
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 9/2561 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบรุีเกมส์ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบรุ ี

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

2 นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 พ.อ.หญิงนิตยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ แทนรองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรี 

4 พ.ท.นาคินทร์ ก าแพงทอง แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

5 พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

6 ร.ท.ณรงค์เดช แก้วอุย แทนปลัดจังหวัดราชบุรี 

7 นายทศพร  ทิตภิญโญ แทนอัยการจังหวัดราชบุรี 

8 นางสิริพร  อยู่จงดี แทนอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 

9 นายนพพล กฤษณะเศรณี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
10 นายกุลชาติ โชติชูตระกูล แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

จังหวัดราชบุรี 
11 พ.ต.อ.พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์ แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

12 นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

13 นางปนัดดา เพ็งแป้น แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดราชชบุรี 

14 นายมานะ  วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

15 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

16 นางสาวกันยา กนกวราภรณ์ แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

17 นายสัญญา ถิรเขมกุล แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

18 พ.อ.มุนินทร์ งานอุโฆษ สัสดีจังหวัดราชบุร ี

19 นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี 

20 นางสาวเรืองลักษณ์ ทิพย์ทอง รักษาการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

21 นายเทวินทร์ นรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

22 นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี 

23 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี 

24 นายอาคม วันเพ็ญ แทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

23 นายสรรเพชร พูลศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
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24 นายสุรินทร์ วทัญญ ู สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

25 นายบุญส่ง บุตรดี แทนขนส่งจังหวัดราชบุรี 

26 นายวิรัช   จตุพนาพร แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

27 นางสาวมนปภพ สงวนสัตย์ แทนสถิติจังหวัดราชบุรี 

28 นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

29 นางสุธีรา ทรงความดี แทนแรงงานจังหวัดราชบุรี 

30 นางวัชรี  มากหวาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

31 นางอารมณ์ วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

32 นางสาวสิริเพ็ญ เทพพิทักษ์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

33 นายประกอบ คงเขียว อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

34 นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 

35 นายเดชา  เรืองอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทน 

   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 

36 นายคนอง รอดทอง ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

37 นายสนธยา เสนเอ่ียม ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

38 นางผ่องศรี ชัยชนะ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

39 นางสมปรารถนา คงกระพันธ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี 

40 นายจุมพล สุขมั่น ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

41 นางพิชญากร วิลัยทรัพย์ แทนรองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 

42 นางสาวกฤชกมล พุทธบูชา แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 

43 นายเพิ่มศักดิ์ กองเพ่ิมพูล สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

44 นางอัญชลี รอดผล ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 

45 นางสาวอิสรี เกตุกล่ า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

   ประกันภัยจังหวัดราชบุรี 

46 นายอัศนีย์ สุภานัย แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 

47 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 

48 นางสาวเกษินี ปาณียะ แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบรุี 

49 นายปฏิพล แซ่ว่าง แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดราชบุร ี

50 นายฉัตรชัย ทองเถื่อน แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
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51 นางวันทนา ชนะกุล สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

52 นางสาวอลิสรา  กรุงจิตร แทนผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 

53 นางปาลลิน พวงมี แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 

54 นายพีระพงษ์ ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

55 นายนที เจนประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

56 นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

57 นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

58 นางสาวสุรังษ ี ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

59 นางจุฑามาศ สงวนแสง แทนผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

60 นางภาสุรี ทองบ้านบ่อ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

61 นายสุรยุทธ สันตจิต หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

62 นางสาวพิไลพร เจติยวรรณ แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 

63 นายฤทธิชัย ภิญโญรัตนโชต ิ แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี 

64 นายสุรศักดิ์ แผ้วชมภ ู แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงนครชุม 

65 นายนเรศวร์ วัฒนวงศ ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

66 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

67 นายชาตรี วงษ์ชื่น แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

68 นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

69 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 

70 น.ท.นิสิต จิตรธาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการท่ี 2 (จังหวัดราชบุรี) 
71 นางขวัญฤดี เจริญพานิชย์ แทนผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน

ประจ าเขต 10 (ราชบุรี)  
72 นางสาวปานทิพย์ วิทยาพันธุ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

73 นายสมหมาย นามสวาท แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 

74 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี 

75 นางนภาพร ภู่เกต ุ แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

76 นางนภาพร ภู่เกต ุ แทนป่าไม้จังหวัดราชบุร ี

77 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี

78 นายธนภัทร วงศ์เกียรติขจร หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด เขต 0-2 ราชบุร ี

79 นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4ราชบุรี 
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80 นางสาวนฤตยา ภูฆ้อง แทนผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภัยในการท างาน เขต 7 

81 นางปทิดา ท่านทรัพย์ แทนหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

82 นายพีรพล น่วมศรี แทนผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี 

83 นางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

84 นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 

85 นายชัยรัตน์ ลิมปสายชล แทนผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

86 นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

87 นางนงคราญ สุขสม ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุร ี

88 นางณีชารี ภควัตชัย ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

89 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME. สนง.ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางฯ 

90 นางสุนันท ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

91 นายเชียง เดชธนู แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

92 นางสาวศันสนีย์ เขียวมาประเสริฐ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

93 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี     

94 นางวีรดา ชุลีกราน แทนศึกษาธิการภาค 4 

95 ว่าที่ร.อ.วิสาร ปัญญชุนห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

96 นางสาววัศยา ทองดี แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

97 นายชุมพล ค าเทียน แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 

98 ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

99 นางปราณี ภาคสวรรค์ แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

100 นายประสาน น่วมมะโน แทนผู้อ านวยการส านักงานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

101 นายสมาน ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุร ี

102 นางสาวสาคร ปานพายัพ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

103 ดร.อัญญา ปลดเปลื้อง แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช 

104 นายสมชัย โชคพัฒนาพงค์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

105 นางสาวนุชนารถ คงข า แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

106 นางอารยา จารึก แทนผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

107 นายวีระเกียรติ สุวรรณฤกษ์ แทนนายอ าเภอเมืองราชบุรี 

108 นายสุชาติ ดือเร๊ะ แทนนายอ าเภอบ้านโป่ง 
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109 นายกิจจา เสาวรส แทนนายอ าเภอบางแพ 

110 นายศุภชัย ครุฑด า แทนนายอ าเภอโพธาราม 

111 นายนคร ศิวิลัย แทนนายอ าเภอปากท่อ 

112 นายชวลิต ประทีป แทนนายอ าเภอจอมบึง 

113 นางรัชนี โพธิ์ศรี แทนนายอ าเภอวัดเพลง 

114 นายชนันต์ อินทรักษ์ แทนนายอ าเภอสวนผึ้ง 

115 นายสมนึก สุบรรณวงศ ์ แทนนายอ าเภอบ้านคา 

116 พ.ต.ท.ไวโรจน์ แน่นพิมาย แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

117 พ.ต.อ.ศกัดิช์ยั  อินทรปรีชา ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภธูรบ้านโป่ง 

118 พ.ต.ท.วัชรินทร ์ มีศรีผ่อง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพธาราม 

119 พ.ต.ท.พิศิษย์ ลายรักษ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

120 พ.ต.ท.สมบูรณ์ มูรพันธ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากท่อ 

121 พ.ต.ท.อภิเชษฐ์ ทรัพย์ส่งเสริม แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจอมบึง 

122 พ.ต.ท.มงคล วิลัยเกษม แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

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

124 พ.ต.ท.อภิชาติ ทรัพย์ส่งเสริม แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนผึ้ง 

125 พ.ต.อ.สุรวุฒ ิ เจริญจิตร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ่ 

126 พ.ต.ท.สุรัตน์ ประทุมแก้ว แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

127 พ.ต.ท.ชาติชาย ดอนชัย แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

128 พ.ต.ท.ไพโรจน์ แม้นบุตร แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

129 พ.ต.ท.เทอดไทย สุขไทย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก 

130 พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

131 พ.ต.ท.หญิงชุติกาญจน ์ สุมิตไพบูลย์ แทนสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

132 นางเพ็ญพร พลายแก้ว แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

133 นายภวูนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

134 นางสาวนิลุบล อุทัยเสรี แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

135 นางสาวศรรวีร์ จิตค า แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

136 นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณ ี แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

137 นายธวัชชัย ประสิทธิ์โชค แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 
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138 นางจิรภา โพธิ์พัฒนชัย แทนโทรศัพท์จังหวัดราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

139 นายยุทธนา จันทวี แทนผู้จัดการการประปาราชบุรี 

140 นายสราวุธ เอ่ียมสงคราม แทนผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

141 นางสุนิสา อยู่ก าเหนิด แทนผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

142 นายเกษม สมบุญ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

143 นายชัชชม วงษ์บุบผา แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

144 ส.อ.ธรรมรงค์ สมพิทักษ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

145 ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ พัฒธชนม์ แทนหัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

146 นายวินัย  รัตนเจริญธรรม แทนผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 

147 นายธวัชชัย บุนนาค แทนผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตราชบุรี 

148 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

149 นายโสภณ กตัญญตาพงษ์ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

150 นายพิสัณห์ เรืองเดช แทนประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

151 นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณ ี แทนประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

152 นายวิษณุ รุ่งฤทธิเดช ประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 

153 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

154 นายสุทิน ชฎาค า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

155 นายเมธี  วินันท์ แทนประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

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

157 นายนิเวศ ยอดม่ิง ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16 (ราชบุรี) 

158 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

159 นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ภาคประชาสังคม 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 พ.อ.ไพโรจน์ เชื้อสมุทร ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 

4 พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการต ารวจท่องเที่ยว 3 

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

6 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล พงศ์ศิริไพศาล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
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7 น.ส.ธราภรณ์ กิจประเสริฐ เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

8 นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

9 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

10 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

11 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักสัตว์ราชบุรี 

12 นายสุรพล สุขพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

13 นายไพลิน นุชถาวร ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

14 นายปรัชญา ส าเร็จ ผู้อ านวยการส านักวิชาการพลังงานเขต 3 (ราชบุรี) 

15 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

16 นายเสริมยชญ์ ช านาญค้า หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

17 นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

18 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

19 นายอดุลย์ ท าไธสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

20 นายวิมล ชาญชนบท ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง 

21 นายชัยทัต สมิตินนท์ ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

22 นายธีระชัย คงเอ่ียมตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

23 แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

24 นายพงษ์พันธ ์ แสงสุวรรณ นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

25 นางสาวรัชวัลย ์ บุญโฉม ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

26 พ.ต.อ.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 

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

28 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

29 นายเสริมศักดิ์ ศุภมงคล หัวหน้าส านักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

30 นายสมทบ แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุร ี

31 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี 

32 นายอุดม ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ี

33 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

34 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

35 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 
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36 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค

ธุรกิจ 
37 ว่าที่ ร.ต.ธีรภัทร หยวกจุ้ย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

38 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

39 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

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

41 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

42 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

43 นางสาวเยาวภา ใจเป็นใหญ่ ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

44 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรม 

45 นางสาวจัตตาฬี แจ่มศรี นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สวท.ราชบุรี 

46 นายสละ รอดผล ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลส านักงานจังหวัดราชบุรี 

47 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

48 นายอดุลย์ ถาวรกุล ป้องกันจังหวัดราชบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

2 นางสาวอภิรดา เพ็งแสวง ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

3 นางสาวอัญชลี เหลืองน้ าเพ็ชร นักวิชาการแรงงานช านาญการ ส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 

4 นายจรัญ สุขเสรี ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
5 นางสาวชุติมา ศิริชุมแสง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 

 - ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี น าเสนอวีดีทัศน์ภารกิจผู้บริหารจังหวัดราชบุรี 
ประจ าเดือนกันยายน 2561  

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชยาวุธจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2561 ประจ าเดือนกันยายน 2561     
 - พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด”ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2561 (ส านักงาน กศน. 
จังหวัดราชบุรี) 
 - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ ThaiSELECT ให้แก่ร้านอาหารใน
จังหวัดราชบุรีที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี)  
 

 
/แนะน าข้าราชการ... 
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ประธาน  -แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 นายสุริยะ คูหะรัตน์ ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

ย้ายมาจาก ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม  

 นางนงคราญ สุขสม ต าแหน่ง ผู้ อ านวยการส านั กศิลปากรที่  1 
ราชบุรีย้ายมาจาก ส านักศิลปากรที่ 6 
สุโขทัย 

 นาวาโทนิสิต จิตรธาน ต าแหน่ง หัวหน้ าศูนย์บริ การวิ ชาการที่  2 
(จังหวัดราชบุรี) ย้ายมาจาก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม   

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดตี้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธาน  รางวัลที่ภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัลของจังหวัดราชบุรี รางวัลเลิศรัฐ โดยรับมอบจาก
รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เป็นรางวัลของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี
ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ถือว่ามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม 
และจังหวัดราชบุรีควรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน าเข้ามาใช้ โดยอยากให้
ส่วนราชการร่วมมือกันว่ามีบริการอะไรที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น 
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว แนะน าอาหารอร่อย จองคิวรังวัดที่ดิน ส านักงานที่ดินสามารถ
จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่นได้หรือไม ่

ผู้แทนส านักงานที่ดิน  น่าจะมีความเป็นไปได้ ขอหารือทางกรมที่ดิน และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จังหวัดราชบุร ี  ก่อนว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
ประธาน  ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สามารถจองคิว ช าระภาษี หรือช าระเงินผ่าน

แอปพลิเคชั่นได้หรือไม ่
ผู้แทนส านักงานขนส่ง  ได้ครับ ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเปิดให้ช าระเงินและจองคิวผ่านทาง 
จังหวัดราชบุร ี  อินเตอร์เน็ตได้แล้ว 
ประธาน  โรงพยาบาลราชบุรี สามารถจองคิวตรวจได้หรือไม ่
นายแพทย์สาธารณสุข  สามารถจองคิวตรวจได้แล้วที่โรงพยาบาลราชบุรี และจะขยายไปทุกโรงพยาบาล 
จังหวัดราชบุร ี โรงพยาบาลราชบุรีเป็นแกนน าในเขตสุขภาพที่ 5 ปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานแล้ว แต่ยังมีปัญหาบ้าง 

อนาคตจะพัฒนาให้มีความเสถียรมากขึ้น 
ประธาน  ถ้ามีหน่วยงานอ่ืนๆ สนใจสามารถช่วยแสดงความคิดเห็น มีทีมงาน มีเจ้าหน้าที่ที่รู้

ระบบงาน สามารถเข้ามาร่วมท างานการบริการประชาชนได้ ที่ท าการปกครอง ระดับอ าเภอ
สามารถท าได้หรือไม่ 

จ่าจังหวัดราชบุรี  เป็นไปได้ครับ เพราะการบริการต่างๆ ปัจจุบันก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใน
อนาคตระบบการจองคิวน่าจะเกิดข้ึน 

ประธาน  ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรีพอจะมีความรู้ที่จะเป็นแกนน าได้หรือไม่ ให้เป็น
ศูนย์กลางของจังหวัดราชบุรี หาบริษัทผู้เชี่ยวชาญและเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าไปร่วมด าเนินการ  
มอบส านักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นเจ้าภาพร่วมกับส านักงานสถิติจังหวัด
ราชบุรี การเข้าสู่ระบบเวลาประชาชนติดต่อประสานงาน หน่วยงานนั้นๆ ต้องมีเจ้าหน้าที่     
คอยรับเรื่อง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องตอบโต้ในทันที แต่ให้ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ผมได้ไปรับ
นโยบายมา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายห้ามส่วนราชการขอส าเนาเอกสารจากประชาชน                       
ชน              /เริ่ม... 
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เริ่มเดือนตุลาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ ากับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ และให้ก าชับส่วนราชการ
ที่มีหน้าที่บริการประชาชน แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการถ่ายส าเนาเอง 
ไม่สามารถเรียกเก็บค่าถ่ายเอกสารได้ เรื่องนี้มีข้อสั่งการชัดเจน 

  -ขอย้ าในที่ประชุมว่า ทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่บริการประชาชน ท่านต้องไม่เรียกรับ
เอกสารส าเนาต่างๆ ถ้าจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการใดๆ ก็ตามให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการส าเนาไว้เอง 
โดยห้ามเรียกเก็บเงินจากประชาชน ถือเป็นนโยบาย Thailand 4.0 

  - มอบส านักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ตั้งคณะท างาน เพ่ือให้ราชบุรี 4.0 เป็นประโยชน์ใช้ได้จริง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี   จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 22312  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 
แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 
ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรีโดยขอให้ตรวจสอบและหาก
มีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 ปรากฏว่ามีหน่วยงานขอแก้ไข ดังนี้ 
- ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรีขอแก้ไขชื่อผู้มาประชุมจากนางสาวมนชภพ สงวนสัตย์ เป็น 

นางสาวมนปภพ สงวนสัตย์ แทนสถิติจังหวัดราชบุรี 
- ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีขอแก้ไขข้อความในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 การยกเลิกพ้ืนที่เขางูออกจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 A 

เดิมจากที่หารือพ้ืนที่เขางูไม่ใช่ที่ราชพัสดุ แต่อาคารที่ปลูกสร้างด้วยงบประมาณจากจังหวัด
ถือว่าเป็นอาคารราชพัสดุ จังหวัดที่เป็นเจ้าของงบประมาณต้องมาขึ้นทะเบียนอาคารราชพัสดุ 
หากไม่ดูแลอาคารนี้เองหรือจะมอบให้ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ก็ต้องให้หน่วยงานนั้นมาขึ้นทะเบียน 
หากยังไม่มีส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีก็จะเป็นผู้ดูแลแต่ในขณะนี้ในส่วนของที่ดินที่ก่อสร้าง
ยังมีปัญหาในเรื่องที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 A ก็มีความเป็นห่วง ในเรื่องของอาคารที่ไปปลูกสร้าง
อยู่ในที่ดินว่าสามารถด าเนินการได้หรือเปล่า 

เป็นจากที่หารือพ้ืนที่บริเวณเขางูไม่ใช่ที่ราชพัสดุ แต่อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างด้วย
เงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จังหวัดราชบุรีที่เป็นเจ้าของ
งบประมาณต้องน าส่งอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หากจังหวัดราชบุรีจะไม่ดูแลใช้
ประโยชน์อาคารนี้เองก็จะต้องส่งคืนให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีโดยจะต้องระบุด้วยว่า
ส่งคืนเพ่ือให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์และหน่วยงานนั้นก็จะต้องมาขอใช้ต่อส านักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่ราชบุรี หากยังไม่ได้ส่งคืนเพ่ือให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์ อาคารปลูกสร้างนั้นก็
ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของจังหวัดราชบุรี และเพ่ือประโยชน์ในการดูแล บ ารุงรักษา 
จังหวัดราชบุรีจะมอบหมายให้เทศบาลต าบลเขางูเป็นผู้ดูแลบ ารุงรักษาเป็นการชั่วคราวไปก่อนก็
ได้ แต่ในขณะนี้ในส่วนของที่ดินที่ก่อสร้างยังมีปัญหาในเรื่องที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 A ก็มีความ
เป็นห่วง ในเรื่องของอาคารที่ไปปลูกสร้างอยู่ในที่ดินว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม ่

 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 ประจ าเดือนสิงหาคม 2561เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 
3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 
(ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 

 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนและให้ค าปรึกษา ทั้งหมด 2,387 เรื่อง 
   - ยุติ    ทั้งหมด 2,322 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด  65 เรื่อง  

ประธาน ขอฝากให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบและเร่งรัดด าเนินการในเรื่องท่ีค้างด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 

   3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร     

 3.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๑ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี      
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร  

 3.4 โครงการบูรณาการสร้างร้อยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรีได้จัดท าโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนจัด
กิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอทุกแห่ง โดยก าหนดออกให้บริการ
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้วยผาก หมู่  7 
ต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเชิญส่วนราชการเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ส่วนราชการใดที่มีความต้องการร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังที่ท าการ
ปกครองจังหวัดราชบุรี และอ าเภอสวนผึ้งจะได้จัดเตรียมสถานที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.5 จังหวัดราชบุรีจัดพิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว” และ “วันปิยมหาราช” ประจ าปี 2561 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

  - พิธี “วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวัน
จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว (งดหมวก) ภาคเอกชน : ชุดสุภาพ/
ชุดเครื่องแบบตามสังกัด 
 

/พิธี... 
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  - พิธี “วันปิยมหาราช” ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ   
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการ :
เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก) ภาคเอกชน : ชุดสุภาพ/ชุดเครื่องแบบตามสังกัด 

   - ส าหรับการจัดงานวันที่  13 ตุลาคม 2561 งานวันคล้ ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อจังหวัดได้รับแจ้ง
แนวทางปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อใดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป    

มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

   3.6 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 10/2561 ประจ าเดือน
ตุลาคม2561 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ก าหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2561 

ประจ าเดือนตุลาคม 2561 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
กัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี   

  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ  
 จึงขอให้ส่วนราชการที่มี เรื่องจะน าเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นสาระส าคัญส่งให้  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 22ตุลาคม 2561พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณจนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 

ผู้แทนคลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 4,493.92 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 4,197.68 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 3,940.67 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น   2,527.72  ล้านบาท 
      เป็นอันดับ  71 ของประเทศ 
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 8,434.59 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 6,564.43 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ 73 ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า 101.40 ล้านบาท เบิกจ่าย   74.62  ล้านบาท 
    - งบลงทุน 254.61 ล้านบาท เบิกจ่าย 121.73  ล้านบาท 
      เป็นอันดับ  59 ของประเทศ 
    - ภาพรวม 356.01 ล้านบาท เบิกจ่าย 196.35 ล้านบาท 
       เป็นอันดับ 57 ของประเทศ 

สรุปผลการเบิกจ่ายถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ผลการเบิกจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 
ผลการเบิกจ่ายงบประจ าคิดเป็นร้อยละ 93.41 งบลงทุนคิดเป็นร้อยละ 64.14 ล าดับที่ 71 
ของประเทศ ส่วนภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 78.14 เป็นล าดับที ่73 ของประเทศ  

 
/งบกรม... 
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งบกรมจังหวัดภาพรวมเบิกจ่ายงบประจ าคิดเป็นร้อยละ 73.59 งบลงทุนเบิกจ่าย

คิดเป็นร้อยละ 47.81 เป็นล าดับที่ 59 ของประเทศส่วนภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 55.15 
เป็นล าดับที ่96 ของประเทศ 

ผลการเบิกจ่ายส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปีนี้เบิกจ่ายได้ดี สูงกว่าปี
ที่แล้วงบประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 97.97 งบลงทุนคิดเป็นร้อยละ 94.34 ภาพรวมคิดเป็น 
ร้อยละ 94.62  

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 49.78 และหน่วยงาน
ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้ามี 28 หน่วยงาน ขอความกรุณา
เร่งรัดเบิกจ่าย 

ประธาน  ฝากทุกส่วนราชการเรื่องเบิกจ่ายและเรื่องกันเงินเป็นส าคัญ 
มติที่ประชุม   รับทราบและปฏิบัติ       

 4.2 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 
รองนายแพทย์สาธารณสุข ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่า 
จังหวัดราชบุร ี ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเป็นเลขานุการ     

ซึ่งคณะกรรมการจะร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นปัญหาส าคัญของจังหวัด โดยมี 2 ประเด็น
หลักได้แก่ การสัญจรปลอดภัยและการจัดการขยะ ในส่วนประเด็นรอง ได้แก่ การดูแล
ผู้สูงอายุ อาหารปลอดภัย และการออกก าลังกาย รวมเป็น 5 ประเด็น ในส่วนการ
ด าเนินงานจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในแต่ละด้าน 

    การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 
เดือนกันยายน 2561 

คณะอนุกรรมการ สรุปการประชุม 
ด้านสัญจรปลอดภัย 
หัวหน้าส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯ 
เป็นเลขานุการ 

-  สถานการณ์ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 60 โดยมี ศปถ.ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
- อ าเภอที่ผ่านการประเมิน DRTI ของจังหวัดราชบุรี ปี 2561    
(คิดเป็นร้อยละ 70 สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 5) พบว่าผ่านระดับดีเยี่ยม  
6 อ าเภอ, ระดับดีมาก 1 อ าเภอ และระดับดี 3 อ าเภอ 

ด้านการจัดการขยะ  
ผอ.สนักงานทรัพยากร- 
ธรรมชาติฯ เป็นเลขานุการ 
 

- ด าเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดคัดแยกขยะต้นทาง จ านวน 10 ครั้ง 
10 โรงเรียน 
- ส ารวจข้อมูลสถานภาพสถานที่ก าจักขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรี 
- โครงการประกวดและสัมมนาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัด
สะอาด” 

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ฯเป็น
เลขานุการ  

- โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก 
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 
- โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
- โครงการเสริมสร้างภาวะสูงวัยอย่างยังคุณประโยชน์ต่อสังคม
และเศรษฐกิจ 
- โครงการขับเคลื่อนต้นแบบการบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

/ด้านอาหาร... 
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คณะอนุกรรมการ สรุปการประชุม 
ด้านอาหารปลอดภัย 
เกษตรจังหวัดราชบุรีเป็น
เลขานุการ  

- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน GAP 
-ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง กลุ่มสัตว์น้ า ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

ด้านการออกก าลังกาย 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ราชบุรีเป็นเลขานุการ  

- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ sports for all ๔.๐ 
- กิจกรรมจัดจักรยานแรลลี่เชื่อมโยงเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
กลุ่มทวารวดี ๔ จังหวัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.3 ความคืบหน้าผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จังหวัดราชบุรี  
จ่าจังหวัดราชบุร ี   จังหวัดราชบุรีมีหมู่บ้าน 977 หมู่บ้าน ชุมชน 69 ชุมชน รวมเป็น 1,046 

ชุมชนจ านวนโครงการที่เสนอทั้งหมด 1,193 โครงการ ทั้งนี้ ด าเนินการครบ 100% 
และด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว การด าเนินการของจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยไม่มีข้อร้องเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.4 การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอ า 
ผู้แทนกรมทางหลวง   เป็นการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอ า สร้างพร้อมสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยผ่านพ้ืนที่ 4 
จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวเส้นทาง รูปแบบการพัฒนา และการศึกษาสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป และเสนอแนะมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินการในปีต่อไปรอบคอบขึ้น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 
8 สายนครปฐม-ชะอ า เป็นโครงการที่เข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท เทสโก้ จ ากัด และบริษัท ธรรมชาติ 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน เริ่มวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สิ้นสุด 
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ลักษณะเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร 
ระยะทาง 109 กิโลเมตร ควบคุมการเข้า-ออก เป็นระบบปิดตลอดเส้นทาง มีด่านเก็บค่าผ่าน
ทาง จ านวน 9 แห่ง คือ ด่านนครชัยศรี ด่านตลาดจินดา ด่านบางแพ ด่านราชบุรี ด่านวัดเพลง 
ด่านปากท่อ 1 ด่านปากท่อ 2 ด่านเขาย้อย และด่านท่ายาง ทางหลวงพิเศษเป็นทางหลวงที่มี
ความปลอดภัยสูง และมีจุดพักรถที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่อ าเภอเมืองราชบุรี และมีจุดพักเล็กอยู่ที่
อ าเภอบางแพ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีข้อจ ากัดคือมีพ้ืนที่ชุมชนแนวเส้นโครงการตัดผ่าน 
จ านวน 121 ชุมชน 46 ต าบล 13 อ าเภอ 4 จังหวัด โดยมีพ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม  
ในรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการผ่าน 5 อ าเภอของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 
อ าเภอบางแพ อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอปากท่อ และอ าเภอวัดเพลง    
ก็จะมีการศึกษาผลกระทบของพ้ืนที่ที่มีแนวตัดผ่านทั้งหมด และมีการส ารวจว่าพ้ืนที่ไหนบ้าง 

/ที่ยังไม่ได้... 



-15- 
 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือในส่วนของประชาชนก็สามารถเรียกร้องได้ ก็จะมี

การจัดเวทีให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ ทางโครงการก็จะน าเรื่องไปพิจารณาก่อนก่อสร้าง
ต่อไป หลังจากมีการศึกษาไปสักระยะและได้ข้อมูลเพียงพอ คาดว่าเดือนพฤศจิกายน ก็จะจัด
เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดโครงการจะจัด 11 เวทีด้วยกัน เชิญผู้ได้รับผลกระทบ
ตลอดเส้นทางเป็นรายอ าเภอ โดยจัดที่จังหวัดราชบุรี 5 เวที กลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญ 
ประกอบด้วยประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่โครงการ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
หน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
ผู้สนใจโครงการ 5 เวทีของจังหวัดราชบุรีก็จะจัดเวทีที่ที่ว่าการอ าเภอนั้นๆ ทั้งหมดนี้ก็เป็น
ภาพรวมของการด าเนินการของกรมทางหลวง   

ประธาน  - ฝากอ าเภอและท้องถิ่นเชิญชวนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ไปร่วมเวที
ประชาคม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต   

มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 

 4.5 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะการของ รธน.61 
ผอ.สนง.กกต.จว.รบ   การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะการของ รธน.61 ในวาระเริ่มแรก

ก าหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจ านวน 250 คน จาก 3 ส่วน คือ  
  1. กกต. ด าเนินการเลือก ส.ว. จ านวน 200 คน คสช.คัดเลือกเหลือจ านวน 50 คน 

2. คณะกรรมการสรรหา ส.ว. คัดเลือก 400 คน คสช.คัดเลือก จ านวน 194 คน 
 3. ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ

ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
จ านวน 6 คน 

โครงสร้างบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ด าเนินการจัดการตั้งแต่ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งจะจัดเลือกตั้งในวันที่ 30 ธันวาคม 2561        
6 มกราคม 2562 และ 16 มกราคม 2562 ตามล าดับ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งส าหรับโครงสร้าง บริหารจัดการการเลือก ส.ว. 
จะเป็นการบริหารโดยศูนย์อ านวยการและประสานงานการเลือก ส.ว. และศูนย์ปฏิบัติการ   
ในแต่ละระดับจะมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน โดยมีนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการระดับอ าเภอ จังหวัดและประเทศ 
กรรมการทุกระดับ จะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับละ 3 คน แลผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ละ 2 คน มีปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และเลขาธิการ กกต. ท า
หน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการและผู้อ านวยการการเลือกของแต่ละระดับ โดย
คณะกรรมการจะมีอ านาจหน้าที่ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะน า อ านวยความสะดวก และ
รายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. ต่อ กกต. รวมทั้งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
หัวหน้าส่วนราชการในการจัดหาผู้ช่วย และมีค่าตอบแทนให้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.6 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในการ
จัดเลี้ยงของหน่วยงานราชการ 
ผอ.ส านักงานป้องกัน   สนับสนุนและเห็นด้วยกับเรื่องน้ ามะพร้าว ดีกว่าการดื่มเหล้าดื่มเบียร์มาก การด่ืม       
ควบคุมโรคที่ 5 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกปีละ 2,800,000 คน และท าให้เกิดโรค

มากกว่า 200 ชนิด วิจัยล่าสุดพบว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
จะ                                 /เพ่ิมข้ึน... 
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 เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และความเสี่ยงต่ าสุดคือไม่ดื่มเลย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมี พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์ไม่ถึงกับห้ามผลิต ห้ามน าเข้า ห้ามขาย หรือ
ห้ามดื่ม เพียงแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ด้วยเหตุผลทีกล่าวข้างต้นจึงมองว่าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่ใช่เครื่องดื่มปกติ แต่เป็นเครื่องดื่มอันตรายที่ฆ่าคนปีละประมาณ 3 ล้านคน
ทั่วโลกต่อปี เพราะฉะนั้นจึงเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมพิเศษ โดยควบคุมให้ขายได้แต่ต้องถูก
บุคคล ถูกสถานที่ ถูกเวลา คนอายุต่ ากว่า 20 ปีห้ามขาย เวลาก็ต้องที่เหมาะที่ควร 
สถานที่ที่เข้าข่ายวันนี้ก็มีการก าหนดตามกฎหมายฉบับนี้  ตามมาตรา 27 ห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด สถานที่ราชการ (3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็น
ร้านค้าหรือสโมสร ส่วนสถานที่ห้ามดื่มเป็นไปตามมาตรา 31 ห้ามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวรดังต่อไปนี้ (3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็น
ที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี ข้อสังเกต 1. ร้านค้าหรือ
สโมสรที่เว้นตามกฎหมายมีเจตนารมณ์ชัดเจน ร้านค้าหรือสโมสรประจ าส่วนราชการที่มี
อยู่แล้ว ถ้ามีงานเป็นครั้งคราว การจัดคอนเสิร์ต งานเลี้ยง แล้วมีการตั้งขายอันนี้ไม่ถือว่า
เป็นร้านค้าตามข้อยกเว้นกฎหมายฉบับนี้ 2. ข้อยกเว้นจัดเลี้ยงตามประเพณี ยกเว้นเฉพาะ
การดื่มไม่ใช่ข้อยกเว้นการขาย และการจัดเลี้ยงตามประเพณีคืออะไร ความหมายของ
ประเพณี การจะอ้างการกระท าที่ถือเป็นประเพณีได้ จะต้องเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันมา
อย่างสม่ าเสมอเป็นเวลานานและโดยประเพณีนั้นมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่
ด้วย เช่น งานแต่งงาน แต่หากเป็นการเลี้ยงปีใหม่ เลี้ยงเกษียณอายุ เลี้ยงวันเกิดที่ไป
กระท าในสถานที่ราชการ คงจะไม่ถูกต้องที่จะอ้างว่าเป็นการเลี้ยงตามประเพณี ซึ่งน าไป
เทียบเคียงกับงานแต่งงานคงไม่ได้ แต่หากเป็นการเลี้ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการทางการ
ทูตก็ถือเป็นข้อยกเว้น เพราะฉะนั้นงานเลี้ยงเกษียณไม่เข้าข่ายการจัดเลี้ยงตามประเพณี 
ค าถามสุดท้ายที่ถามกันเยอะ สถานที่ราชการหมายความรวมถึงอะไรบ้าง สถานที่ราชการ
ตามเจตนารมณ์ตอนร่างกฎหมายนั้นรวมทั้งหมด แต่หลังจากกฎหมายออกมาก็มีค าถาม
อีกว่ารวมถึงส านักงานประปา ส านักงานการไฟฟ้า ที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ เจตนารมณ์
ตั้งแต่แรกคือรวมทั้งหมด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อถกเถียง ต ารวจจะได้ด าเนินคดีได้ง่ายก็มี
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พ.ศ.2555 ค าถามต่อมา
เฉพาะตัวอาคารส านักงาน หรือโรงอาหาร หรือบริเวณต่างๆ รอบรั้วรวมอยู่ด้วยหรือไม่ 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2558 พ้ืนที่ที่อยู่ในก ากับดูแลและใช้ประโยชน์ของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราฉะนั้นในภาพรวมในการก ากับดูแลและใช้
ประโยชน์ของรัฐ ที่รัฐเป็นเจ้าของและไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่ายังใช้ประโยชน์ เพ่ือบริการ
ประชาชนอยู่ ถือว่าต้องห้ามทั้งสิ้น มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง แต่ตามกฎหมายถือข้อห้ามเป็นหลัก 
เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายคือสถานที่ราชการต้องเป็นแบบอย่างของประชาชน 
ทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของการก าหนดออกกฎหมายลูกฉบับนี้ขึ้นมา 

ผู้แทนส านักงาน ปภ.   กรณีบ้านพักข้าราชการ ที่ทางราชการจัดสรรให้ข้าราชการพักอาศัย สามารถซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มในบ้านพักได้หรือไม่ 

ผอ.ส านักงานป้องกัน   ถ้าถามว่าดื่มในบ้านพักได้หรือไม่ ให้ดูที่มาตรา 31 ห้ามดื่มในสถานที่ราชการ       
ควบคุมโรคที่ 5  ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล คือ บริเวณบ้านหรือรอบๆ บ้านสามารถดื่มได้
ได ้ แต่สนามกีฬา พ้ืนที่เอนกประสงค์ หรือสถานที่ส่วนรวมไม่สามารถดื่มได้  
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

/4.7 ข้อมูล... 
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 4.7 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษากับความต้องการแรงงานของจังหวัดราชบุรี 
ผู้แทนศูนย์บริหารข้อมูล   รับผิดชอบการจัดท าทะเบียนแรงงานใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งทะเบียนแบ่งเป็น 
ตลาดแรงงานภาคตะวันตก 2 ส่วน ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา และทหารกองประจ าการ ในส่วนทะเบียนนักเรียน

นักศึกษา ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ในส่วนแรกคือข้อมูลของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.6 ประมาณ 
11,800 คน ระดับ ม.3 10,300 คน ระดับ ป.6 4,400 คน และอีกส่วนที่ศูนย์ฯได้ท า
การส ารวจโดยตรงเป็นระดับอาชีวะศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560    
มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. 2,826 คน สาขาวิชานายช่างอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่มีผู้จบ
การศึกษามากที่สุด ระดับ ปวส. 2,014 คน สาขาวิชานายช่างอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่มีผู้จบ
การศึกษามากที่สุดเช่นกัน ระดับปริญญาตรีคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา 1,978 คน    
คณะที่จบมากที่สุดคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จัดหางานจังหวัดราชบุรี   ในปีงบประมาณ 2561 มีนายจ้างแจ้งความต้องการแรงงาน 2,000 กว่าอัตรา     
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการผลิต 800 กว่าอัตรา ตามด้วยพนักงานขาย เจ้าหน้าที่เก็บเงิน 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ประมาณ 400 กว่าอัตรา รับวุฒิ ปวช. ขึ้นไปส่วนแรงงาน
ด้านการผลิตรับวุฒิมัธยม เพราะฉะนั้นปริญญาตรีในตลาดแรงงานรับน้อยมาก อยากให้
สถานศึกษาช่วยรณรงค์ ปวช. ปวส. ตลาดแรงงานมีความต้องการมากกว่า ถ้าเรียนสายสังคม
จะต้องรอการบรรจุ หรือต้องไปเรียนเพ่ิมเติม หรือต้องท างานที่ต่ ากว่าวุฒิ ในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีมีการแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษาปีละ 
3,500 คน และมีการจัดตลาดนัดพบแรงงานปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาการว่างงาน
ในระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด เพราะต้นทางก็ยังเรียนสายสังคมศาสตร์อยู่ซึ่งเป็นอาชีพที่
ตลาดแรงงานรองรับน้อยมาก จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันรณรงค์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.8 การขออนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Premium 
พาณิชย์จังหวัดราชบุร ี   การขออนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Premium ปัจจุบันมี

ผู้ประกอบการ 23 ราย มีการอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Premium 
60 รายการ มีเอกสารรูปสินค้า เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมล สามารถสั่งซื้อได้ตามเอกสารที่
แจกในที่ประชุม และจะเชิญชวนให้สมัครตราสินค้าจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Premium 
วัตถุประสงค์เพ่ือประกันคุณภาพ และวิธีการผลิตมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีคณะกรรมการ
บริหารตราสินค้าจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Premium โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็น
ประธานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเป็นเลขานุการ กรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปิดกว้างส าหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตในจังหวัด
ราชบุรี สามารถขอใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Premium ได้ขอความกรุณา
หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยกันเผยแพร่ไปยัง
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ของท่านให้มาใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี Ratchaburi Premium และ
จังหวัดราชบุรีก็จะมีการส่งเสริมด้านการตลาดเป็นระยะตลอดปีต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   /4.9 ประกันภัย... 
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4.9 ประกันภัยรถราชการ 
ผอ.คปภ.   ประกันภัยรถยนต์สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

เจ้าของรถทุกคันต้องท า พ.ร.บ. ภาคบังคับ จนกระทั่งมาถึงปี  2548 รถชาวบ้าน              
รถประชาชนส่วนใหญ่เข้าระบบ แต่ว่ารถราชการ หรือคนที่ใช้รถ เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ข้าราชการส่วนมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุกลับไม่มีการเยี่ยวยา หรือมีแต่น้อยมาก เพราะรถราชการ
ได้รับการยกเว้นเนื่องมาจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ว่าไม่จ าเป็นต้อง
จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. แต่ก็ไม่ได้ห้ามให้ท า จึงเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2548 ก าหนดขึ้นมาว่ารถราชการ ส่วนราชการต้องจัดให้รถราชการมีการท า
ประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับ รถราชการคือรถที่ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ การท าประกันภัยมี 
2 ประเภท 1. ประเภท พ.ร.บ. ภาคบังคับ และ 2. ประเภทภาคสมัครใจ พ.ร.บ. ภาคบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 บอกว่าในส่วนราชการจัดท าได้ โดยอยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการและเบิกจ่ายได้จากงบด าเนินงานในหมวดค่าตอบแทนใช้
สอยเก่า จากเงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงใดๆ ที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ แต่สามารถเบิกได้
ตามระเบียบ และไม่มีการจ ากัดว่ารถต้องอยู่ในพ้ืนที่โดยสามารถซื้อได้ทุกคัน ส่วน
ประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภทไหน 1 2 หรือ 3 ตัวนี้จะได้ทั้งค่าซ่อมรถและค่ารักษา 
แต่ปัญหาคือท าอย่างไรถึงจะเป็น พ.ร.บ.ภาคสมัครใจได้ ก็จะมีคณะกลั่นกรองที่ตั้งขึ้นมา
โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ให้พิจารณาหลักเกณฑ์และได้แบ่งกลุ่มไว้ 3 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 รถยนต์ราชการส่วนกลางของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
จดทะเบียนและใช้งานที่อยู่ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มท่ี 2 รถท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
และเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง กลุ่มที่ 3 รถยนต์ราชการที่
นอกเหนือจากกลุ่มที่ 2 ให้หน่วยงานราชการจัดท าประกันภัยภาคสมัครใจได้ในอัตราไม่
เกิน ร้อยละ  15 ของจ านวนรถยนต์ที่หน่วยงานจดทะเบียนและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

   อีกประเด็น คปภ. สั่งปิดบริษัทเจ้าพระยาประกันภัยไปแล้วฝากหัวหน้าส่วน
ราชการช่วยกันประชาสัมพันธ์ ตอนนี้มีปัญหาว่ารถที่เกิดเหตุหรือยังไม่เกิดเหตุ กรมธรรม์
ของท่านยังมีความคุ้มครองอยู่ กรมธรรม์ 1 ฉบับ คุ้มครอง 1 ปี ถ้าท่านยังเหลือความ
คุ้มครองอยู่กี่เดือนก็ตามเรามีบริษัทที่รับช่วงต่อทั้งหมด 26 บริษัท โดยน ากรมธรรม์ของ 
บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยไปติดต่อขอโอนกับบริษัทเหล่านั้น แต่กติกาคือท่านต้องซื้อ
ประกันของบริษัทนั้นๆ 1 ปี และบวกเดือนที่เหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฝากทุกส่วนราชการ
รีบด าเนินการ หรือถ้าโอนไม่ได้ คปภ. ก็จะสั่งยกเลิกกรมธรรม์นั้น  

ประธาน  มีหนังสือมาว่าต้องขออนุมัติประกันภัยประเภทสมัครใจ ให้เสนอต่อคณะ
กลั่นกรองการจัดท าประกันภัย ให้พิจารณาก่อนเบิกค่าใช้จ่าย ในประเภทที่ 3 ต้องขอ
อนุญาตด้วยหรือไม่ 

ผอ.คปภ.  หลักเกณฑ์ที่ก าหนดคือพิจารณาอนุมัติแล้ว แต่ถ้ารถนอกเหนือจาก 3 กลุ่มนี้ ต้อง
ขออนุญาตเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นภาระของงบประมาณ 

 
   /ธนารักษ.์.. 
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ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี  ขอเสริมในเรื่องประกันภัยกลุ่มที่ 3 ยกตัวอย่างเช่น ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ราชบุรีต้องการจะประกันภัยรถของส านักงาน ประกันภัยธนารักษ์ต้องส่งเรื่องไปที่
กรมธนารักษ์ สมมุติว่าส านักงานธนารักษ์ทั่วประเทศต้องการจะท าประกันภัยรถยนต์ของ
แต่ละส่วนราชการ ทุกจังหวัดจะส่งไปที่กรมธนารักษ์ก่อน กรมธนารักษ์ก็จะพิจารณาว่ารถ
ที่จดทะเบียนและใช้งานปัจจุบันมีเท่าไร เช่นมี 100 คัน ทุกจังหวัดส่งไปกี่คันก็ตาม
กรมธนารักษ์จะพิจารณาให้ไม่เกิน 15% ในภูมิภาค อ านาจการพิจารณาไม่ใช่หัวหน้าส่วน
ระดับจังหวัด  

ผู้แทนขนส่งจังหวัดราชบุรี ในปัจจุบันส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีที่ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เป็นรถราชการ ทุกวันนี้รถราชการใดไปติดต่อ
ภาษีก็ยกเว้นภาษีอยู่แล้ว หน่วยงานใดน า พ.ร.บ. ไปยื่นเราก็รับไว้ แต่ถ้าไม่ยื่นก็ไม่เป็นไร 
ทั้งนี้  เพราะว่า มาตรา 8 ผมได้ส าเนามาให้อัยการจังหวัดราชบุรี และอัยการคดีศาลแขวง
ราชบุรีช่วยพิจารณาด้วย มาตรา 8 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
บัญญัติไว้ว่า รถดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 7 (1) รถ
ส าหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทและรถส าหรับผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ (2) รถของส านักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตาม
ระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังก าหนด(3) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ซึ่งระเบียบปฏิบัติ
กรมทางหลวงชนบทก็ไม่ได้บังคับ แต่โดยหนังสือกรมบัญชีกลาง วันที่ 8 กันยายน 2548 
ได้บังคับให้ส่วนราชการท า พ.ร.บ. ก็มีปัญหาว่ามันจะเป็นการว่ามติคณะรัฐมนตรีขัดกับ 
พ.ร.บ.นี้หรือไม่ แล้วถ้าขนส่งจังหวัดราชบุรีจะเรียก พ.ร.บ.ทุกๆ หน่วยงานมันจะเป็นการ
เรียกเอกสารเกินกฎหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เรียนปรึกษาในที่ประชุม 

ผู้แทนอัยการจังหวัดราชบุรี ในส่วนเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องการสมัครใจในส่วนราชการแต่ละส่วนในการ
พิจารณาว่าจะสมัครใจท าหรือไม่ กฎหมายมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องท าก็ได้ เพราะทาง
คณะรัฐมนตรีอนุญาตให้ท าได้ ต้องอยู่ที่ส่วนราชการว่าจะท าตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุญาตให้หรือไม ่

ประธาน  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ยกเว้นรถราชการทุกชนิด แต่ที่
มีปัญหาขึ้นมาเพราะส่วนท้องถิ่นประสงค์ที่จะท า แล้วสามารถเบิกเงินหลวงได้หรือไม่    
จึงเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรี 2548ขึ้นมาว่าให้มีการบังคับหรือสมัครใจแต่มาขัดกับ
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ขนส่งจังหวัดราชบุรีจึงขอหารือเรื่องนี้ 

ผู้แทนอัยการจังหวัดราชบุรี ต้องยึดกฎหมาย เพราะคณะรัฐมนตรีเป็นแค่ฝ่ายบริหารในการต้องใช้บังคับตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ให้ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีท าหนังสือมาที่ส านักงานอัยการจังหวัด
ราชบุรี ขอหารือเก่ียวกับเรื่องนี้ เพ่ือที่จะได้ความชัดเจนมากกว่า 

ผู้แทนขนส่งจังหวัดราชบุรี หลังจากมติคณะรัฐมนตรี 2548 ก็ไม่ปรากฏว่ามีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจจาก
กรมทางหลวงชนบทมาเพ่ือเปลี่ยนแปลงการช าระภาษีของรถราชการแต่อย่างใด 

อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี สามารถใช้เงินส่วนตัว ไม่ได้เบิกเงินหลวง และรถเป็นของปลัดกระทรวงแต่ใช้ใน
นามส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี อ านาจการเรียกร้องเป็นของใคร ผิดกฎหมาย
หรือไม ่

ผอ.คปภ.  ถ้าใช้เป็นเงินส่วนตัว ใช้เป็นหนังสือมอบอ านาจยื่นให้กับบริษัทได้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   /4.10 การพัฒนา... 
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 4.10การพัฒนาโรงเรียนประชารัฐให้มีคุณภาพสูง 
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง

ประชารัฐประจ าจังหวัดราชบุรี (คสป.) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มี
ประเด็นปัญหาของโครงการโรงเรียนประชารัฐในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีที่ขาดแคลน ด้านสื่อ
อุปกรณ์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ การเรียนทางอินเตอร์เน็ต และการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ในการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐให้มีคุณภาพสูง ซึ่งคณะท างาน
การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) ได้จัดท าข้อมูลของโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนประชารัฐที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 

- โครงการโรง เรียนประชารั ฐ  (รุ่ นที่  1 )  ปี  2560 จ านวน 23 แห่ ง  มี 
Schoolpartnership จ านวน 14 แห่ง และยังขาด จ านวน 9 แห่ง 

- โครงการโรงเรียนประชารัฐ (รุ่นที่  2) ปี 2561 จ านวน 10 แห่ง ยังขาด 
Schoolpartnership ทั้งหมด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้น าเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดราชบุรี เพ่ือที่
จ าท าหนังสือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือภาคีด้านเอกชน เพ่ือสนับสนุนในเรื่อง
ของการด าเนินการโครงการประชารัฐให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 โครงการ Partnership School 
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School เป็นโรงเรียนที่เป็นส่วนขยายของ

โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนประชารัฐ คือ โรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เอกชนหรือหน่วยงาน
หรือบุคคลที่มีฐานะเข้าไปสนับสนุนอย่างเดียวยังไม่มีการเข้าไปบริหาร แต่ โรงเรียนร่วม
พัฒนา Partnership School จะเปิดให้เข้าไปบริหารด้วย โดยจะมีการบริหารงาน 3 ด้าน 
1. ด้านบุคลากร คือ จะมีการคัดเลือกผู้อ านวยการโรงเรียนเข้าไปเอง เดิมเป็นโรงเรียน
ประชารัฐ 61 โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ภาคเอกชนอย่างเช่น CP จะสนับสนุนอย่างเดียว
ไม่มีการเข้าไปบริหาร ทางกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าทางภาคเอกชนอยากให้มีการขับ
เคลื่อนที่รวดเร็ว เลยมีความต้องการที่จะเข้ามาบริหารเอง ด้านบุคคลจะมีเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้อ านวยการ คัดเลือกครู ประเมินความดีความชอบ โดยค่าส่วนต่างงบประมาณ
ของทางราชการก็จะประเมินเป็นโบนัสให้ด้วย 2. การสนับสนุนผู้สนับสนุนด้าน
งบประมาณจะต้องมีบัญชีต่างหากแยกจากงบประมาณของรัฐ ผู้สนับสนุนจะเข้าไป       
มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรนอกเหนือจากหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแกนกลางคือ
หลักสูตรที่เรียนเหมือนกันทั่วประเทศ แต่ส่วนต่างที่จะเป็นบริบทตามชุมชนและภูมิภาค
นั้นๆ ทางผู้สนับสนุนก็จะเข้าไปร่วมพัฒนาในส่วนนี้ด้วย 3. การวางแผนโดยค านึงถึง
คุณภาพ ความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วม ผู้สนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership 
School ในขณะนี้มีอยู่ไม่มาก แต่โรงเรียนประชารัฐมี 3,000 กว่าโรงเรียน โรงเรียนร่วม
พัฒนา Partnership School มี 50 โรงเรียน จังหวัดราชบุรีมี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ซึ่งวันนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
เข้าร่วมประชุมด้วย ในการสนับสนุนของผู้สนับสนุนจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการ
ระดับประเทศคัดเลือก เพราะว่าขณะนี้หลักเกณฑ์ก าลังอยู่ในช่วงปรับปรุงในบางส่วน
gonj’ 

/เนื่องจาก... 
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 เนื่องจากระบบราชการโครงการนี้ เริ่มด าเนินการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนี้
หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้อ านวยการ คัดเลือกครู การประเมินความดีความชอบต่างๆ ยัง
ปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการคัดเลือกต่างๆ จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบของทางราชการอยู่ 
ในวันนี้เพ่ือเป็นการขยายรายละเอียดส่วนนี้ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่อง
กุศลกิจพิทยาคมได้พูดคุยถึงโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญฯ่ โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School เป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพดีที่สุดของชุมชน เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา
ให้กับโรงเรียนนั้นๆ ดังนั้น โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมเป็นโรงเรียนน าร่องที่มี
คุณมีชัย วีระไวทยะ และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ได้มีการพูดคุยกันว่าจะท าอย่างไรที่จะ
พัฒนาการศึกษาให้มีการพัฒนาและได้ผลมากยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากตอนนี้หน่วยงานภาค
ธุรกิจใหญ่ๆ ได้ไปจัดการศึกษาไปสร้างโรงเรียนกันเอง เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไม่
สามารถตอบโจทย์การมีงานท าในบริษัทนั้นๆ ได้ กระทรวงศึกษาจึงมีแนวคิดที่ว่าการมี
ส่วนร่วมและเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา ดังนั้น จึงมีการคัดเลือกโดยภาคธุรกิจจะ
เป็นผู้คัดเลือก ส่วนใหญ่ก็จะคัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงงานของธุรกิจนั้นๆ แต่
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่กลุ่มมิตรผลสร้างขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2519 และสนับสนุนโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาของโรงเรียนกรับใหญ่
ว่องกุศลกิจพิทยาคม จะเป็นการพัฒนาที่นอกเหนือและก้าวไกลกว่า โรงเรียนร่วมพัฒนา 
Partnership School ที่รัฐบาลก าลังตั้งเป้าหมาย เพราะกลุ่มมิตรผลเข้ามาสนับสนุนทุก
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นกรรมการร่วมในการพัฒนา เป็นกรรมการสถานศึกษาในปัจจุบัน และ
ยังมีนักวิชาการของกลุ่มมิตรผลเข้ามาติดตามการพัฒนาของโรงเรียน งบประมาณที่กลุ่ม
มิตรผลสนับสนุนตั้งแต่อดีตตลอดจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่โรงเรียนก าลังจะด าเนินการคือ     
ท าอย่างไรให้ชุมชนทุกบริเวณใกล้เคียงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
พิทยาคม เพราะในอนาคตทางกลุ่มมิตรผลก็จะให้โอกาสชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ดังนั้น ทุกโรงเรียน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ พยายามที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มาก โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่ทางโรงเรียนขาด
แคลน ตรงนี้มีความจ าเป็น ส่วนเรื่องบุคลากร ณ ตอนนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้สนับสนุนยังไม่มา 
ยุ่งเกี่ยว เพราะเนื่องจากมีกฎ ระเบียบต่างๆ ทางหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถแก้         
กฎ ระเบียบต่างๆ ได้ ต้องรอไปอีกสักระยะ 

ประธาน   ในเรื่องการบริหาร กลุ่มมิตรผลเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญฯ่ กลุ่มมิตรผลเป็นกรรมการสถานศึกษา และเป็นมานานแล้ว ตอนนี้ก าลังท ากฎหมาย

ขึ้นมาใหม่ ที่จะให้ผู้สนับสนุนมาเป็นคณะกรรมการมากขึ้น 
ประธาน   ที่ให้ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุม เพราะทางรัฐบาลได้สั่งการ

มาที่กระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แนะน าเรื่องไปประสานกับศึกษาธิการ
จังหวัด และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดให้มาหาทาง ระดมความร่วมมือหน่วยงานใดก็ได้ 
ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลโรงเรียน โรงงานมิตรผล
ไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี แต่ตระกูลว่องกุศลกิจเป็นคนกรับใหญ่จึงซื้อที่ดินเพ่ือสร้าง
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยสนับสนุนงบประมาณและเป็นกรรมการ
สถานศึกษาด้วย ก่อนที่กระทรวงศึกษาจะมีแนวคิดเรื่องนี้ ปัจจุบันเมื่อรัฐบาลมีโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ขึ้นมา โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมจึง
เป็นโรงเรียนต้นแบบ ผมได้มีโอกาสไปร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่านก็แจ้งว่าเรื่องนี้ควรขยายผล 1. ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมที่จะช่วยเกื้อหนุนโรงเรียน 

/ซึ่งถ้า... 
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ซึ่งถ้าเป็นโรงงาน ธุรกิจใหญ่ๆ เช่น SCG ฝากอ าเภอบ้านโป่งไปพูดคุย เชิญชวนให้เป็น
Partnership School กับโรงเรียน 1 โรงเรียน อ าเภอโพธารามไปพูดคุยกับนิคมอุตสาหกรรม 
อ าเภอปากท่อไปพูดคุยกับฟาร์มใหญ่ๆ ในพ้ืนที่ เชิญมาร่วมสนับสนุน โครงการ Partnership 
School ไม่ ใช่ การน างบประมาณไปสนั บสนุนเพี ยงอย่ างเดี ยว ในแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เข้าไปร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา และจะมีการแก้ไขกฎระเบียบให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น ขอความร่วมมือไปช่วยกัน ท่านอาจ       
ไม่ทราบว่าโรงเรียนเล็กๆ ครูขาดแคลน ปีนี้ผมได้น างบประมาณที่โรงไฟฟ้าราชบุรีสนับสนุน  
มาจัดสรรให้จ้างครู 4 โรงเรียน กับวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุนการศึกษา
ของรัชกาลที่ 9 โดยการจ้างครูเพ่ือแก้ไขปัญหาครูขาดแคลน 

   อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีพอจะช่วยอ าเภอโพธารามพูดคุยกับนิคมอุตสาหกรรม
ได้หรือไม่ ให้ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีจัดท ารายละเอียดเป็นเอกสารมาให้ผม เพ่ือที่จะส่ง
ข้อมูลต่อให้นายอ าเภอพร้อมกับส่วนราชการที่มีเครือข่ายกับภาคเอกชน ประธาน
หอการค้ามีความเห็นว่าอย่างไร 

ผู้แทนหอการค้าจังหวัดราชบุรี เดิมหอการค้าเคยเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่ระยะหลังๆ 
ภาคเอกชนก็ไม่ได้รับเชิญไป 

ประธาน   ฝากประชุมหอการค้าเดือนถัดไป เชิญศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีไปชี้แจง       
เชิญบริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ ที่สนใจมีความพร้อมร่วมช่วยเหลือกัน  

   ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าบริษัทที่ร่วมกันสนับสุนนแล้ว
ต้องการเป็นคณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี การสรรหากรรมการสถานศึกษามีกฎระเบียบ แต่ว่าถ้าร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ก็สามารถท่ีจะคัดเลือกเข้ามาได้เลย 

ประธาน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีตั้งงบประมาณอุดหนุนโรงเรียน ตชด. ไว้ปีละ 6 อัตรา 
ที่เป็นครูอัตราจ้างด้วยงบประมาณพิเศษ ถ้าเป็นไปได้ฝาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาช่วยได้หรือไม่ เพราะมีบัญชีโรงเรียนที่ขาดแคลนครูถึงขั้น
วิกฤตหลายแห่ง ถ้ามีความพร้อมแจ้งประมานมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เลย 

   - ฝากทุกส่วนราชการว่าช่วยสนับสนุนทางด้านการศึกษาได้อย่างไร 
มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

5.2 การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรม ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณา          
จังหวัดราชบุร ี โปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน เ พ่ือน้อมน า ไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ พระอารามหลวง                
ทั่วราชอาณาจักร จังหวัดราชบุรีมีพระอารามหลวงทั้งหมด 7 วัด โดยในปีนี้ได้ขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงวัดช่องลม ในวันศุกร์ที่  9 
พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี 
ขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินในวันดังกล่าว ซึ่งจังหวัด
ราชบุรีจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป   

ประธาน   กฐินพระราชทานครั้งนี้จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพครั้งแรก ขอความร่วมมืออยาก
ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในนามของจังหวัดราชบุรี ทุกส่วน ทุกสังกัด ภาครัฐ 
และเอกชน เป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานร่วมกันกับพระอารามหลวงวัดช่องลม ประเพณี
ที่สิ้นเปลืองสามารถปฏิรูปได้ อย่าให้เป็นภาระ ให้ด าเนินการแบบเรียบง่าย 

/ช่วยกัน... 
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- ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกบุญ 
- มอบเทศบาลเมืองราชบุรีดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยในบริเวณต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

5.3 สรุปผลการหารือเรื่องมะพร้าวจังหวัดราชบุรี 
ประธาน   จังหวัดราชบุรีมีพืชเศรษฐกิจที่ก าลังมาแรง แต่ในขณะเดียวกันก็ราคาตก 

มะพร้าวแก่ราคาตกต่ า มะพร้าวน้ าหอมราคายังปกติ แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ผ่านมา อยากทราบว่า
เกิดอะไรขึ้น เกษตรกรกล่าวหาว่าโรงงานกดราคา โรงงานก็บอกว่าซัพพลายเออร์มีจ านวน
มาก เกษตรกรก็เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ไม่มีการจัดพูดคุยอย่างเป็นทางการ ผมจึงจัดให้มีเวที
ส าหรับมะพร้าว ให้หารือร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มีประเด็นที่น่าสนใจ 
ให้พาณิชย์จังหวัดราชบุรีชี้แจง 

พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   สืบเนื่องจากนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหารือแบบไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2561 ณ บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จ ากัด ต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี สืบเนื่องจากมะพร้าวน้ าหอมมีความผันผวนเป็นไปตามฤดูกาล ปกติมะพร้าว
น้ าหอมออกสู่ตลาดมากช่วงปลายปี ตลาดใหญ่ของเราอยู่ที่ประเทศจีน พออากาศหนาว
ประเทศจีนจะชะลอการสั่งซื้อ จนหยุดการรับซื้อช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
และเริ่มรับซื้อใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ ราคามะพร้าวจะสูงต่ าตามตลาดประเทศจีน      
การส่งออกมะพร้าวส่งไปประเทศจีนเกินกว่าครึ่งของการส่งออกของประเทศไทย        
ช่วงราคาสูงสุดอยู่ที่ลูกละ 30 กว่าบาท แต่ขณะนี้ลงมาเหลือลูกละ 10 กว่าบาท บางช่วง
ต่ าสุดเหลือ 6 บาท อย่างเช่นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ และไม่มีความชัดเจนในเรื่องข้อมูล จึงจัดประชุมดังกล่าว เพราะต่างฝ่ายต่าง
โทษกัน เมื่อจัดประชุมหารือกันแล้วก็ได้ข้อมูลหลายด้าน สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

   1. มีการหาช่องทางจัดท ามะพร้าวให้ได้คุณภาพ ส่วนมะพร้าวน้ าหอมควรจะเป็น 
GAP ทั้งหมด มีการรณรงค์ และรับสนับสนุนโดยเกษตรจังหวัดราชบุรีและเกษตรอ าเภอ
เปิดรับสมัครสวน GAP เมื่อได้รับGAP และ GI แล้วก็จะขอใช้ตรา Ratchaburi Premium 
ก็จะเป็นการต่อยอดไปอีกขั้น 

   2. การเก็บสินค้าไว้มากเกินไปในช่วงฤดูหนาวทางที่ประชุมมีข้อเสนอว่าควรมี
การจัดมหกรรมการกินมะพร้าวในช่วงที่ตลาดต่างประเทศไปไม่ได้ เพ่ือเป็นการระบาย
สินค้าออกสู่ตลาดให้มากยิ่งข้ึน และอีกประเด็นคือขยายตลาดไปยังแหล่งท่องเที่ยวภูมิภาค
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา หรือเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆที่นักท่องเที่ยวนิยม 
เพราะนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคมะพร้าว แต่ในพ้ืนที่มีข้อจ ากัดที่อยู่ห่างไกล การขนส่ง    
โลจิสติกส์ ท าให้ราคาค่อนข้างสูงเมื่อไปถึงแหล่งปลายทาง เพราะฉะนั้นถ้ามีการติดต่อกัน
โดยตรงจะลดต้นทุนและจะสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไป ปัจจุบันราชบุรีส่ง
มะพร้าวน้ าหอมไปภูเก็ตทุกวันแต่ราคายังสูงอยู่พอสมควร  

ประธาน   - ฝากนายอ าเภอเชิญเกษตรอ าเภอมาพูดคุยและเชิญเกษตรกรสวนมะพร้าว 
แกนน าชาวสวนมะพร้าว แล้วนัดประชุม และประสานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เกษตรจังหวัด
ราชบุรี ส่งทีมลงไปแนะน าปฐมนิเทศเรื่องทะเบียน GI เพราะมะพร้าวจังหวัดราชบุรีจดทะเบียน
ได้ 7 อ าเภอ ยกเว้น อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอจอมบึง และอ าเภอบ้านคา ที่ไม่มีสิทธิ์จดทะเบียน GI 
ใช้ส าหรับสวนมะพร้าว นอกนั้นปลูกได้ ปลูกตามกระบวนการ กระบวนการจด GI ต้องผ่าน GAP 
ก่อน ให้เกษตรจังหวัดราชบุรีบรรยาย GAP พาณิชย์จังหวัดราชบุรีบรรยาย GI ถ้าทุกสวน
มะพร้าวได้ GI โรงงานที่รับมะพร้าวไปก็จะแสดงตรา GI ในผลิตภัณฑ์ ราคาก็จะสูงขึ้น 

/ขอเป็น... 
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   - ขอเป็นข้อสั่งการให้อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการ ยกเว้น 3 อ าเภอที่ไม่มีสิทธิ์จดทะเบียน 
GI ให้เกษตรอ าเภอส ารวจเป้าหมาย ให้เกษตรจังหวัดราชบุรีท าหนังสือถึงนายอ าเภอ 
ขอให้ด าเนินการนัดประชุมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ แต่ละอ าเภอภายใน
เดือนตุลาคม  

   - ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ราคาจะตกต่ าที่สุด และเป็นแบบนี้ทุกปี เพราะ    
1. ผลผลิตเยอะ 2. ตลาดต่างประเทศไม่นิยมเพราะเป็นฤดูหนาวขอให้หน่วยงานที่ได้รับ
งบยุทธศาสตร์ฯ ปี 62 ที่จะไปออกอีเว้นท์โรดโชว์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดราชบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ส านักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี หรือ
หน่วยราชการที่มีอีเว้นท์พิเศษ ฝากให้นึกถึงมะพร้าวประสานส านักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรี ขอให้จัดกลุ่มน าสินค้ามะพร้าวไปด้วย ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีจัด 
โรดโชว์ให้จัดบูธมะพร้าวไปด้วย 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพประสาน
จังหวัดอ่ืนๆ เป็นการประชาสัมพันธ์ของดี GI ไปโฆษณาด้วย ได้ลูกค้าใหม่โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมไป ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีพร้อมเกษตรกรร่วมด้วย
หรือไม่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเป็นไปได้หรือไม่ 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี การที่เราจะน าไปจ าหน่าย เราต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกร แต่ตรงนี้จะเป็นปัญหา
กับเกษตรกรเกือบทุกกลุ่ม เพราะว่าเกษตรกรนิยมขายในพ้ืนที่ของตัวเอง ต้องมีการพูดคุยกันอีกที 

ประธาน   สหกรณ์จังหวัดราชบุรีมีช่องทางอย่างไรบ้าง สมัยก่อนมีงบประมาณกองทุนที่ให้ค่ารถ 
ปัจจุบันไม่มีแล้ว รัฐบาลไม่มีนโยบาย 

สหกรณ์จังหวัดราชบุรี   ถ้าในกรณีขอเงินสงเคราะห์จะต้องเสนอในภาพรวมในโปรเจคใหญ่ๆ ของกระทรวง 
อย่างกรณีของลองกองจากจังหวัดยะลา เดินทางมาเองโดยค านวณต้นทุนที่ซื้อจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่ จากจังหวัดยะลามาถึงจังหวัดราชบุรี ใช้เวลาเดินทางกี่กิโลคิดเป็นค่า
น้ ามันแล้วบวกเข้าไป เพราะฉะนั้นในส่วนของมะพร้าวจากที่ท่านเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดราชบุรีได้น าเรียน คือส่วนหนึ่งเกษตรกรบ้านเรานิยมขายในพ้ืนที่ แต่ในเรื่องของ
พ้ืนที่ที่จะจ าหน่าย เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดราชบุรีก็มีสหกรณ์ในพ้ืนที่  ถึงอย่างไรขอ
ปรึกษาหารือก่อน  

ประธาน   ขนส่งจังหวัดราชบุรี โลจิสติกส์จะแก้ปัญหาอย่างไรที่จะท าให้ราคาถูก 
ขนส่งจังหวัดราชบุรี   เรื่องโลจิสติกส์ก็มีบริษัทที่เป็นโลจิสติกส์ที่สามารถต่อรองได้ 
ประธาน   มอบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเป็นคนกลางประสานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีใน

เรื่องปลายทาง เกษตรจังหวัดราชบุรีดูแลต้นทางผลผลิตตรงจุดไหนที่มีความพร้อม ขนส่ง
จังหวัดราชบุรีดูแลเรื่องโลจิสติกส์และราคาค่าส่ง เพ่ือระบายสินค้าในช่วงที่ราคาตกต่ า 

พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   ควรมีการอบรมซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการโรงงานกับเกษตรกร เพ่ือมีแหล่งรองรับ
ผลผลิตที่แน่นอนในราคาที่เป็นธรรม การช่วยพยุงให้ราคาไม่ตกต่ าด้วยการแปรรูปที่หลากหลาย 
เพราะผู้บริโภคมีความต้องการแตกต่างกัน การแปรรูปต้องค านึงถึงต้นทุน และตลาดปลายทางด้วย 

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก เรียนเป็นข้อสังเกต ปัจจุบันประโยชน์ของน้ ามะพร้าวไม่เป็นที่แพร่หลาย ผู้บริโภคพร้อมที่
จะบริโภค แต่ควรเสริมองค์ความรู้เข้าไปด้วย เป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค 

ประธาน   ควรประชาสัมพันธ์หรือไม่ ในมณฑลอ่ืนๆ ของจีน หรือในทวีปอ่ืนๆ ที่ยังไม่บริโภค
มะพร้าว อีกประเด็น เดิมตลาดมะพร้าวอยู่ในประเทศ 60% ส่งออก 40% แต่ที่ผ่านมาละเลย
ตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านที่เคยเป็นตลาดบริโภคมะพร้าว ฝากท่านพาณิชย์จังหวัดราชบุรีว่าถ้า
จะท า PR ในต่างประเทศ เช่น ไปท าบิลบอร์ดในท่าอากาศยานซินเจียงท าได้หรือไม่ กระทรวง
พาณิชย์มีกรมที่ท าโฆษณาในต่างประเทศหรือไม ่

พาณิชย์จังหวัดราชบุรี   มีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแต่เราต้องมีข้อมูลให้ส าหรับไปเผยแพร่ 
/ประธาน... 
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ประธาน   เราจะหาข้อมูลได้อย่างไร  
นายแพทย์สาธารณสุข  ผมรับไปจัดหาข้อมูล เพราะจริงๆ แล้วเนื้อมะพร้าวมีน้ าตาลไม่มาก แต่น้ ามะพร้าวมี
จังหวัดราชบุรี  น้ าตาลคอ่นข้างสูง ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรระมัดระวังในการบริโภค  
ประธาน  ฝากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีกับพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เรื่องตลาด

ต่างประเทศกับในประเทศ ว่าจะท าอย่างไร ทางกระทรวงพาณิชย์จะช่วยท า PR ให้
จังหวัดราชบุรี ได้อย่างไร ถ้ามีช่องทางแต่ ไม่มีงบประมาณเรื่องการแปรรูปทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีมีหน่วยงานช่วยเหลือไดห้รือไม ่

อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี มีสถาบันอาหาร ก็ต้องส่งเรื่องไปขอความร่วมมือในส่วนนี้ 
ประธาน  - ฝากพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพประสานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี     

ขอข้อมูลพ้ืนฐานให้อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีท าหนังสือถึงผู้อ านวยการสถาบันอาหาร 
เชิญท่านมาร่วมแปรรูปมะพร้าวกับสับปะรด เพ่ิมความหลากหลาย 

  - มอบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพเรื่องการพลักดันสินค้าออก
นอกพ้ืนที่ ในช่วงที่ผลผลิตมีจ านวนมาก ภายในเดือนตุลาคมน่าจะได้ความชัดเจนว่าจะ
ขับเคลื่อนอย่างไร 

  - การท าตลาดแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสรรพคุณมอบพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเป็น
เจ้าภาพประสานกับอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี การส่งเสริมการบริโภคในประเทศเห็นว่าส่วนหนึ่งเกิดจากราคา จากที่ผู้บริโภคเคยบริโภค
ลูกละประมาณ 10 บาท ปัจจุบันราคาขึ้นถึง 30-40 บาท ตรงนี้อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภค
หันไปบริโภคอย่างอ่ืน ในส่วนของเรื่องต้นทุนที่แท้จริง ต้นทุนของมะพร้าวต่อลูกควรอยู่ที่เท่าไร 
ราคาขายควรอยู่ที่เท่าไร ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

ประธาน  ก าหนดราคาให้เกษตรกร ให้พออยู่ได้ แต่ช่วงที่ราคาสูงเพราะโรงงานมีความ
ต้องการก็ต้องมีการแข่งขันกัน เพราะฉะนั้นต้องท าให้มะพร้าวมีคุณภาพ ให้เป็น GI 
มะพร้าว GAP ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมมือกัน ถ้าไม่เร่งท า GI จะขายสู้นายทุนใหญ่
ไม่ได้ มีบางส่วนที่ส่งไปอเมริกาแล้วถูกตีกลับ เนื่องจากตรวจพบน้ ามะพร้าวไม่บริสุทธิ์     
มีการปนน้ าตาลลงไป ปัจจุบันโรงงานก็มีเครื่องวัดน้ าตาลแล้ว เกษตรกรรายใดที่ตรวจเจอ
น้ าตาลก็จะขึ้นทะเบียนไว้และจะไม่รับซื้อจากเกษตรกรรายนั้นอีก เพราะฉะนั้นเรื่อง
คุณภาพจึงส าคัญ ท าให้ได้ตามมาตรฐาน 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   

 -ไม่มี- 
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