าว
กลุ่มเป้าหมายผู้ เข้ าร่วมสัมมนาจะเป็นส่วนราชการและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง 10 อ าเภอ และ
ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ผลที่ได้รับจากการจัดสัมมนาก็จะมีในส่วนที่ทางผู้ประกอบการ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ สนใจในเรื่องที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ได้น าเสนอ
ถึงสไตล์ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ Local Experience และการท่องเที่ยวในแนว New 
Normal และอาจารย์ได้ถอดอัตลักษณ์ของอ าเภอทั้ง 10 อ าเภอ ซึ่งเป็นลักษณะของตรา
สัญลักษณ์ไว้ให้ ในเรื่องของฟ้อนท์ภาษาไทยอาจารย์ได้ท าไว้ทั้งหมด 14 จังหวัด รวมถึง
จังหวัดราชบุรีด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการยื่นจดลิขสิทธิ์กับกระทรวงวัฒนธรรม และ
เมื่อผ่านลิขสิทธิ์แล้วก็จะน ามาเผยแพร่และให้แต่ละแหล่งท่องเที่ยวน าไปประยุกต์ใช้ก็จะ
เป็นประโยชน์ที่อย่างน้อยจังหวัดราชบุรีก็จะมีตราสัญลักษณ์ของแต่ละอ าเภอที่สามารถ
น าไปใช้ได้ นอกจากช่วงของการบรรยายก็จะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดทั้ง 10 อ าเภอ 
คัดเลือกของดีของเด่น ค้นหาอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งผลที่ได้ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีจะน ามาบรรจุในหนังสือแหล่งท่องเที่ยว 10 อ าเภอ ที่
เป็น 10 อันดับต้นๆ ของแต่ละอ าเภอ และในช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ าเภอปากท่อคือ TT Garden and Goat Farm เป็นฟาร์มนมแพะ
ขนาดกลางเป็นวิสาหกิจชุมชนที่น าศาสตร์พระราชามาใช้ และแหล่งที่ 2 คือ ฟาร์มสุข     
พุคายเป็นลักษณะฟาร์มสเตย์ ซึ่งก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาพักอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก TT 
Garden and Goat Farm สามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันได้ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความ
ประทับใจและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ นี่ก็คือผลของการได้จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2563 ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

/4.4 โครงการมหกรรม... 
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  4.4 โครงการมหกรรมท่องเที่ยวราชบุรี “เที่ยวชิลล์ นิวนอร์มอล” 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ   ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชบุรีให้จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงที่สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดราชบุรีจึงไม่มีการจัดงานใดๆ เกิดขึ้น
เลย และเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายมากขึ้นประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีให้หยุดยาววันที่   
4-7 กันยายน 2563 ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวและใช้โอกาสนี้ดึง
นักท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี  จึงเกิดเป็นมหกรรมการ
ท่องเที่ยวในชื่อว่า “ราชบุรีเที่ยวชิลล์ นิวนอร์มอล” โดยจัดงานบริเวณริมเขื่อนรัฐประชา-
พัฒนา ฝั่งด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-6 กันยายน 2563 
ซึ่งก็ได้รับความ บูรณาการร่วมกันเป็นอย่างดีกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และภาคเอกชน เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี ซึ่งมีพิธีเปิด 

 ในวันที่  3 กันยายน 2563 ในบรรยากาศที่จะเนรมิตการท่องเที่ยวราชบุรีเที่ยวชิลล์           
นิวนอร์มอล โดยหลักๆ ในพ้ืนที่จัดงานก็จะมีจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป ซึ่งท่านมา
เที่ยวที่เดียวในอ าเภอเมือง ราชบุรีถือว่ามาครบทั้ง 10 อ าเภอ ซึ่งจุดเช็คอินถ่ายภาพจะ
ถอดอัตลักษณ์ของ 10 อ าเภอมาไว้ และมีผู้สนับสนุนอย่างโรงแรม ณ เวลา ก็จะมีคูปอง
ห้องพักมาร่วมในกิจกรรมงานนี้ด้วย หรือจะเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านไร่พรเสน่ห์ที่ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของน้องๆ เยาวชนมาจัดแสดง มีนิทรรศการ 10 อ าเภอของจังหวัดราชบุรี 
ส าหรับไฮไลท์ของกิจกรรมยามค่ าคืนนอกจาก ชิม เที่ยว ช้อปแล้ว ก็จะมีการแสดงบนเวที
ตลอดทั้ง 4 วัน ในวันพิธีเปิดจะเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี เป็นแชมป์
ระดับประเทศจากเยาวชนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา คือ การแสดงคีตะมวยไทย และน้อง
เอิร์ท นางสาวกัญญาณัฐ น่วมนารี ทูตการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีที่จะมาแนะน าการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีทั้งในวันเปิดและปิดงาน และยังมีการแสดงเพลงแหล่ โดยคุณบุญ
โทน คนหนุ่ม และการแสดงดนตรีสด โดยน้องสิทธิ์ ซึ่งเป็นชาวจังหวัดราชบุรีที่ได้รับรางวัลจาก
เวทีเสียงเพราะ The Golden Song ช่อง one 31 และวันที่ 4 กันยายน 2563 ก็จะมีการ
แสดงเชียร์ลีดดิ้ง แชมป์เยาวชนระดับโลกจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี ต่อด้วยการแสดงหนังใหญ่ 
วัดขนอน และการแสดงดนตรีโดย ต้อม แอนด์ โตโต้ จากคณะลิเกอภิวันท์ อัญชลี ซึ่งน้องก็ได้
ไปประกวดรายการ The Golden Song เช่นกัน ในวันที่ 5 กันยายน 2563 มีการแสดงนาฏ
มวยไทย จากแชมป์เยาวชนระดับประเทศของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ทั้งนี้ ได้มีหนังสือเรียน
เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมราชบุรีเที่ยวชิลล์ นิวนอร์มอล ในวัน
พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 
21.00 น. ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีในช่วง
วันหยุดยาวนี้ค่ะ  

ประธาน   อยากให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีประสานรายการวิทยุส่วนกลางให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ และท าสปอตโฆษณาหรือตัวอักษรวิ่งไปที่ช่อง 11 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานราชบุรี ช่วยไปลงในเพจด้วย แล้วทางส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรีและส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีมีอะไรมาโชว์ในงานนี้บ้าง 

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดฯ   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้น าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั้ง 10 อ าเภอ ซึ่งแสดงถึง    
อัตลักษณ์ของ 8 ชาติพันธุ์โดยดึงแนววิถีอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชนมาจัดแสดง
ทั้ง 10 อ าเภอ ซึ่งมีความหลากหลายของแต่ละชาติพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น อ าเภอเมืองราชบุรีก็จะ 

/ดึงกาดวิถีชุมชน... 
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 ดึงกาดวิถีชุมชนคูบัวมา ท่านสามารถมาเที่ยวชมทั้ง 10 อ าเภอได้เลย และยังมีการจ าหน่าย
สินค้า OTOP สินค้าพาณิชย์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าสหกรณ์  โดยใช้คอนเซ็ปของงาน
ว่าเราและเพ่ือนมีของดีจะโชว์ 

ผู้แทน เกษตรจังหวัดราชบุรี  ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีก็จะมี 2 กิจกรรมหลักคือการจัดแสดงกล้วยไม้
หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจะจัดในลักษณะป่ากล้วยไม้และมีน้ าตกเพ่ือให้เป็นจุดเช็คอิน  
ถ่ายภาพ และกิจกรรมจ าหน่ายพันธุ์พืช พันธุ์กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้ผลจาก
กลุ่มเกษตรกร และอุปกรณ์การเกษตร ทั้งหมดจ านวน 16 บูธ ให้ทุกท่านได้เท่ียวชม  

ประธาน   อยากฝากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีประสานผู้อ านวยสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้
ท าอินโฟกราฟิกสวยๆ ไปลงเพจท่องเที่ยวราชบุรี แล้วก็ช่วยกันแชร์ไปเยอะๆ ต้องรีบ
ด าเนินการ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ให้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1) ไปให้สัมภาษณ์
รายการต่างๆใครมีช่องทางก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.5 การจัดงาน “AQUA ILLUMINATION” การแสดงปลาสวยงามประกอบแสงสีเสียง 
ผอ.ททท. ส านักงานราชบุรี  ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ที่ได้ท าสปอตโฆษณา 

มาให้ 2 โฆษณา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563 ในงานจะเป็น
ลักษณะการแสดงปลาสวยงามในตระกูลปลาสวยงามทั้งหมดรวมถึงปลากัดไทย ประกอบแสง 
สี เสียง โดยจะปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ของศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ให้เป็น
สถานที่แสดงปลาสวยงามภายใต้ตู้ปลาขนาดยักษ์และขนาดเล็กใหญ่รูปทรงแปลกตา สาดส่อง
ด้วยแสงไฟหลากสีอย่างอลังการ เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะ ออกแบบ ความบันเทิง  
อะควาเรียม ที่ให้ความรู้สึกชวนพิศวงแต่สวยงาม พร้อมดนตรีบรรเลงเคล้าคลอท าให้ได้สัมผัส
ความงามในหลากหลายมิติ ออกแบบบรรยากาศงานโดยศิลปินนักออกแบบจัดดอกไม้ชั้นน า
ของเอเชีย “สกุล อินทกุล” ซึ่งมีชื่อเสียงในการเสนอแนวคิดเชิงปรัชญาตะวันออกผ่านศิลปะ
การจัดวางดอกไม้ (Flower Installation) ที่เน้นผิวสัมผัสและองค์ประกอบที่งดงาม ดูน่าตื่นตา
ตื่นใจเช่นเดียวกับงานประติมากรรม และใช้นวัตกรรมมัลติมีเดียโชว์แสงสีคุณภาพระดับสากล
โดยทีมที่ปรึกษาจากประเทศรัสเซีย โดยการแสดงแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซน 1 ชนชั้นมนุษย์
และสวรรค์ เป็นตู้ปลาสั่งท าจากต่างประเทศ สูง 2.4 เมตร ตกแต่งด้วย Art Work จากภาพ
ประติมากรรมเส้นสินเทา แบ่งชนชั้นมนุษย์และสวรรค์ ต้นแบบจากภาพฝาผนังของวัด        
คงคาราม จังหวัดราชบุรี โซน 2 ป่าไผ่ แรงบันดาลใจจากป่าไผ่ Arashiyama ประเทศญี่ปุ่นที่มี
ความอุดมสมบูรณ์เหมือนจังหวัดราชบุรี ติดตั้งตู้ปลาทรงกระบอก ขึ้นรูปและซ่อนให้กลมกลืน
ไปกับล าต้นไผ่ โซน 3 ตู้ปลาแท่งน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นมิติการมองแบบต่าง ๆ เช่น      
ตู้ปลาสี่เหลี่ยมทรงตั้ง ตู้ปลา 3 เหลี่ยม 4 เหลี่ยม 5 เหลี่ยม 6 เหลี่ยม 8 เหลี่ยม ตู้ปลาผนัง
ลายผ้าขาวม้าราชบุรี อุโมงค์ตู้ปลาที่มีแนวคิดจากถ้ าหินงอกหินย้อยเสมือนเดินอยู่ในถ้ าที่มี
ปลาว่ายน้ าอยู่ด้านบน ตู้ปลาโดมไม้ไผ่ โหลปลากัดยักษ์ ความสูง 3.2 เมตร เซ็นเตอร์พีช เป็น
ตู้ปลาดอกบัวบานไทย รัศมี 8 เมตร ล้อมด้วยเบญจรงค์จากจังหวัดสมุทรสงคราม ที่สามารถ
สื่อถึงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวถึงกันได้ ปลาที่น ามาแสดงโชว์ทั้งหมดประมาณ 10,000 
ตัว ภาชนะที่ใส่ปลาก็ประมาณ 300 กว่าชิ้น เมื่อเขาไปในงานก็จะเห็นความแตกต่างสามารถ
มองปลาได้ 360 องศา และยังมีแอพพลิเคชั่นที่ท าให้ถ่ายภาพออกมาแล้วเหมือนอยู่ใน     
อ่างปลา และเมื่อวานที่ได้ไปดูงานมาแล้วโพสลงโซเชียลไปก็มีกระแสตอบรับที่ดี การเปิดให้เข้า
ชมงานตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ส าหรับวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ขยายเวลาให้เข้าชมได้ 

/จนถึงเวลา... 
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 จนถึงเวลา 22.00 น. โดยมีการจ ากัดผู้เข้าชมรอบละ 100 ท่าน หมุนวนออกไป ในงานมี
มาตรการป้องกัน มีจุดคัดกลอง มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในแต่ละจุด และห้ามน าอาหารเข้าไป
ทานในจุดนิทรรศการ ส าหรับสถานศึกษาจุดนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีก็อยากเชิญชวนให้น า
นักเรียน นักศึกษามาเที่ยวชม ส่วนราชการต่างๆ ก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และช่วยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะช่วงเช้าของวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นพิธีเปิดซึ่งจะมีการจัดงาน
แถลงข่าว ขอเรียนเชิญทุกท่าน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง เวลา 
08.30 น. บริเวณรอบๆ งานก็ได้จัดนิทรรศการของชุมชน และได้เชิญกลุ่มศิลปินบ้านโป่งมา
น าเสนอกิจกรรมงานศิลปะ ส่วนบริเวณริมน้ าด้านล่างทางเทศบาลเมืองบ้านโป่งได้จัดให้มีการ
ออกบูธร้านอาหารของดีของเด่นอ าเภอบ้านโป่ง น าเรียนเพ่ือขอเชิญทุกๆ ท่าน 

ประธาน  มอบท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ผอ.ททท. ส านักงานราชบุรี เรื่องจัดท า    
อินโฟกราฟฟิกให้สวยงามและรีบเผยแพร่ พรุ่งนี้เชิญทุกท่านเวลา 08.30 น. เจอกันที่
ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งในพิธีเปิดงาน AQUA ILLUMINATION และวันที่ 3 
กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน
มหกรรมท่องเที่ยวราชบุรี เที่ยวชิลล์ นิวนอร์มอล ฝากทุกหน่วยงานช่วยกันเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนทุกท่านไปเท่ียวชม  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.6 สถานการณ์ลมฟ้าอากาศและน้ า 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ   สถานการณ์ฝนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดู

ฝนมาก็เป็นไปด้วยดี ปริมาณน้ าฝนปีนี้ในพ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปัจจุบันมีฝน
ถึง 600 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ย 1100 – 1200 มิลลิเมตร และเมื่อต้นเดือนสิงหาคมมีพายุอยู่ใน
เกณฑ์โซนร้อนแต่ว่าได้อ่อนก าลังลงเป็นดีเปรสชั่นเข้ามาอยู่ในบริเวณประเทศลาวแล้วต่อเนื่องมา
บริเวณจังหวัดน่านของประเทศไทยท าให้ฝนภาคเหนือและภาคอีสานมีปริมาณมาก มวลน้ าได้
ไหลท่วมมาหลายพ้ืนที่ ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่คาดว่าจะไม่เป็นเหมือนปี พ.ศ. 2554 
ส าหรับปริมาณฝนทั่วไปในพ้ืนที่แถบภาคตะวันตกของเรามีเกณฑ์ปกติแต่ว่าต่างจากปีที่แล้ว 
เพราะว่าฝนส่วนใหญ่ตกเหนือเขื่อนปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อนเยอะ ปีนี้ที่ผ่านมาฝนตกใต้เขื่อน
โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีก็ได้ฝนเยอะและกระจายตัว และในเดือนกันยายน ตุลาคมที่จะถึงนี้
ปริมาณฝนค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 200 มิลลิเมตร/เดือน เพราะฉะนั้นจะเป็นเดือนที่ปริมาณ
ฝนเยอะสุดของปี โอกาสที่จะเกิดร่องมรสุมเลื่อนลงมาแล้วท าให้เกิดฝนในช่วงปลายเดือน
กันยายน โอกาสที่เกิดพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วเคลื่อนตัวลงมาบริเวณประเทศไทยก็ยังมี
โอกาสได้อยู่ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดไว้ว่าจะเจอพายุ 2 ลูก 1 ลูกผ่านไปแล้วเหลือเดือน
กันยายนและตุลาคมน่าจะมีพายุอีก 1 ลูก แต่ว่าในช่วงที่จะจัดงานที่จะถึงนี้ปริมาณฝนน้อย แต่
ในวันพรุ่งนี้โอกาสจะมีฝนเพ่ิมขึ้นจากร่องมรสุมที่ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคอีสาน 
แล้วก็มรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้จะแรงขึ้นก็จะมีฝน 40-60% เป็นฝนเล็กน้อย ขออนุญาตน า
เรียนที่ประชุม 

ประธาน    วันเสาร์และอาทิตย์นี้มีฝนหรือไม่ 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ   มีน้อยครับ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับกิจกรรมใดๆ 
ประธาน    สถานการณ์น้ า เชิญโครงการชลประทานราชบุรี 
ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานฯ  โครงการชลประทานราชบุรี ขอรายงานสถานการณ์น้ าในเขตจังหวัดราชบุรี  ดังนี้ 

สถานการณ์น้ าในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ โดยเขื่อนวชิรา-
ลงกรณ มีปริมาณน้ ากักเก็บปัจจุบัน 3,887.06 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43.87 ถือว่าอยู่ใน 

/เกณฑ์น้ าน้อย... 
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 เกณฑ์น้ าน้อย และเขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาณน้ ากักเก็บปัจจุบัน 11,862.01 ล้าน ลบ.ม.    
คิดเป็นร้อยละ 66.85 อยู่ในเกณฑ์ปริมาณน้ าปานกลาง น้ าใช้การร่วมทั้ง 2 เขื่อน 2,472.07 
ล้าน ลบ.ม. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ าน้อย น้อยขนาดไหนนั้นหากเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าทั้ง 2 
เขื่อนที่จ าเป็นต้องเก็บเพ่ือให้เพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ าในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้จ าเป็นต้องมี
อยู่ที่ 9,000 ล้าน ลบ.ม. แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการประเมินว่าปริมาณที่จะกักเก็บได้เมื่อ
สิ้นสุดฤดูฝนจะมีเพียง 4,000 ล้าน ลบ.ม. ไม่เกิน 6,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาใน
ลุ่มน้ าแม่กลอง มีความเสี่ยงที่จะประสบสภาวะภัยแล้งในปี 2564  

ประธาน    ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี สิ้นฤดูฝนประมาณเมื่อไร แล้วกรมอุตุนิยมวิทยา
คาดคะเนในลุ่มน้ าแม่กลองว่าอย่างไร  

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ   คาดว่าในลุ่มน้ าแม่กลองโอกาสจะมีฝนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่าสูงกว่าปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ต้องรอดูสถานการณ์จริงของปีนี้จากร่องฝนที่ตอนนี้อยู่ที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่จะเคลื่อนลง
มาบริเวณจังหวัดราชบุรีปลายเดือนกันยายน แต่ว่าช่วงนี้ถึงกลางเดือนกันยายนโอกาสเกิดฝนยัง
น้อยอยู่ แล้วครึ่งเดือนหลังจะมีโอกาสเยอะขึ้น 

ประธาน    โครงการชลประทานราชบุรี ปีนี้เทียบปีที่แล้วปริมาณน้ าทั้ง 2 เขื่อนเทียบกันวันนี้ในปีที่
แล้วเป็นอย่างไร 

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานฯ  ตอนนี้ปริมาณน้ าทั้ง 2 เขื่อนอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2558 เป็นปริมาณน้ าที่ต่ า
ในรอบหลายๆ ปี แต่ปีที่แล้วปริมาณน้ าดีกว่านี้ และปริมาณน้ าอ่างเก็บน้ าขนาดกลางในเขต
จังหวัดราชบุรีจ านวน 5 อ่างด้วยกัน อ่างแรก อ่างฯห้วยส านักไม้เต็ง มีปริมาณน้ าอยู่ที่ 
9.234 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 20.30 ปริมาณน้ าอยู่ในขั้นวิกฤต อ่างที่ 2 อ่างฯห้วยท่าเคย มี
ปริมาณน้ าอยู่ที่ 7.067 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 30.20 อยู่ในเกณฑ์น้ าน้อย อ่างที่ 3 อ่างฯห้วย
มะหาด มีปริมาณน้ าอยู่ที่ 2.201 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 51.19 อยู่ในเกณฑ์น้ าปานกลาง อ่างที่ 
4 อ่างฯชัฎป่าหวาย มีปริมาณน้ าอยู่ที่ 1.307 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 52.28 อยู่ในเกณฑ์น้ า
ปานกลาง อ่างที่ 5 อ่างฯโป่งกระทิง มีปริมาณน้ าอยู่ที่ 0.0841 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 36.57 
อยู่ในเกณฑ์น้ าน้อย รวมปริมาณน้ าใช้การ 17.389 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณน้ าอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็กจังหวัดราชบุรี มีปริมาณน้ าอยู่ที่ 12.509 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 46.26 อยู่ในเกณฑ์
น้ าน้อย 

ประธาน    เพราะฉะนั้นมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดภัยแล้ง วันก่อนได้ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ า
แม่กลองก็ได้ประเมินสถานการณ์ว่ามีความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งซึ่งได้มอบหัวหน้าส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีให้เตรียมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ทั้ง   
น้ าท่วมและภัยแล้งควบคู่กันไป จังหวัดราชบุรีน้ าท่วมผมไม่กลัว เพราะมักจะท่วมที่ลุ่มต่ า  
ชายน้ าเล็กน้อย น้ าป่าไหลหลากแถวอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอปากท่อ และอ าเภอจอมบึงบ้าง
เท่านั้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดไม่น่ามีปัญหายกเว้นว่าในเขตเส้นที่มีท่อระบายน้ าหรือ
ชุมชนแออัดที่น้ าท่วมขังรอระบายก็ต้องบริหารจัดการ ฝากแขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทาง-
หลวงชนบทราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุรีทั้งหมดตรวจสอบเส้นทางระบายน้ า คูระบายน้ า 2 ข้างทาง ท่อลอดต่างๆ ที่ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่ได้ขออนุญาต ช่วยจัดการด้วย และต้องชมเชยนายอ าเภอด าเนินสะดวกผมเห็นมีการ
ขุดลอกวัชพืชอยู่ต่อเนื่อง นายอ าเภอใช้งบประมาณอะไร ด าเนินการอย่างไร เชิญเล่าให้ฟังครับ 

นายอ าเภอด าเนินฯ    เป็นการประสานงานระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุรี ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่เป็นในลักษณะร่วมมือกันและลงขันค่าอาหาร  
น้ าดื่ม 

/ประธาน... 
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ประธาน    อยากให้ทุกอ าเภอด าเนินการตามแนวทางที่สั่งการ เหมือนที่ทางอ าเภอด าเนินสะดวก
ด าเนินการซึ่งผมเห็นหลายชุมชนก็ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ถ้าจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกล   
ในกรณีวัชพืชหนาแน่นมาก ท่านสามารถประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหรือ   
ฝ่ายทหารได้ แต่ถ้าเป็นการขุดลอกเปิดทางน้ าจ าเป็นต้องใช้งบประมาณก็ปรึกษาไปที่
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี อยากให้เร่งด าเนินการในช่วงที่ฝน  
ยังไม่มา ถ้ารอให้ฝนมาเกิดน้ าท่วม ชาวบ้านอาจได้รับความเดือดร้อน จุดที่ท่วมซ้ าซาก
นายอ าเภอที่ย้ายมาใหม่ลองปรึกษาปลัดอ าเภออะไรที่เคยเจอบ่อยๆ ปีนี้ไม่ควรเกิดซ้ า 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตรียมนัดประชุม 2 สถานการณ์
ควบคู่กันไป ผมเป็นห่วงเรื่องภัยแล้ง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ราชบุรีนัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3) ไปตรวจดูอ่างเก็บน้ าและพ้ืนที่ใกล้เคียง แล้วมา
น าเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ       

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 
กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี    มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับส่วน

ราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ไปแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีที่
โครงการใดๆ ที่ส่วนราชการได้เข้าไปใช้พ้ืนที่แล้วในอนาคตมีความจ าเป็นที่จะต้องขอรับ
พิจารณางบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือการซ่อมแซม ต่อเติม บ ารุงรักษา หากว่าหน่วยงานยังไม่ได้
รับอนุญาตการใช้พ้ืนที่ ส านักงบประมาณจะไม่พิจารณางบประมาณให้กับหน่วยงาน จึงมีมติ
คณะรัฐมนตรีนี้ออกมาให้ส่วนราชการยื่นขอใช้ประโยชน์ได้ แม้ว่าจะด าเนินการเสร็จแล้วหรือ
ว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ ส าหรับพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องยื่นขอใช้แบ่งเป็น 2 
ประเภทใหญ่ คือ กรณีพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนด ณ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภายใน 180 วัน หลักจากที่มีมติ
คณะรัฐมนตรี ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 พ้ืนที่ป่าไม้ประเภทที่ 
2 คือ พ้ืนที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งนิยามนี้หมายถึงพ้ืนที่ที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มา
ตามกฎหมายที่ดิน เป็นที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด ไม่มี น.ส.3 ก. ไม่มี ส.ค. 1 พ้ืนที่ประเภทนี้ถือว่า
เป็นป่า ซึ่งหน่วยงานใดหากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ก็อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการผ่อนผันให้ยื่นขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ การยื่น
ขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ให้ยื่นค าขอ ณ ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จังหวัดราชบุรีคือที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่อ าเภอบ้านโป่ง ภายในระยะเวลาเช่นเดียวกับการยื่นค าขอของป่าสงวน  

ประธาน    ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีมีความเห็น
อย่างไร  

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตามที่ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรีชี้แจงไปนั้นเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณที่มีข้อแม้ว่าต้องได้รับอนุญาตในการใช้พ้ืนที่ก่อน ทางกรมป่าไม้จึงได้เสนอ
คณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันให้ด าเนินการภายใน 180 วัน ส่วนที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแจ้งว่าประเภทที่จะต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็แล้วแต่ขนาด 
แล้วแต่ประเภท เท่าที่ทราบส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 ชั้น 2 ก็ไม่ต้องท าครับ  

/ประธาน... 
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ประธาน    ตอนนี้ขอให้ตรวจสอบและส ารวจหน่วยงานของท่านว่าได้ด าเนินการอะไรในเขตพ้ืนที่ป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ทั้งที่ออก นสล. 
แล้ว และยังไม่ออก นสล. ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะถือว่า
ท่านกระท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ท่านต้องยื่นเรื่องตามแบบค าขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในเขตป่า (ป.84-1) ทีส่ านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) แต่ถ้าไปท าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติต้องยื่นเรื่องตามแบบค าขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 17) ที่
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ภายในก าหนดวันที่ 19 ธันวาคม 
2563 แบบฟอร์มได้มีหนั งสื อเวียนไปแล้ ว หากหาไม่ เจอติดต่อได้ที่ ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี  ยื่นค าขอพร้อมภาพประกอบ จากที่
ตรวจสอบจะมีอยู่ 2 สถานที่ที่ต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ อุทยานหินเขางูมอบ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ ส่วนที่หุบผาสวรรค์ไม่ใช่ส่วน
ราชการไปด าเนินการ แต่พ้ืนที่ตรงนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติซึ่งรับผิดชอบดูแลอยู่ก็ขอให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีประสานสถาบัน
พระสังฆาธิการได้ท าเรื่องขออนุญาตผ่อนผันการใช้ประโยชน์ตรงนี้ไป เพราะจังหวัดราชบุรี
และกระทรวงการท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดราชบุรี ฉะนั้นต้องด าเนินการยื่นขออนุญาตให้ทัน ธนารักษ์
พ้ืนที่ราชบุรีมาหรือไม่ ถ้าส่วนราชการสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าหน่วยงานหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปอยู่ในพ้ืนที่ไหน สามารถตรวจสอบกับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีได้หรือไม ่

ผู้แทน ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี   ถ้าหน่วยงานไหนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี       
ทางส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีจะตรวจดูจากภาพถ่ายทางอากาศให้ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 032-337 619 

ประธาน    หากหน่วยงานไม่มั่นใจหาข้อมูลไม่ได้แน่นอน ให้ยื่นขออนุญาตไว้ก่อน ฝากส านักงาน 
ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีช่วยอ านวยความสะดวกให้ส่วนราชการด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


