
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 12/2562 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องประชุม ณ สัทธา อทุยานไทย อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

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

2 นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

4 น.อ.หญิง ราวัลย ์ แก้วอุย แทนรองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรี 

5 นายกิจจา เสาวรส แทนปลัดจังหวัดราชบุรี 

6 นายศุภฤกษ์ ทวีอรรถมงคล แทนอัยการจังหวัดราชบุรี 

7 นางสาวประมาขวัญ ใช้เจริญพงศ์ แทนอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 

8 นายอัมรินทร์ สินธุ์ธารทอง แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
9 นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี   

จังหวัดราชบุรี 
10 พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

11 นายสินชัย  ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
12 นายชาติชาย  ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

13 นายมิตรภาพ พูนเพิ่มพันธ์ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

14 นายสุทธิรักษ์  หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

15 นายบุญธรรม     หอไพบูลย์สกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

16 นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

17 ร.ต.ปิยะศักดิ์ เยี่ยมแสง แทนสัสดีจังหวัดราชบุรี 

18 นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี 

19 นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

20 นางกัลยา จิรวชิรศักดิ์ แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

21 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี 

22 นายประวิทย์   ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี 

23 นางสาวสุชาดา สุสุทธิ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

24 นางเทพอารีย์ บุตรแขก แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

25 นายสมศักดิ์  กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
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26 นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

27 นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

28 นางภัทรวดี สิงคเสลิต สถิติจังหวัดราชบุรี 

29 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

30 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

31 นางโสภิณ อินวกูล แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

32 นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

33 นางเรณู บุญศิริวิทย์ แทนประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

34 นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

35 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
36 นายเดชา  เรืองอ่อน รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดราชบุรี 
37 นายอภัย  เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 
38 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิร

ภัทร 
อาวอร่ามรัศม์ิ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุร ี

39 นางยลกานต์ เที่ยงแท้ แทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 
40 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

41 นายเกริก มั่นคง แทนพลังงานจังหวัดราชบุรี 

42 นางสาวลักขณา โมกขพันธ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

43 นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

44 ร.ท.ชยพล คมกรด แทน ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ 

45 นางสาวสุดใจ ส้มโอหวาน แทนรองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 

46 นางสาวพรทิพย์ เสนะโห สรรพากรพื้นที่ราชบุรี 

47 นายยุคล  ก าเหนิดแขก สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 
48 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 
49 นางสาวอิสรี  เกตุกล่ า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
50 นายอัศนีย์ สุภานัย แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 

51 นายปิยะฉัตร ศรีสุวรรณ แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
52 นางสาวปาณิสรา ธรฤทธิ์ แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี 
53 นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
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54 นางสาวนุชนารถ พุทธสุวรรณ์ แทนผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
55 นางสาววาสุณีย์ อัศววิภาส แทนผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 
56 นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

57 นายพีระพงษ์   ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

58 นางสุลีพร เทียนไชย แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

59 นายสุชาติ  กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

60 นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

61 นายประสิทธ์ สงนุ้ย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

62 นางสาวสุรังษ ี ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

63 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

64 นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

65 นายสุรยุทธ  สันตจิต หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
66 นายโอภาษ เนตรอัมพร แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

จังหวัดราชบุรี 
67 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

68 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักสัตว์ราชบุรี 

69 นางจินตนา  ปัญจะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี 

70 นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

71 นายศีลวัตร สิงห์มณี ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

72 นายคณิต ชินวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

73 นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

74 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 
75 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 
76 นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 
77 นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 3 

78 นางสาวทัศนีย์ พูลผล แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี 

79 นางรุ่งอรุณ กล่ าเสือ แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
80 นางสาวประภาพรรณ ฤทธิ์ล้ าเลิศ แทนผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 
81 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี
82 นายสุพจน์ เพชรศรี หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด เขต 0-2 ราชบุร ี
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83 นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

84 นายวีระกิตต์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภยัในการท างานเขต 7 

85 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

86 นายยุทธนา  นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

87 นายศักดิ์ดา สีค ามื้อ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

88 นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 

89 นายจรูญ นาคแก้ว แทนผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

90 นางสาวปราจิน  เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

91 นายณัฐพล ระดาฤทธิ์ แทนผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

92 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัราชบุรี 

93 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

94 นางล ายอง เพ่ิมพูล แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

95 นายประสงค์ แย้มศิริ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2    

96 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี แทนผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

97 นางวีรดา ชุลีกราน แทนศึกษาธิการภาค 3 

98 นายวินัย  ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

99 นางกัญยา   เคหารมย์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

100 นายปัฐกร เจริญธนาการ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

101 นายสมเกียรติ อรุณภาคมงคล แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

102 นายประสาน น่วมมะโน แทนผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

103 นางสาวสาคร ปานพายัพ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

104 นางสาวรัชนี ครองระวะ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

105 นางวรรณภา ชูรัตน์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

106 พญ.พยอม อุดมค า แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

107 น.พ.สุพจน์  จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

108 นางอารยา จารึก แทนผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

109 นายรณภพ เวียงสิมมา นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

110 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบ้านโป่ง 

111 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 
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112 นายชนพหล  ส่งเสริม นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

113 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอ าเภอปากท่อ 

114 นายประยงค์ จันทเต็ง นายอ าเภอจอมบึง 

115 นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอ าเภอบางแพ 

116 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

117 นายฑรัท เหลืองสอาด นายอ าเภอบ้านคา 

118 นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอ าเภอวัดเพลง 

119 พ.ต.อ.จุมพล สิกเสน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

120 พ.ต.ท.โสภณ เสือส่าน แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านโป่ง 

121 พ.ต.อ.สมมาตร  จันทรัตน์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพธาราม 

122 พ.ต.อ.เทิดเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

123 พ.ต.อ.สมบัติ โพธิ์งาม ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากท่อ 

124 พ.ต.อ.ไวโรจน์ แน่นพิมาย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจอมบึง 

125 พ.ต.อ.ภีมพล  ศรุตานันทะ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

126 พ.ต.ท.เฉลิม บุญชู แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวัดเพลง 

127 พ.ต.อ.ทูน  เดชคุณมาก ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนผึ้ง 

128 พ.ต.อ.ฉัฐวัชร   วงศ์วาสน์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 

129 พ.ต.ท.บุรี อมรพิชิต แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ่ 

130 พ.ต.ท.สมศักดิ์ เฉลิมพันธุ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

131 พ.ต.อ.ศยาม อินทร์สุวรรณโณ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

132 พ.ต.อ.นิวัติ สุวรรณสิงห์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

133 พ.ต.อ.ธัชชัย ทิพเนตร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก 

134 พ.ต.อ.ยิ่งยศ  คงมีลาภ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

135 พ.ต.ท.อังคาร ยะสะนพ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

136 พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

137 นางเพ็ญพร พลายแก้ว แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

138 นายกิตติเมศร ์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ แทนนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

139 นายสุชาติ  พิกุลขาว แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

140 นายธีระพงค์ จรุมเครือ แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 
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141 นายองอาจ ควรคิด แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

142 นายสมพงษ์ น้อมน าทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

143 นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

144 นายเบญจพล สุนทรกิจ แทนผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 
145 นางสาวสรียา  บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี  

146 นายวัฒนา มหารมย์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

147 นายชัชชม วงษ์บุบผา แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

148 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 
149 ส.อ.ชัยวัฒน์ หาญธนะสุกิจ แทนผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 
150 นายสมทบ  แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุร ี

151 นางสาวศิริวรรณ จูตะเสน แทนผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

152 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 
153 นายอุดม ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

154 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

155 ดร.จิรายุ คูณพันธ์ แทนประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ (CSR) 

156 นายเอกชัย พลอยหิน แทนประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

157 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

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

159 นายนิเวศ ยอดม่ิง ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

160 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

161 นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ภาคประชาสังคม 

162 นายธีระ   ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

163 นายอดุลย์ ถาวรกุล ป้องกันจังหวัดราชบุรี   

164 นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

165 นายสละ  รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

166 นายสัญญา ทศวิภาค แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

167 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

168 นายกิตติศักดิ์ เล็กเซ้ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

169 นางสาวพัฒิยา หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี 
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170 นางเบญจมาส ตรีสุวรรณ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ 

171 นางสาวอาทิตยา พิบูลแถว เจ้าพนักงานแรงงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุร ี

172 นางสาวณัฐวรรณ ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุร ี

173 พ.ต.ท.บุญเอก  สรรพคง สารวัตรสถานีต ารวจภูธรปากทอ่ 

174 นางสาววราภรณ์ ไพศาลพฤกษ์กุล เจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุร ี
175 นางสาวรุ่งรัชนี ศศิธร นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดราชบุรี 
176 นางสาวกิริยา จันทรสิต เจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

177 นายสิริมงคล ไกรวงศ์วิชญ์ นักข่าวราชบุรี (เพจ ตาเป้) 

178 ส.อ.รัชกฤต ปัณวิจัย ฉก.ทัพพระยาเสือ 

179 นางสาวจารุวรรณ ภู่ข า เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

180 นางรสรินทร์ สัตบุตร์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏบิัติการ ส านักงานจังหวัดราชบรุี 

181 นางสาวนันทิดา รื่นนุสาน พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

182 นายพงศนาถ พิทักษ์เฉลิมวงศ์ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางแพ 

183 นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

184 นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

185 นายณัฐวรรธน์  แก้วสีใส เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

186 นายกิตต์นรินทร์ ไชยสมัคร เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

187 นายสัจจะ แสงจันทร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านกังานจังหวัดราชบุร ี

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง 

3 พล.ต.นิธิศ  เปลี่ยนปาน   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 

4 พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

5 นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันท์ ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 13 

6 นางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 

7 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 

8 นายประศาสน์  สุขอินทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

9 นายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 
10 น.ท.นิสิต จิตรธาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการท่ี 2 (จังหวัดราชบุรี) 
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11 นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 

10 (ราชบุรี) 

12 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

13 นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

14 นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

15 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

16 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

17 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

18 นางสาวดารัตน์  กาญจนาภา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี     

19 นายสมาน ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี 

20 นายธิติ แสวงธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

21 นายสวัสดิ์   จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

22 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

23 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

24 นายปรีชา ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

25 นายสัญญา มณทามณี หัวหน้าส านักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

26 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี 

27 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

28 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

29 นายทรงยศ อรัญยกานนท์ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

30 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

31 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

32 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

33 นายศุภชาติ เมฆรุ่งโรจน์ ประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 

34 นายต่อพงศ์ สุวรรณโสภา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

35 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

36 นายประวิทย์ เอียวตระกูล ประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดราชบุรี 

37 นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดราชบุรี 

38 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

39 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

   /40 นายสิงหา… 
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40 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

41 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

42 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

43 นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

44 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

45 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  14.30 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2562 ประจ าเดือนธันวาคม 2562   

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
นายประวิทย์  ละออบุตร ต าแหน่ง ประมงจังหวัดราชบุรี 

    ย้ายมาจาก ส านักงานประมงจังหวัด
พิจิตร 

นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ต าแหน่ง เกษตรจังหวัดราชบุรี   

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ต าแหน่ง ขนส่ งจั งหวั ด ราชบุ รี  ย้ ายมาจาก 
ส านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร 

นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ต าแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ย้ายมา
จาก ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุรินทร์ 

พันต ารวจโท อังคาร ยะสะนพ ต าแหน่ง สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ราชบุรี 

นายศักดิ์ดา สีค ามื้อ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการ 

  แทน ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ภาคตะวันตก 

 - ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่   
  นางวรรณพรรณ จันลาภา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ย้ายไป

  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าว
  ฉะเชิงเทรา 

   นายพิชิต สิงห์ทองค า ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
    ภาคตะวันตก ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  
    จัดหางานจังหวัดนครนายก 

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2562 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 32480  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562    
แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2562 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อ
แก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2562 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562   

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 การขอแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

ผู้แทนโยธาธิการฯ  การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ขณะนี้ที่ด าเนินการอยู่เป็น
ฉบับ ที่ 3 ต่อจากฉบับที่ 2 ซึ่งจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การผังเมืองฉบับใหม่ที่
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้จะยกเลิก พ.ร.บ. ทุกฉบับ และ
คณะกรรมการทุกคณะของผังเมืองจังหวัดก็ยกเลิกจะเหลืออยู่แค่ 2 คณะ คณะกรรมการผัง
เมืองจังหวัด และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด ในส่วนของจังหวัดราชบุรีต่อไปในอนาคต
จะมีการวางผังทุกอ าเภอ ถ้ายังไม่ใช้ก็จะใช้เป็นผังจังหวัด ทั้งนี้ เป็นนโยบายของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ส่วนปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมีนโยบายว่าผังเมืองฉบับเก่าปี พ.ศ. 
2558 ค่อนข้างล้าสมัยแล้ว ท่านอยากให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดราชบุรีจึงด าเนินการปรับปรุงผังเมือง ที่ผ่านมามีการประชุมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ข้อมูลมาแล้วว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไข 
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ในเรื่องข้อก าหนดต่างๆ ในเรื่องบัญชีโรงงาน ผังสีต่างๆ 
หน่วยงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมา และที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ก็ได้มีข้อเสนอแนะ มีความเห็นซึ่งจะรวบรวมข้อมูล
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของจังหวัด ขอฝากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรีและอ าเภอ โดยทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีจะมีหนังสือ
แจ้งไปให้ช่วยติดตามกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ส่งข้อมูลมา ปัจจุบันได้ข้อมูล
มา 35 แห่ง ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 86 แห่ง ยังไม่ได้ข้อมูลว่าจะปรับปรุงหรือไม่ ฝาก
ด้วยครับต่อไปผังเมืองจะมีการพัฒนาทุกๆ ปี ปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจึงให้
ด าเนินการปรับปรุงผังเลย 

ประธาน  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญผมได้ให้อ าเภอประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ได้เสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะอาจจะมีอุปสรรค หรือบางที่ก็เป็นพ้ืนที่
ต้องห้ามด าเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท ก็
จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุด คาดว่าใช้ระยะเวลาเท่าไร 

ผู้แทนโยธาธิการฯ  พ.ร.บ. ใหม่ขั้นตอนก็จะเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเร็วขึ้น  ถ้าได้เริ่ม
ด าเนินการต้นปีปลายปีก็น่าจะประกาศใช้ได้ครับ 

ประธาน  ฝากอ าเภอที่ ยั งไม่แล้ วเสร็จรีบเร่ งรัดส่ งตามก าหนดที่ ได้ประชุมส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อสักครู่  

มติทีป่ระชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 

   4.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 

(ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 
 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด   387  เรื่อง 

   - ยุติ    ทั้งหมด   349 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     38 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 าเภอโพธาราม 1 1      2 

อ าเภอบา้นโป่ง     1   1 

อ าเภอบางแพ  2      2 

อ าเภอสวนผึ้ง  1  1    2 

สพม. 8   2     2 

ส านักการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุร ี    2    2 

สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี     1   1 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา     1   1 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่3  1      1 

เทศบาลเมืองราชบุรี  1      1 

ทางหลวงชนบทราชบุร ี      1  1 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 4.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 4.3 สรุปข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2561 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 4.4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ปี 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 4.5 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 ประจ าเดือน 
มกราคม 2563 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ก าหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 

ประจ าเดือนมกราคม 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.                  
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี   

/การแต่งกาย... 
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  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  
 จึงขอให้ส่วนราชการที่มี เรื่องจะน าเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นสาระส าคัญส่งให้  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

คลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 1,435.19 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น    740.98 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น      62.26 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น       15.32  ล้านบาท   
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 1,497.45 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น    756.30 ล้านบาท   
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า      4.50 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.71  ล้านบาท 
    - งบลงทุน      0.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.00 ล้านบาท   
    - ภาพรวม      4.50  ล้านบาท เบิกจ่าย     0.71  ล้านบาท   
   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า      2.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.59 ล้านบาท 
    - งบลงทุน      0.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.00 ล้านบาท  
    - ภาพรวม      2.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.59 ล้านบาท  
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        453.75  ล้านบาท เบิกจ่าย    140.09 ล้านบาท 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
      1,097.30  ล้านบาท เบิกจ่าย    421.92 ล้านบาท  
    - ภาพรวม 1,551.05 ล้านบาท เบิกจ่าย    562.01 ล้านบาท 
คลังจังหวัดราชบุร ี  ส าหรับหน่วยที่ได้รับงบประมาณและเบิกจ่ายไปแล้ว 100% มีวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ราชบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,500,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ขอ
เรียนเพ่ือทราบ 

ประธาน  ส าหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการที่คาดว่า
จะได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ในขั้นต้นให้เสนอโครงการภายในวันที่ 10 มกราคม 
2563 และรีบเร่งรัดเสนอโครงการ เพ่ือรับการอนุมัติพร้อมมอบอ านาจเพื่อไปด าเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุส าหรับงบลงทุน แต่สงวนสิทธิ์ในการลงนาม
ไว้จนกว่าจะได้รับจัดสรรใบเงินประจ างวด ถือว่าขณะนี้กระบวนการงบประมาณผ่านคณะอนุ
กรรมาธิการท้องถิ่นไปแล้ว เพราะฉะนั้นงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสา ม า ร ถ ไ ป ด า เ นิ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ เพียงแต่ชะลอการลงนามไว้ ส่วนงบด าเนินการก็ต้องรอใบงวดเงิน
มาก่อนถึงจะเบิกจ่ายได้ อยากจะขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดรีบด าเนินการภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 โครงการให้รีบประสานน าส่งกับทาง 

/กลุ่มงาน... 
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 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรีโดยเร็วถ้าเป็น
งบกลุ่มจังหวัดส่งไปที่ OSM เพ่ือให้กลั่นกรองเสนออนุมัติ ส าหรับส่วนราชการที่เป็นราชการ
ส่วนกลาง เช่น แขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ซึ่งจะต้องด าเนินการ
คู่ขนานกับการท าเรื่องขอไปยังอธิบดีต้นสังกัดท่านให้มอบอ านาจกลับมา ปีนี้ก็มีแนวปฏิบัติที่
ซับซ้อนขึ้นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่สามารถมอบให้กับราชการส่วนกลางได้โดยตรงต้อง
ส่งไปยังอธิบดีต้นสังกัดก่อน ยังไงก็ตามหลังจากได้มีหนังสือแจ้งไปต้นสังกัดแล้วฝากส านักงาน
จังหวัดได้ส าเนาให้หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นราชการส่วนกลางนั้นได้น าไปติดตามเรื่องกับต้น
สังกัดของท่านเพ่ือให้รีบเร่งรัดมอบอ านาจกลับมาไม่อย่างนั้นจะล่าช้าไปอีก เพ่ือให้ท่าน
สามารถลงประกาศเชิญชวนได้ ถามคลังจังหวัดราชบุรีส าหรับกรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
2562 สามารถกันไว้ถึงเดือนไหน และต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเมื่อไร 

คลังจังหวัดราชบุร ี  ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 ก็ยังใช้จ่ายต่อไปจนตามแผนสิ้นปีงบประมาณ 
ถ้ายังไม่ทันอีกก็ต้องขอขยายต่อไป 

ประธาน  เป็นไปได้ก็ขอความกรุณาส่วนราชการเร่งรัดด าเนินการให้ไวที่สุดส าหรับเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี มีท่านใดจะสอบถามคลังจังหวัดราชบุรีหรือไม่ อยากให้หัวหน้าส่วนราชการก าชับ
เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่งบประมาณของท่านด้วย และทางส านักงานจังหวัดราชบุรีได้แจ้ง
เวียนไปแล้วว่าส่วนราชการไหนบ้างที่ได้รับงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อธิบายเกี่ยวกับงบกลุ่มจังหวัดราชบุรี  

ผอ.กลุ่มงานบริหาร  งบกลุ่มจังหวัดราชบุรี ปี 63 ขณะนี้เสนองบประมาณไปหมดแล้ว รอส านักงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  จัดสรรลงมา ในเบื้องต้นเราจะทราบแล้วว่าหน่วยงานไหนได้รับจัดสรรโครงการอะไรบ้าง 

และได้แจ้งไปทางส านักงานจังหวัดราชบุรีแล้ว ขั้นตอนต่อไปส านักงานจังหวัดราชบุรีก็แจ้ง
ต่อไปยังส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และส่วนราชการเสนอกลับมาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรีลงนามในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเสนอหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 

ประธาน  ส่วนราชการคงได้ทราบจากส านักงานจังหวัดราชบุรีแล้วว่าหน่วยงานของท่านได้
งบประมาณอะไรบ้าง หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร งานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี  เมื่อวานนี้ก็ได้ตรวจสอบเป็นรายโครงการไว้ หน่วยงานใดที่
คาดว่าจะได้รับงบประมาณหรือไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล    
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี  

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 5.2 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ของ
ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดฯ เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคประชารัฐและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

ได้จัดท าแนวทางการใช้ทุนทางวัฒนธรรม และพลังบวรเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างคุณค่า
ทางสังคมในกลุ่มจังหวัด ก็ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ดังนี้  

 ประเด็นที่ 1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งประวัติศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

 ประเด็นที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปิน และวิถีชีวิตชุมชน โดยการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 ประเด็นที่ 4 เรื่องการน าหลักพลังบวรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างคนดี สังคมดี   
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ในการน าหลักการพลังบวร บ้าน 
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 วัด โรงเรียน ไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยได้จัดแนวทางการส่งเสริมบทบาทของ บวร เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  
เป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งบวร โดยการจัดตั้ง บวร ก็ได้ผ่านคณะกรรมการชุมชน
คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งมีตัวแทนจาก 3 
องค์ประกอบ คือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมีบทบาทและศักยภาพใน
การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ของทุกกระทรวง หน่วยงานที่ลงในพ้ืนที่ให้เกิดการบูรณาการ
กิจกรรมร่วมกันและเป็นแกนน าในการประสานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรีมีการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมพลังบวร จ านวน 130 ชุมชน ที่ผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัด ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจัดตั้งตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที ่1 ในด้านการส่งเสริมชุมชนพ้ืนฐาน รวม 77 จังหวัด ของกระทรวงวัฒนธรรม
ได้ด าเนินการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมไปแล้ว 22,000 ชุมชน ซึ่งรายชื่อของชุมชนคุณธรรม 
130 แห่งในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีก็จะได้รวบรวมแล้วก็จัดท า
เป็นข้อมูลให้ส่วนราชการอีกครั้งตามแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน หลังจากนี้ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ก็จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับอ าเภอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรในระดับพ้ืนที่ ซึ่งหากทุกภาคส่วนได้
ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวร่วมกัน จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสร้าง
คุณธรรมทางสังคมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยหวังว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
สินค้า และบริการทางวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรีได้มีหนังสือสั่งการให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พิจารณาน าหลักการดังกล่าว
มาพัฒนาและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบในเบื้องต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 5.3 โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม 
ผอ.สนง.ทสจ.รบ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์โครงการ

ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินงานโครงการท าความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยมี
กิจกรรมย่อย ดังนี้  

 กิจกรรมที่ 1 มาตรการลด และคัดแยกขยะฝอยในหน่วยงานภาครัฐ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ
ของทุกกระทรวงมีการด าเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (ขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป) ลดการใช้ถุงพลาสติก และเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารภายในหน่วยงานเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน โดยก าหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดส าหรับประเมินผู้บริหารองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประเมินหน่วยงาน
ภาครัฐในศาลากลางจังหวัด แต่ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นการประเมินส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด ส าหรับจังหวัดราชบุรีมีจ านวน 33 หน่วยงาน 
รายละเอียดตามเอกสาร 

 กิจกรรมที่ 2 ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เป็นการรณรงค์ส่งเสริม
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ ตลาดสด ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหาร รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผู้บริโภค เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยน 
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 พฤติกรรมในการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ าได้ ทั้งนี้ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
และร้านสะดวกซื้อ ให้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการลดและงด
ให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน จ านวน 
75 บริษัท ได้ท า MOU งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป รายชื่อบริษัทมีอยู่ในเอกสารแนบ  

  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบ จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบ  

ประธาน  ก็จะมีประเด็นเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ส่วนราชการได้เป็น
ตัวอย่างในการคัดแยกขยะ และก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดประเมินผู้บริหารองค์กรด้วย อยากทราบ
ว่าเมื่อคัดแยกขยะแล้ว รถเก็บขยะของเทศบาลเก็บขยะอย่างไร แล้วมีกระบวนการคัดแยก
หรือไม ่

ผู้แทนเทศบาลเมืองราชบุรี  เก็บแบบรวมกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการคัดแยก 
ประธาน  ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8 ราชบุรี ควรจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร    

ในเมื่อรถขยะไม่ได้คัดแยกขยะ  
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  ในการเก็บขยะเพ่ือไปจัดการต่อควรจะต้องมีการคัดแยกประเภทขยะด้วย ถ้าทาง

หน่วยงานหรือประชาชนมีการคัดแยกมาแล้ว รถเก็บขยะก็ควรจะแยกด้วย ในส่วนขยะรีไซเคิล
ก็จะแยกได้ง่ายแต่ขยะอินทรีย์มักจะปนกับขยะทั่วไป ซึ่งการจัดการควรจะต้องมีการแยกขยะ
อินทรีย์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การท าปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ การด าเนินงานโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถด าเนินการตรงนี้ได้โดยเริ่มจากการจัดการที่พ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองหรือไปจัดการในชุมชนที่แหล่งก าเนิด ถ้าชุมชนสามารถจัดการได้ก็จะสามารถ
ลดขยะลงได้ ส่วนขยะอันตรายทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
นโยบายให้แต่ละชุมชนมีการคัดแยกขยะอันตราย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้อง
รวบรวมและจัดการเป็นครั้งคราวเมื่อได้จ านวนที่มากพอ 

ประธาน  ควรเริ่มต้นอย่างไรดี ทุกท้องถิ่นการด าเนินการก็คงจะเหมือนกัน 
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  ส่วนมากขยะที่รวมกันคือขยะอินทรีย์และขยะท่ัวไป ส่วนขยะอันตรายต้องคัดแยกอยู่

แล้ว ขยะรีไซเคิลพนักงานเก็บขยะก็น่าจะแยก เพราะฉะนั้นการจัดการอินทรีย์เป็นตัวส าคัญ 
เพราะขยะอินทรีย์มีปริมาณมากกว่า 50% ของปริมาณขยะ การจัดการสามารถจัดการได้
หลายรูปแบบ ถ้าจัดการที่แหล่งก าเนิดเลยก็จะง่าย ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีชุมชน Zero Waste ที่
ได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ ชุมชนบ้านรางพลับ ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง ซึ่ง
นายอ าเภอบ้านโป่งก็มีนโยบายที่จะขยายผลไปทั่วชุมชนของอ าเภอบ้านโป่ง ผมว่าชุมชนบ้าน
รางพลับจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับทางอ าเภออ่ืนๆ ต่อไปได้ 

ประธาน  ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการด าเนินการอย่างไร 
ท้องถิ่นจังหวัดราชบุร ี  ในเรื่องของขยะเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งการด าเนินการของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นได้มีหนังสือออกมาหลายฉบับเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ปัญหาส าคัญคือการเก็บขยะแต่
ไปทิ้งรวมกัน เพราะการด าเนินการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะไม่ประสบผลส าเร็จ โดยปัญหาเริ่ม
จากในชุมชน เพราะฉะนั้นปัญหาของเรื่องการทิ้งขยะต้องร่วมกันสร้างจิตส านึกในชุมชน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดการเก็บขยะ ก าหนดการใช้ถุงสีในการคัดแยกขยะ 
กระทรวงมหาดไทยก็เคยสั่งให้การเก็บขยะเป็นรายประเภทรายวันแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 
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 ก็ต้องช่วยกันรณรงค์สร้างจิตส านึก ในบางพ้ืนที่ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ไม่ค่อยมีปัญหา 
แต่จะเป็นขยะอันตรายที่จะมีประเด็นปัญหาในการก าจัดหรือท าลาย ซึ่งยังไม่มีกฎกระทรวง
สาธารณสุขออกมา คงต้องไปอาศัยกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ก าลังประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
ราชบุรี เพ่ือมอบภารกิจการก าจัดและท าลายขยะอันตรายชุมชนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรีเป็นหน่วยด าเนินการ 

ประธาน  เรื่องขยะอันตรายมันไม่ใช่แค่ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือขยะติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลเท่านั้น แบตเตอรี่มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ก็เป็นขยะอันตรายที่ต้องคัดแยก  
ซึ่งมีข้อปฏิบัติออกมานานแล้วที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพรวบรวมอาจจะ     
ปีละครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง น าส่งบริษัทที่รับก าจัดขยะอันตราย นายอ าเภอบ้านโป่งท่านคิดว่า
ในบริบทของจังหวัดราชบุรีควรท าอย่างไรให้มันดีกว่าเดิม 

นายอ าเภอบ้านโป่ง  การบริหารจัดการขยะมีทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ที่ชุมชนรางพลับ ต าบลกรับ
ใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง เป็นชุมชนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย เดิมทีก็มีถังขยะอยู่หน้า
บ้าน ปัจจุบันไม่มีแล้ว ขยะ 100% จะเป็นขยะอินทรีย์ 40% ซึ่งจะบริหารจัดการกันเองไม่
น าไปรวมในถังขยะ อีก 17% เป็นขยะรีไซเคิลโดยจะมีกลุ่มที่รวบรวมและจ าหน่ายเป็นของ
ชุมชนเอง ส่วนขยะอันตราย 1-3% มีการจัดเก็บเป็นระบบใส่ถังแดงแล้วเทศบาลก็จะมารับไป 
และขยะทั่วไปอีกประมาณ 20% แน่นอนต้องเป็นหน้าที่ของเทศบาลมาเก็บไปโดยมาเก็บ
สัปดาห์ละครั้ง เป็นตัวอย่างชุมชนที่มีการมาศึกษาดูงานจากท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นของดีของ
อ าเภอบ้านโป่ง ของจังหวัดราชบุรี ที่เป็นต้นแบบการลดขยะที่ต้นทาง ส่วนกลางทางเทศบาลก็
รับขยะแค่ประมาณ 20% ขณะนี้อ าเภอบ้านโป่งก็ได้ขยายผลไปอีกท้องถิ่นละ 1 แห่งส าหรับ
ครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลังอีก 17 แห่ง ก็จะเป็น 34 แห่ง และปีต่อไปก็จะขยายผลทั่วทั้ง
อ าเภอให้มีการบริหารจัดการขยะแบบเดียวกับชุมชนรางพลับ 

นพ.สาธารณสุขจังหวัดฯ  ในเรื่องของขยะติดเชื้อ กรณีที่เป็นเอกชนต้องมีสถานที่ก าจัดที่ชัดเจน มีระบบการ
ควบคุม ส่วนใหญ่จะส่งไปก าจัดที่นิคมอุตสาหกรรม ก าจัดด้วยความร้อนสูง 

อุตสาหกรรมจังหวัดฯ  ขยะอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมมีการแยกขยะอยู่แล้ว ต้องน าเรียนว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่สามารถส่งขยะไปให้เทศบาลก าจัดได้ ขยะอุตสาหกรรมถ้าจะน าออกนอก
โรงงานต้องขออนุญาต ขยะอุตสาหกรรมไม่สามารถน าไปรวมกับขยะชุมชนได้  ขยะ
อุตสาหกรรมเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการน าไปก าจัด 

ประธาน  ผมว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1) เคย
อยู่จังหวัดสระบุรีเขาด าเนินการอย่างไร 

รองผู้ว่าราชการฯ (1)  ต้องเรียนว่าพ้ืนที่แตกต่างกัน จังหวัดสระบุรีมีอุตสาหกรรมหลักเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ 
ด้วยบริบทที่ต่างกันจะใช้วิธีเดียวกันไม่ได้ แต่ผมคิดว่าตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เองมีหลายจังหวัดที่รับรางวัลขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ ท าอย่างไรให้ถังขยะอินทรีย์ที่ท าแล้วให้เกิด
การคัดแยก ถ้าจัดการขยะอินทรีย์ได้ ขยะอ่ืนก็จะเหลือไม่มาก ตรงนี้จะท าอย่างไรให้ประชาชน
ตระหนักถึง และไม่ใช่ให้คัดแยกแต่ไม่รู้จะด าเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งต้องมีการก าหนดเงื่อนไข 
สร้างแรงจูงใจในการคัดแยก 

ประธาน  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะด าเนินงานง่ายกว่าเขตเทศบาลเมืองอย่างแน่นอน    
การคัดแยกขยะควรจัดหารถมารับซื้อของที่ชุมชน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ราชบุรีควรที่จะเป็นเจ้าภาพเรื่องขยะชุมชน ฝากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1)        
เป็นประธานฝ่ายรณรงค์เรื่องขยะ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  และผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพหลักช่วยกัน อยากให้ด าเนินการ 
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 จริงจังในศาลากลางจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรีต้องท าเป็นตัวอย่าง แต่ละ
ส่วนราชการลองไปรณรงค์คัดแยกขยะ ส่วนในภาพของชุมชนอย่างน้อยต้องให้คัดแยกขยะ 
รวมขยะรีไซเคิลไปขายท าให้มันมีรายได้ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีที่น าเรื่องนี้
เข้ามาประชุม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แล้วที่พยายามผลักดันแก้ปัญหาในการบริหาร
จัดการขยะ  

รองผู้ว่าราชการฯ (1)  เรื่องขยะอินทรีย์ที่วัดถ้ ากระบอก จังหวัดสระบุรี มีเครื่องมือลักษณะเป็นถังประมาณ 
200 ลิตร ไว้ส าหรับใส่ขยะอินทรีย์และใช้เวลาไม่นานก็จะกลายเป็นปุ๋ย ฝากกองอ านวยการ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรีน าที่จังหวัดสระบุรีมาเป็นต้นแบบ ราคาไม่แพง ให้
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีหรือวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีท าก็ได้ ลองมาตั้งใช้ที่ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี 1 ชุด  

ผู้แทน กอ.รมน.จ.รบ.  รับปฏิบัติค่ะ 
ประธาน  น าตัวอย่างของจริงด าเนินการให้ส าเร็จ แล้วนัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้น าหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงาน ขอบคุณทุกท่านที่ได้เสนอความคิดเห็น 
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

  5.4 โครงการสวดมนต์ข้ามปี 
รกท. ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาฯ  ส าหรับโครงการสวดมนต์ข้ามปีสืบเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัด

และส านักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยการสวดมนต์
เจริญจิตภาวนา เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคม ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และพิธีท าบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งในการนี้จังหวัดราชบุรีโดย
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีบูรณาการร่วมกันกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จัดให้มีกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปีขึ้นที่ศูนย์กลาง
จังหวัด คือ วัดมหาธาตุวรวิหารและวัดอมรินทราราม รวมทั้งวัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี ซึ่งใน
ค่ าคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เราจะพร้อมกันในเวลา 22.00 น. และเริ่มท าพิธีในเวลา 
22.30 น. การแต่งกายชุดไทยสีขาว หรือชุดสุภาพครีม หรือชุดขาวปฏิบัติธรรม ส าหรับส่วน
ราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในค่ าคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก็สามารถแต่งเครื่องแบบตาม
ต้นสังกัดได้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจากส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

ประธาน   เชิญชวนครับ นายอ าเภอกรุณาไปวัดเจ้าคณะอ าเภอ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 

หน.ปภ.จังหวัดราชบุรี  ปีนี้ทางศูนย์ความปลอดภัยทางถนนได้ก าหนดให้วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 
2563 เป็น 7 วันรณรงคเ์ข้มข้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดราชบุรีก็ได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการตั้งจุด
ตรวจ ด่านตรวจ ทุกพ้ืนที่ทั้ง 10 อ าเภอ และได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดที่ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี และศูนย์ปฏิบัติระดับอ าเภอในที่ว่าการอ าเภอทุก
อ าเภอ จังหวัดราชบุรีได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมจุดตรวจในทุกอ าเภอทุกวัน
และในเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา 10.00 น. ให้น าผลการตรวจเยี่ยมเข้ามาประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม ณ 
ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตลอดทั้ง 7 วัน ส่วนข้อสั่งการที่ทางกองอ านวยการ 
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 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมในช่วงวันหยุดยาวนั้น
ขอให้ส่วนราชการได้ตรวจสอบในส านักงานตนเอง ในเรื่องของอัคคีภัยโดยให้ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในส านักงานและขอให้มีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบเช่นกัน และฝากย้ าเตือนในเรื่องการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ยิงปืนหรือ 

 อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดเสียงดัง เรื่องนี้ขอให้เจ้าพนักงานควบคุมอย่างเข้มงวดและให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องตรวจตราสถานประกอบการ สถานบันเทิง รวมไปถึงโป๊ะ เรือ หรือว่าท่าเรือต่างๆ ที่
ประชาชนจะไปใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และให้จัดเจ้าหน้าที่อ าเภอ อส. อพปร. หรือ
อาสาสมัครร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือทหาร เข้าไปก ากับดูแลพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงที่มีประชาชน
เข้าไปร่วมเฉลิมฉลองเป็นจ านวนมาก และให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วมีอุปกรณ์ดับเพลิง กู้ภัย สามารถที่
จะออกไปช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฝากเตรียมความพร้อมทั้งรถ ทั้งคน
อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม และสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะว่าภัยพิบัติสามารถ
เกิดได้ตลอดเวลา เบื้องต้นก็มีเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ    

ประธาน   เชิญผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
ผู้บังคับการต ารวจฯ  ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มาตรการปีนี้ก็ได้มีการประชุมแล้วเมื่อเช้าโดยก าหนดเป้า

การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับ 7 วันอันตราย โดยเริ่มด าเนินการคืนนี้ ส่วนเรื่องขับรถ
ย้อนศรซึ่งเป็นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุก็ได้ก าชับไปวันนี้ จักรยานยนต์จะโดนแจ้งข้อหาย้อนศร 
แต่ถ้ารถยนต์จะโดนแจ้งข้อหาขับขี่รถโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย กรอบการด าเนินการ
เหมือนเดิมซึ่งเริ่มด าเนินการหลังเที่ยงคืน โดยมีผู้รับผิดชอบคือรองผู้ก ากับสอบสวนจะ
ประสานกับปลัดอ าเภอแต่ละอ าเภอเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ  

ประธาน   ส านักงานจังหวัดราชบุรีได้มีเอกสารเกี่ยวกับข้อสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ฝากหัวหน้าส่วนราชการช่วยก าชับเจ้าหน้าที่เรื่อง
การจัดเลี้ยงในที่ราชการต้องห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันพรุ่งนี้ฝากหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ก๊อกน้ า ประตู หน้าต่าง ก าชับเวรรักษาความปลอดภัย ถ้ามีเหตุด่วน
เหตุฉุกเฉินสามารถโทรศัพท์หาผมได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ปิดประชุม เวลา 16.38 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


