
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 5/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชัน้ 5 และห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรเีกมส ์ 

ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี
................................................ 

ผู้มาประชุม 
1 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

4 นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

5 พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

6 พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

7 พ.อ.ธนิศร ลิ่มมั่น แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

8 พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

9 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี   
10 นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย อัยการจังหวัดราชบุรี 
11 นางกรวิพา จันทโรทัย อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 

12 นายธนิต อดิศักดิ์ไพศาล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

13 นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 
จังหวัดราชบุรี 

14 พล.ต.ต.ปรัชญา   ประสานสุข ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

15 นายไพรัช มโนสารโสภณ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

16 นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

17 นายมานะ  วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

18 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

19 นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

20 นายกรวุฒิ  บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

21 พ.ท.แรงฤทธิ์ อุปรา แทนสัสดีจังหวัดราชบุรี 

22 นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่ คลังจังหวัดราชบุรี 

23 นางสมพิศ    หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

24 นายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

25 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี 
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26 นายประวิทย์    ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี 

27 นายบุรินทร์   สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

28 นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

29 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

30 นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์ แทนขนส่งจังหวัดราชบุรี 

31 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

32 นายสมใจ พลเรือง สถิติจังหวัดราชบุรี 

33 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

34 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

35 นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

36 นางศรัณยา ดีพูน รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดราชบุรี 

37 นางเรณู บุญศิริวิทย์ แทนประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
38 นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
39 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
40 นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 

41 นางสาวพรรณนัฐฐา เทียนวิลัย แทนผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

42 นายไกรยทุธ หอมไกรลาศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

43 นางยลกานต์ เที่ยงแท้ แทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

44 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

45 ว่าทีร่้อยเอกศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดราชบุรี 

46 นายพรชัย ศรีด ารงค์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
47 นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

48 ร.อ.นุกูล ศรีสดเลิศ แทน ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ 

49 นายยุคล ก าเหนิดแขก สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 
50 นายอภิเชษฐ์ วสุธาพิทักษ์ แทนธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 
51 นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 

52 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 

53 นางสาวปาณิสรา ธรฤทธิ์ แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี 

54 นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
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55 นางวันทนา ชนะกุล ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
56 นางสาวอลิสรา กรุงจิตร ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 
57 นางสาวปัญจภรณ์ พุฒอินทร์ แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 
58 นางสาวกิตติมา รักโสภา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

59 นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

60 นายกิตติ์ชญชาต  เสมค า ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

61 นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

62 นายประสิทธ์ สงนุ้ย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

63 นางสาวสุรังษ ี ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

64 นางณัฐนันท์  ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

65 นางสาวสุธีรา บกแก้ว แทนหัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
66 นสพ.ชัยวลัญช ์ ตุนาค ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัด

ราชบุรี 
67 นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี 

68 นายวีรวัฒน ์ รัตนารมย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

69 นายธีรยุทธ เอ่ียมสอาด แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

70 นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

71 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

72 นายชลิต วงษ์ธรรม แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

73 นางสาววรางคณา สว่างอารมณ์ แทนผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

74 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 

75 น.ท.นิสิต จิตรธาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการท่ี 2 (จังหวัดราชบุรี) 

76 นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ประจ าเขต 10 (ราชบุรี) 

77 นายประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์ แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 

78 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7  ราชบุรี        

79 นายวายุกฤช ศรีสุนนท์ แทนหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

80 นายนริศ อาจธัญภรณ์ แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

81 นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์ แทนผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

82 นายธนนชัย คุณนิ่ม แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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83 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี
84 นายพีรยุทธ จ ารักษ์ หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด  เขต 0-2 ราชบุรี 

85 นายสุชาติ เงินสุข ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

86 นางสาวนฤตยา   ภูฆัง ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภยัในการท างานเขต 7 

87 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

88 นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

89 นายศักดิ์ดา สีค ามื้อ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 
90 นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุร ี

91 นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

92 นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

93 นางวรรณดี แสงอยู่ แทนผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 
94 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัราชบุรี 

95 นางสุนันท ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

96 นายวุฒิชัย บุญหล่ า แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2    
97 นางสุนันท ์ อุ่นตา แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

98 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี แทนผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

99 นางอรณิช วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 

100 นางวีรดา ชุลีกราน แทนศึกษาธิการภาค 3 

101 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

102 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 
103 นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

104 ส.อ.ฉนวน  แสงสอาด แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

105 นางเพ็ญจมาศ ค าธนะ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

106 ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

107 นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

108 พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

109 นายแพทย์สุเทพ  จันทรเมธีกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

110 นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

111 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอเมืองราชบุรี 
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112 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอ าเภอบ้านโป่ง 

113 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

114 นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

115 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอบางแพ 

116 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอ าเภอปากท่อ 

117 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอ าเภอจอมบึง 

118 นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอ าเภอวัดเพลง 

119 นายชนันต์ อินทรักษ์ แทนนายอ าเภอสวนผึ้ง 

120 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอ าเภอบ้านคา 

121 พ.ต.ท.พงศกร เข็มราช แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

122 พ.ต.ท.วิชยานนท์ เอกตาแสง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพธาราม 

123 พ.ต.ท.ชยุต ไหมหรือ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

124 พ.ต.ท.วัชรินทร ์ มีศรีผ่อง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากท่อ 

125 พ.ต.ท.ชินโชต ิ โชติศิริ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจอมบึง 

126 พ.ต.ท.สันทัด เจียมสกุล แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

127 พ.ต.ท.จักรวาล  อรัญญาวัฒน์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนผึ้ง 

128 พ.ต.อ.ทัสสุมิติ์   ยอดปทุมวันล์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 

129 พ.ต.อ.จรรยวรรธน์  วิเศษชูชาติกุล ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ ่

130 พ.ต.ท.สนธยา   ตรีเพ็ชร แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

131 พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

132 พ.ต.อ.จิระเดช ชมภูนิตย์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

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

134 พ.ต.ท.เลิศศักดิ์ บุญมี แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

135 พ.ต.ท.หญิง พรหมพร พูลทรัพย์ แทนสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

136 ร.ต.อ.บัณฑิต แจ่มจันทร์ แทนผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

137 ผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

138 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

139 นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

140 นายสนธยา แตงโม แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 
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141 นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณี แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

142 นายศิริชัย แจ้งกระจ่าง แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

143 นายสุรวุฒ ิ ชอบอิสระ แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

144 นางสุพินดา จตุพร แทนผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

145 นายสุรศักดิ์ หุบชะบา แทนผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี  

146 นายเกษม สมบุญ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

147 นายสมเกียรติ สมบูรณ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

148 นายปรัชญา ทองพิทักษ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

149 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

150 ส.อ.ชัยรัตน ์ หาญธนะสุกิจ แทนผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 

151 นายไพโรจน์ ปล้องมาก แทนผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี 

152 นางสาวชนัญชิดา ตันตระกูล แทนผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

153 นพ.กมิล ปั้นประสงค์ แทนประธานหอการค้า 

154 นายเสนีย์ แก้วพิจิตร แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

155 นายณัฐวัฒน์ ธนาสิริวัจน์ แทนประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 

156 นายธีรเดช กุมภา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

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

158 นายภิรมย์ สมร่าง ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดราชบุรี 

159 นายอนิรุท  เสวกานันท์ ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1 นางพิชญากร วิลัยทรัพย์ รองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 

2 นางสาวพรทิพย์ เสนะโห สรรพากรพื้นที่ราชบุรี         

3 นางสาววราภรณ์ ยี่รงค์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี 

4 นางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 

5 นายอ านวย กวมทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

6 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

7 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 
8 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี 

9 นายคณิต ชินวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
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10 นายสุทธิพล เอ่ียมประเสริฐกุล ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี     

11 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

12 นายราวุฒิ ทานัน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

13 นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

14 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

15 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 

16 นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

17 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

18 นางรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี 

19 นางสาวรัชวัลย ์ บุญโฉม ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

20 พ.ต.อ.สุทธิพงษ์  พงศ์ประภาอ าไพ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านโป่ง 

21 พ.ต.อ.ธรณิศ   ไตรวงศา ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวัดเพลง 

22 พ.ต.ท.ประสพ รัตนารามิก หัวหน้าต ารวจสันติบาลจังหวดัราชบุรี 

23 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

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

25 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  
26 นายสัญญา มณทามณี หัวหน้าส านักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

27 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน ) สาขาราชบุรี 

28 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

29 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

30 นายธนศักดิ์ มาคะสิระ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

31 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

32 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

33 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

34 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

35 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ (CSR) 

36 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

37 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

38 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 
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39 นายประวิทย์ เอียวตระกูล ประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดราชบุรี 

40 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

41 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

42 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

43 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

44 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 
45 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

46 นายธีระ ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

47 นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้แทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายพรศักดิ์ ไชยพร จ่าจังหวัดราชบุรี   

2 นายพงศ์ศักดิ์ หมั่นไชย ป้องกันจังหวัดราชบุรี   

3 นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

4 น.ส.ประภารัตน ์ นาคผจญ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

5 นายสละ รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

6 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

7 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

8 นางสาวพิณนภา อบเชย แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

9 นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

10 นายสัจจะ แสงจันทร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านกังานจังหวัดราชบุร ี

11 นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าว
เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

 - พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2563   

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 นายกิตต ิ ทัพพันธ์ชัย  ต าแหน่ง อัยการจังหวัดราชบุรี  
   ย้ายมาจาก ส านักงานอัยการคุ้มครอง

สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดราชบุรี  

/นางกรวิพา... 
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 นางกรวิพา  จันทโรทัย  ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
ราชบุรี  

   ย้ายมาจาก ส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 

 นายธนิต  อดิศักดิ์ไพศาล  ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

   ย้ายมาจาก ส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดนครพนม 

 นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์  ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดราชบุรี   

   ย้ายมาจาก ส านักงานอัยการจังหวัด
เพชรบุรี 

 นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์  ต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ ากลาง
ราชบุรี 

   ย้ายมาจาก เรือนจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
    

 นายคมกฤษ  แป้นโพธิ์กลาง  ต าแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี     
   ย้ายมาจาก ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม 
 นายสัตวแพทย์ชัยวลัญช์  ตุนาค  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 
จังหวัดราชบุรี 

   ย้ายมาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ  
สัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัด
ชลบุรี 

 นายศักดิ์ชัย  พิศาลผล  ต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี เมือง
ราชบุรี  

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  เรื่องสถานการณ์โควิด-19 แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเป็นเรื่องแรก ซึ่งขณะนี้

สถานการณ์ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่โดยข้อมูลล่าสุดของจังหวัดราชบุรี พบผู้ติดเชื้อ      
ในจังหวัด 6 ราย รักษาหาย 15 ราย ซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ในแต่ละวันพบผู้ติดเชื้อมากบ้าง
น้อยบ้าง ล่าสุดนั้นก็ได้รับผลกระทบจากคลัสเตอร์โรงงานที่อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งมีพนักงานประมาณ   หมื่นกว่าคนแล้วคลัสเตอร์นี้มีคนราชบุรีเข้าไปเกี่ยวข้อง      
เกือบ 100 คนที่ติดเชื้อแล้ว และได้มารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาล โดยผู้ที่มีอาการ     
ไม่มากก็จัดให้อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรงก็อยู่ในโรงพยาบาลของ   
แต่ละอ าเภอ อ าเภอปากท่อมีผู้ป่วยค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่เสี่ยง 

/และในวันนี้... 
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 และในวันนี้เวลา 13.30 น. จะมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามที่ค่ายบุรฉัตร ซึ่งมีการเตรียม
ความพร้อมไว้แล้ว โดยจะแยกผู้ป่วยจากคลัสเตอร์โรงงานอ าเภอเขาย้อย ผู้ป่วยหญิงจะใช้
โรงพยาบาลสนามของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ผู้ป่วยชายใช้โรงพยาบาลสนาม  
ค่ายบุรฉัตร เพราะฉะนั้นวันนี้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี จะขอเลื่อน
จากเดิมเวลา 13.30 น. เป็น 14.00 น. และถ้าใครติดตามสถานการณ์จากไทม์ไลน์ที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ลงไว้จะพบว่า 70% เป็นการติดเชื้อจากคนใน
ครอบครัวเดียวกัน จะเห็นว่าวันก่อน 25 ราย 16 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
เพราะฉะนั้นถ้าตัดวงจรนี้และสามารถควบคุมคลัสเตอร์ของโรงงานอ าเภอเขาย้อยได้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อน่าจะลดลง แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ประมาทไม่ได้คือคลัสเตอร์ใหม่ซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ โรงฆ่าสัตว์ หรือมัสยิดก็
สามารถเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นมาตรการที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ก าหนด 
DMHTTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดไข้ สแกนไทยชนะ) คงต้องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ฝากทุกส่วนราชการดูแลข้าราชการเจ้าหน้าที่ในส านักงานของท่านให้ดี 
สถานที่ที่เป็นห้องแอร์ควรเปิดให้อากาศได้ถ่ายเทบ้าง โรคนี้ยังต้องอยู่กับเราไปอีกนาน
และเรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่ง ณ ขณะนี้วัคซีน ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรร ทั้งจ านวนวัคซีน
หรือยี่ห้อก็ยังไม่ชัดเจน ในวันพรุ่งนี้จะมีการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการ
ต ารวจประมาณ 1,000 คน โดยเป็นวัคซีนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดสรรมาให้กับ
บุคลากรของต ารวจโดยเฉพาะ และจะมีการทดสอบระบบในวันพรุ่งนี้ที่โรงยิมเนเซียม 
ส าหรับบุคคลทั่วไปในครั้งแรกจะเริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งบางคนได้ลงทะเบียนใน
หมอพร้อมและได้มีการนัดหมายแล้วว่าจะต้องด าเนินการที่ไหน คิดว่าในอนาคตวัคซีนก็
จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ผมได้ให้ส านักงานจังหวัดราชบุรีจัดท าแผ่นพับเพ่ือเป็นการรณรงค์
การฉีดวัคซีนและสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เนื่องจากขณะนี้  
หลายคนเกรงกลัวและได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงได้จัดท าแผ่นพับวัคซีน สู้...โควิด-19  
ขึ้นในเนื้อหามีการแนะน าก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ฝากทุกท่านช่วยกันรณรงค์ และ
ตัวเลขวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาในเดือนมิถุนายน มีจ านวน 32,000 โดส ถือว่า     
น้อยมาก แต่ผมยืนยันว่าทุกท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอน เพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้
ดูแลระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุด รักษาระยะห่าง ใส่แมส ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด   
ก็ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยู่ พรุ่งนี้เปิดโรงพยาบาลสนามอีก 1 แห่ง และทดสอบระบบการฉีด
วัคซีน ถ้าระบบเป็นไปตามก าหนดและวัคซีนได้มาตามท่ีได้รับจัดสรรก็จะเริ่มฉีดวัคซีน
พร้อมกันทั้งจังหวัด ทั้งในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาลในวันที่ 7 มิถุนายน 
2564 ฝากทุกหน่วยงานถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน่วยงานหลักในเรื่องนี้ แต่ทุกหน่วยงานก็มี
หน้าที่ช่วยกันรณรงค์ อย่าให้เกิดคลัสเตอร์ในหน่วยงานของท่าน ขณะนี้โควิด-19 เป็น
เรื่องส าคัญ การฉีดวัคซีนนายกรัฐมนตรีก็ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในขณะที่การ
ท างานคงต้องด าเนินการต่อเร็วๆ นี้จะมีการประชุมเรื่องงบประมาณอีก แต่ไม่แน่ใจว่าปีนี้
ต้องไปชี้แจงงบประมาณอย่างไร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร  
วงษ์สุวรรณ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมผ่านระบบทางไกลในเรื่อง
มาตรการป้องกันการลักลอบแรงงานหลบหนี้เข้าเมือง โดยยังมีแรงงานต่างด้าวหลบหนี้ 
เข้ามาเป็นจ านวนมาก และในวันพรุ่งนี้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยจะมีการประชุม
ร่วมกับจังหวัดชายแดนทั้ง 30 จังหวัด ในเรื่องของการป้องกันการลักลอบ การบริหารเขต
พ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ชั้นนอก พ้ืนที่ชั้นใน และมีการแบ่งความรับผิดชอบ ในส่วนของ
จังหวัดราชบุรีพรุ่งนี้จะมีการประชุม เวลา 09.30 น.   

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 ประจ าเดือนมีนาคม เม่ือวันที่ 
31 มีนาคม 2564 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 9941 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564       

แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 ประจ าเดือนมีนาคม          
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัด
ราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี  

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 
   3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2564 

ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด 1,212  เรื่อง 
   - ยุติ    ทัง้หมด 1,175 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     37 เรื่อง 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ 

ชื่อหน่วยงาน แจ้ง
เบาะแส 

เดือดร้อน
ทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ
(ขอใหต้รวจสอบ) 

ปญัหา
ทีด่นิ 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อื่นๆ หน้ีนอก
ระบบ 

รวม 

เรื่องค้าง ปีงบประมาณ 2563 
อ าเภอปากท่อ   1     1 
อ าเภอจอมบึง   1     1 

เรื่องค้าง ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
อ าเภอจอมบึง     1   1 
อ าเภอเมืองราชบุร ี  1      1 
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ฯ   1     1 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

คลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 3,502.40 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 2,977.01 ล้านบาท 
 

/ผลการใช้จ่าย... 
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      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 3,059.76 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 3,673.94 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น  1,369.91  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          46  ของประเทศ 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น   2,927.26  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          25  ของประเทศ 
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 7,176.34 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 4,346.92 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          26  ของประเทศ 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น  5,987.02  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          17 ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า     36.86 ล้านบาท เบิกจ่าย     8.08  ล้านบาท 
        ผลการใช้จ่าย  10.81  ล้านบาท 
    - งบลงทุน   179.20 ล้านบาท เบิกจ่าย   51.29  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ      20  ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย 148.37  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ      37  ของประเทศ 
    - ภาพรวม   216.06  ล้านบาท เบิกจ่าย   59.37  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ      24  ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย 159.18  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ      48  ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า     13.85 ล้านบาท เบิกจ่าย    2.81   ล้านบาท 
        ผลการใช้จ่าย  2.81  ล้านบาท 
    - งบลงทุน   294.67 ล้านบาท เบิกจ่าย   35.49  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ       7  ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย 168.07  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ      17  ของประเทศ 
    - ภาพรวม   308.52 ล้านบาท เบิกจ่าย    38.30  ล้านบาท 

       เป็นอันดับ       9  ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย 170.88  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ      17  ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.) 
    - ได้รับการจัดสรร  69.54  ล้านบาท เบิกจ่าย   14.64  ล้านบาท 
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ COVID-19 
    - ได้รับการจัดสรร  386.66  ล้านบาท เบิกจ่าย   70.77  ล้านบาท 
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ได้รับการจัดสรร  1,581.26  ล้านบาท  เบิกจ่าย  1,162.91  ล้านบาท 

/ประธาน... 
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ประธาน  ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพราะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และจะมีการประชุมในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ   
อยู่เป็นประจ า และในต้นเดือนหน้าคิดว่าจะต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งไม่ว่าจะมีการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไม่มีหน่วยงานก็จะต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะจะ
เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง ถ้าหน่วยงานด าเนินการไม่ได้ในปีหน้าก็อาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
และยังมงีบเงินกู้ลงมาอีก ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เพ่ือยืนยันความพร้อมและความถูกต้อง
ของโครงการ จัดส่งให้ส านักงบประมาณที่ดูแลเขตจังหวัดราชบุรี  ถ้าได้รับการจัดสรรมาแล้ว     
ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564     

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ผู้แทน นพ.สสจ.รบ.  จากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย รักษาหาย  

15 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ เมษายน  712 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 763 ราย      
รักษาหายวันนี้ 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย การระบาดระลอกใหม่
เดือนเมษายน จ านวน 712 ราย แยกเป็นเพศชาย 271 ราย หญิง 441 ราย สัญชาติไทย      
689 ราย ต่างด้าว 17 ราย อายุต่ าสุด 2 เดือน สูงสุด 97 ปี กลุ่มอายุเฉลี่ย 20-29 ปี    
รักษาตัวอยู่ 309 ราย รักษาหาย 439 ราย เสียชีวิต 14 ราย และ 10 อันดับคลัสเตอร์
ระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยขณะนี้ โรงพยาบาลราชบุรี ยังท าการรักษา 80 ราย โรงพยาบาล

โพธาราม 73 ราย โรงพยาบาลบ้านโป่ง 65 ราย และผู้เสียชีวิตของจังหวัดราชบุรี 15 
ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีโรคประจ าตัว เป็นผู้สูงอายุ และโรคอ้วน และการติดเชื้อ
นั้นเกิดจากการติดเชื้อภายในครอบครัว ในส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อและหน่วยงาน 

/ที่เกี่ยวข้อง... 

ที่ Cluster จ านวน สถานนะ 

1 โรงงานแคลคอมพ์ 82 พบผู้ปว่ยใน 7 วัน 

2 โรงพยาบาล อายุรกรรม ญ บป 51 พบผู้ปว่ยใน 7 วัน 

3 โรงพยาบาล อายุรกรรม ญ รบ 42 พบผู้ปว่ยใน 7 วัน 

4 ตลาดสี่มุมเมือง>งานสังสรรค์ 25 พบผู้ปว่ยใน 7 วัน 

5 ส าราญ 25 สิ้นสุดการระบาด 

6 โรงฆ่าสัตว์ ต.ท่าชุมพล 23 พบผู้ปว่ยใน 11-14 

6 ไลน์อัพ หัวหิน + กาลครั้งหนึ่ง 21 สิ้นสุดการระบาด 

7 งานเลี้ยง ต าบลห้วยไผ ่ 18 พบผู้ปว่ยใน 11-14 วัน 

8 โรคฆ่าสัตว์ บ้านโปง่ 17 พบผู้ปว่ยใน 8-10 วัน 

9 ม.5 ต.ดอนตะโก>,ม.4 ต.ห้วยไผ>่ม.3 ต.คูบัว 16 พบผู้ปว่ยใน 8-10 วัน 

10 พลูวิลล่า (พบ.) 15 สิ้นสุดการระบาด 

 รวม 335 = 47 % ของผู้ป่วยทั้งหมด 
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 ที่เกี่ยวข้องได้ลงไปด าเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรค เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม โดย
ด าเนินการค้นหาเชิงรุก จ านวน 4,000 กว่าราย ไม่พบผู้ติด ขอน าเรียนที่ประชุมใน
เบื้องต้น และในเรื่องการฉีดวัคซีนทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แจ้งให้ทราบใน
เบื้องต้นไปแล้ว  

ประธาน  สังเกตว่าจังหวัดราชบุรีผู้ป่วยเพศหญิงมีจ านวนมาก และเป็นการติดเชื้อภายใน
ครอบครัว จากพ่อแม่ไปสู่ลูก โดยอายุต่ าสุด 2 เดือน สูงสุด 97 ปี กลุ่มอายุที่ติดเชื้อ
มากที่สุด 20-29 ปี และจะเห็นว่าร้อยละ 62.7 คือกลุ่มสัมผัสผู้มีความเสี่ยงสูง อยู่ใน
ครอบครัวเดียวกัน ตรงนี้คือจุดที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าสามารถควบคุมกลุ่มเสี่ยงสูง
ได้ คิดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดราชบุรีน่าจะลดลง ผู้เสียชีวิตของจังหวัดราชบุรี 
15 ราย เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง แต่ถ้าดูจากผู้เสียชีวิตแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีโรค
ประจ าตัว โดยอยู่ในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว แต่แม้ทุกคน
จะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนเดิม  

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   

  4.3 สถานการณ์ลมฟ้าอากาศ 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ   ด้วยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็น

ทางการ คาดว่าปีนี้จะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยเฉพาะต้นฝนคือเดือนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน 2564 และอาจจะมีฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2564 ฝนจะ
ลดลงในช่วงนั้น โดยจะมีฝนเพ่ิมขึ้นในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2564 และอาจมีพายุ   
ฤดูร้อนหรือพายุหมุนที่ผ่านทางมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะท าให้เติมน้ าในเขื่อนของประเทศ
ไทยได้ ก่อนที่จะถึงฤดูฝนปีนี้ก็ได้เจอพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ท าให้พ้ืนที่
หลายพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีได้รับความเสียหาย แต่สิ่งที่เป็นผลดีก็คือได้เติมน้ าในพ้ืนที่ 
ขาดแคลนและพ้ืนที่เกษตร ในสถานการณ์ปัจจุบันมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในบริเวณ 
ด้านตะวันตกหรือบริเวณอ่าวเบงกอล พายุได้เคลื่อนตัวออกห่างจากประเทศไทยเรื่อยๆ 
พายุตัวนี้จะท าให้เกิดการเหนี่ยวน าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝนเข้าไปเลี้ยงตัว
พายุท าให้ประเทศไทยมีฝน ไม่มากในบริเวณภาคตะวันตกหรือจังหวัดราชบุรี แต่หลังจาก
วันนี้พายุได้อ่อนก าลังลงเป็นดีเปรสชั่นแล้วก็จะให้การท างานของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หรือลมฝนนี้เป็นไปตามปกติ ท าให้วันนี้เวลาประมาณ 14.00 น. จะมีฝนในพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรีแต่มีปริมาณไม่มาก จากกราฟปริมาณน้ าฝนที่ผ่านมา สังเกตว่าเดือนเมษายนจะมี
ฝนมากซึ่งเห็นได้จากกราฟรายเดือน และปริมาณฝนปีนี้จะมากกว่าค่าเฉลี่ยและมากกว่าปี
ที่แล้ว คาดว่าปีนี้จะไม่มีพ้ืนที่แห้งแล้ง คาดหมายลักษณะอากาศเดือนมิถุนายน 2564 
ส าหรับจังหวัดราชบุรี ในช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง   
โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับจะมีฝนตกหนักในบางวันจากนั้น   
ช่วงครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง   

ประธาน    ปีนี้อากาศแปลกไปจากเดิมกลายเป็นเดือนพฤษภาคมร้อนกว่าเดือนเมษายน  
บางวันก็ร้อนมากในช่วงเช้า ช่วงเย็นฝนตก ขอบคุณผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา
ราชบุรีที่ได้รายงานสถานการณ์ให้รับรู้  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  
 

/4.4 การประชาสัมพันธ์... 
 
 



-15-  

 4.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ 
หน.บ้านพักเด็กฯ   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้างาน Mobile Application 

คุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จัดท าโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอปพลิเคชันนี้จะใช้ส าหรับการแจ้งเหตุการณ์
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการแจ้งเหตุให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน โดยจุดเด่นของการใช้งานคือผู้แจ้งสามารถปักหมุดหรือแจ้งโลเคชั่นลงไป
ในแอปพลิเคชันระหว่างที่แจ้งเหตุได้เลย รวมถึงสามารถอัพโหลดภาพถ่ายเหตุการณ์เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถไปถึงสถานที่ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง สามารถประเมินความรุนแรงของ
สถานการณ์ได้ก่อนที่จะมีการลงพ้ืนที่ ส าหรับท่านที่แจ้งเหตุสามารถติดตามความ
ช่วยเหลือของหน่วยงานว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ส าหรับท่านที่สนใจจะ 
ดาวน์โหลดก็สามารถใช้ได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Android และ IOS โดยพิมพ์ค าว่า 
“คุ้มครองเด็ก” ใน Google play หรือ App Store แล้วท าการยืนยันตัวตน เรียนเชิญ  
ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายในพ้ืนที่ อสม. อพม. ได้มีการลงแอปพลิเคชันตัวนี้
เพ่ิมเติมด้วยค่ะ ในส่วนแอปพลิเคชันนี้ก็เป็นความพยายามของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่จะเพ่ิมช่องทางในการให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพมีความรวดเร็ว และสามารถรองรับสภาพปัญหาในยุคดิจิทัล ที่พบว่าปัญหา
ในเด็กและเยาวชนมีความรุนแรง ซับซ้อน และมีความท้าทายมากขึ้น แอปพลิเคชันนี้เป็น
อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งมีการเพ่ิมเติมขึ้นมาจากการแจ้งเหตุช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 
มีทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีที่จะให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน    

ประธาน    ขอบคุณหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 - 

ปิดประชุม เวลา 11.18 น. 
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