
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 1/2564 

วันพุธที่ 27 มกราคม 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.ต.ชัยนันท์ เพ่ิมพูล แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

8 พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

9 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี 
10 นายธีระ ลิมป์พิทักษ์พงศ์ อัยการจังหวัดราชบุรี 
11 นางสาวอรุณศรี ภูวพานิช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 
12 นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
13 นายวีระ ช้างคล้าย แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ      

การบังคับคดี จังหวัดราชบุรี 
14 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

15 แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

16 นางปนัดดา เพ็งแป้น รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

17 นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

18 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

19 นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

20 นายกรวุฒิ  บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

21 พันเอก กลินท ์ ปานเชียงวงษ ์ สัสดีจังหวัดราชบุร ี

22 นายศิขรินทร์ สุขแจ่ม รักษาราชการแทนคลังจังหวัดราชบุรี 

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 นายธวัตร์ ละอองนวล แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

29 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

30 นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

31 นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

32 นายสมใจ พลเรือง สถิติจังหวัดราชบุรี 

33 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

34 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

35 นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

36 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

37 นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
38 นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
39 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
40 นายคม ศรีเพ็ชร หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 

41 นายอภัย  เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

42 นายไกรยทุธ หอมไกรลาศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

43 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

44 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

45 ว่าทีร่้อยเอกศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดราชบุรี 

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

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

49 ว่าที่ ร.อ.ปริเวส วงศ์ภักดิ์ แทนรองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 
50 นายสุชาติ สิริทิพากุล แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 

51 นายยุคล ก าเหนิดแขก สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

52 นางสาวหัสยา เทวา แทนธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 

53 นายชัชวาล ผดุงกิจ แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 

54 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
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55 นางสาวปาณิสรา ธรฤทธิ์ แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี 
56 นางญาณิศา ปั้นทรัพย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 
57 นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
58 นางวันทนา  ชนะกุล ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
59 นางสาวอลิสรา กรุงจิตร ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 

60 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 

61 นางสาวกิตติมา รักโสภา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

62 นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

63 นายอ านวย กวมทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

64 นายสุชาติ  กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

65 นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

66 นายประสิทธ์ สงนุ้ย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

67 นางสาวสุรังษ ี  ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

68 นางจุฑามาศ สงวนแสง แทนผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

69 นางณฤดี ว่องประชานุกูล แทนหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
70 นายสุรยุทธ  สันตจิต หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

71 นายตระการศักดิ์ แพไธสง แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 

72 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี 

73 นางสาวรัชนี นาคบุตร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 
จังหวัดราชบุรี 

74 นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

75 นายสมชัย โยมด้วง แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

76 นายเปี่ยมศักดิ์ วัฏฏางกูร แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

77 นายเกียรติพงษ์ วาณิชย์เจริญ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

78 นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

79 นายไตรภพ สุขเกษม แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

80 นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

81 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 

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

ประจ าเขต 10 (ราชบุรี) 
84 นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน แทนผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

85 นายวิชาญ ปรึกษากร แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 

86 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7  ราชบุรี        

87 นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

88 นายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

89 นายประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์ แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

90 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี

91 นายพีรยุทธ จ ารักษ์ หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด  เขต 0-2 ราชบุรี 

92 นายสุชาติ เงินสุข ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

93 นางสาวนฤตยา   ภูฆัง ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภยัในการท างานเขต 7 
94 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข แทนหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

95 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

96 นายศักดิ์ดา สีค ามื้อ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 
97 นางนิพาภรณ์ ผึ้งหลวง แทนผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัด

ราชบุรี 

98 นายชูชัย ทองแก้ว แทนผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

99 นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

100 นางศาริสา จินดาวงษ ์ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

101 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัราชบุรี 

102 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

103 นายวุฒิชัย บุญหล่ า แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2    

104 นายพูนชัย คทาวัชรกุล แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

105 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี แทนผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

106 นางอรณิช วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 

107 นางวีรดา ชุลีกราน แทนศึกษาธิการภาค 3 

108 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

109 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

110 นายชุมพล ค าเทียน แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
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111 นายภานุวัชร  แก้วล าหัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

112 นายบวรวิทย์  อัครจันทโชติ ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

113 นายวิเชียร  ตันสุวรรณนนท์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

114 นางเพ็ญรุ่ง ฉัตรไชยรัชต์ แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุร ี

115 นางสาวสาคร ปานพายัพ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

116 น.พ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

117 นางจิรภัทร สิทธิสันต์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

118 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

119 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอ าเภอบ้านโป่ง 

120 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

121 นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

122 นายสมบัติ เสียมทอง แทนนายอ าเภอบางแพ 

123 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอ าเภอปากท่อ 

124 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอ าเภอจอมบึง 

125 นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอ าเภอวัดเพลง 

126 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

127 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอ าเภอบ้านคา 

128 พ.ต.ท.พงศธร เข็มราช แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

129 พ.ต.ท.ชัยยันต์ ม่วงเมืองแสน แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านโป่ง 

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

131 พ.ต.ท.สมบูรณ์  สุขสวัสดิ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

132 พ.ต.ท.ดารากร  จาบทอง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากท่อ 

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

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

135 พ.ต.ท.ณรงค์ ข้อร่วมคิด แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวัดเพลง 

136 พ.ต.ท.ชาติชาย  ดอนชัย แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนผึ้ง 

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

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

139 พ.ต.ท.สนธยา   ตรีเพ็ชร แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 
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140 พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

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

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

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

144 พ.ต.ท.หญิง พรหมพร พูลทรัพย์ แทนสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

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

146 พ.ต.ท.ประสพ  รัตนารามิก หัวหน้าต ารวจสันติบาลจังหวดัราชบุรี 

147 ผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

148 นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ แทนนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

149 นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

150 นายสมภพ ธนิกกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

151 นายด ารงค์ มุสิกวัตร์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 
152 นายการุญ ก้านเหลือง แทนผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

153 นางสาวสรียา  บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี  

154 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

155 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

156 นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

157 นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์สวาท ประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 

158 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

159 พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผอ.ส านักงาน กกต.จว.รบ. 
160 นายภิรมย์  สมร่าง ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดราชบุรี 

161 นายอนิรุท เสวกานันท ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

162 นายสิงหา เชาวลิต ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 
163 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

164 นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้แทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1 นางสาวอิสรี  เกตุกล่ า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
2 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

3 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 
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4 นายราวุฒิ ทานัน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

5 นายนิทรรศ  เวชวินิจ  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

6 นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

7 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

8 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

9 ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

10 น.พ.เกรียงศักดิ์    ค าอ่ิม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

11 น.พ.สุพจน์  จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

12 นางสาวรัชวัลย ์ บุญโฉม ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

13 นายทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

14 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 
15 นายสมพงษ์ น้อมน าทรัพย์ โทรศัพท์จังหวัดราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

16 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

17 นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

18 นายนพดล ดอกจันทน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

19 นายอนันต์ นายะสุนทนกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

20 นายปรีชา ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

21 นายเศกสันต์  สุขพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 

22 นายสัญญา มณทามณี หัวหน้าส านักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

23 นายสมทบ แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี 

24 นางสาวดวงเดือน  ธรรมจง ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

25 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน ) สาขาราชบุรี 

26 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

27 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

28 นายธนศักดิ์ มาคะสิระ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

29 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

30 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

31 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 
32 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของภาคธุรกิจ (CSR) 
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33 นางสาวจริญญา จินดาพงษ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

34 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

35 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

36 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

37 นายประวิทย์ เอียวตระกูล ประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดราชบุรี 

38 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

39 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 
40 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

41 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

42 นายธีระ ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

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

3 นายสละ  รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

4 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

5 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

6 นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

7 นายสัจจะ แสงจันทร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านกังานจังหวัดราชบุร ี

8 นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิด
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2564 ประจ าเดือนมกราคม 2564   

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 นางสมพิศ  หลวงแจ่ม  ต าแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดราชบุรี ย้ายมาจาก ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดตรัง  

 นายสุชาติ  เงินสุข     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  ย้ ายมาจาก 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 

 

/นายอนิรุท... 
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 นายอนิรุท  เสวกานันท์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. 
เขต 16 (ราชบุรี) ย้ายมาจาก ส านักงาน 
กสทช. เขต 12 (จันทบุรี) 

 นางสาวนราภรณ์  เจริญสุข  ต าแหน่ ง หั วหน้ าศู นย์ บริ หารข้ อมู ล
ตลาดแรงงานภาคตะวันตก  

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ยอดผู้ป่วยทั่วโลกทะลุ 100 ล้านคนแล้ว อัตรา

ผู้เสียชีวิต 2 ล้านกว่าคน คิดเป็น 2.1% ซึ่งตอนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาด    
และจังหวัดราชบุรีว่างเว้นจากการพบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา 9 วัน และได้มีการค้นหาเชิงรุก
เพราะทราบว่ามีผู้ที่ไปปฏิบัติงานที่โรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร และรายล่าสุดที่ตรวจพบเชื้อ
เป็นรายที่ติดเชื้อมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ณ เวลานี้มีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด 6 
ราย ซึ่งถ้าเป็นไปตามก าหนดคิดว่าช่วงต้นเดือนก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ทั้งหมด     
และ ทั้ง 6 รายไม่มีผู้ป่วยรายใดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และที่กักตัวเหลืออีก 16 ราย คิดว่า
ต้นเดือนก็น่าจะหมดไปเช่นกัน ถ้าไม่มีรายใหม่เข้ามาเพ่ิม  

นายอ าเภอจอมบึง  ขณะนี้ที่อ าเภอจอมบึงได้ปล่อยผู้กักตัวแล้ว 
ประธาน  ข้อมูลล่าสุดก็จะเหลือ 15 คน จังหวัดราชบุรีอยู่ในล าดับที่ 15 ของประเทศ ซึ่งยังมีการ

แพร่ระบาดอยู่เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องระมัดระวัง ในส่วนการด าเนินการของจังหวัดก็ได้เริ่ม    
จุดตรวจคัดกรองที่อ าเภอด าเนินสะดวกและอ าเภอบางแพ โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 
ธันวาคม 2563 ส่วนอีก 8 อ าเภอที่เหลือเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้น
มา โดยการตั้งจุดคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง ท าการตรวจรถทุกคันทุกคน ซึ่งเมื่อวันก่อนผมได้เชิญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดราชบุรี โดยจะมีการพิจารณาปรับลดจ านวนด่านลงให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งตอนนี้พบ
ผู้ป่วยอยู่ในพ้ืนที่เดียว คือ อ าเภอปากท่อ มีผู้ป่วย 6 ราย นอกนั้นอีก 9 อ าเภอไม่พบผู้ป่วย 
ส าหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในแต่ละวันนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจะเป็นคนลงข้อมูล 
ให้ทราบในทุกวัน พรุ่งนี้น่าจะมีมาตรการออกมาหลายเรื่องในเรื่องของโรงเรียนคาดว่าพรุ่งนี้จะมี
ความชัดเจนว่าจะสามารถเปิดเรียนได้หรือไม่ ตอนนี้ทุกอ าเภอได้มีการส ารวจรถรับส่งนักเรียน ทั้ง
คนขับและนักเรียนที่นั่งรถประจ าทาง ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการสังสรรค์ การอยู่ในกลุ่มคน
หมู่มาก ส่วนกิจกรรมของจังหวัดก็จะมีการออกค าสั่งในเรื่องการจัดประชุมหรือกิจกรรมของส่วน
ราชการ ฝากเน้นในเรื่องของการรักษาระยะห่าง ตรวจวัดไข้คัดกรอง การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยเป็นหลัก โดยเฉพาะส่วนราชการทุกท่านต้องระมัดระวังการไปในที่ต่างๆ และอีก
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบคือ การมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับ
หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เดิมต้องขอมอบอ านาจจากต้นสังกัด แต่
ปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ได้มีหนังสือมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ต้องไปขอให้ต้นสังกัด
มอบอ านาจแล้วเพ่ือลดขั้นตอนไม่ให้เสียเวลา และฝากอีกเรื่องเนื่องจากขณะนี้อ าเภอทั้ง 10 
อ าเภอ ยังต้องมีจุดตรวจคัดกรอง ถ้ามีหน่วยงานไหนที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ได้ก็ยินดี ขอขอบคุณทุกคนและเป็นก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2563 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 32459-61 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563       
แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2563 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2563 ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบ
และหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี   

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2563 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

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

ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 

 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด   593  เรื่อง 
   - ยุติ    ทัง้หมด   562 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     31 เรื่อง 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ 

ชื่อหน่วยงาน แจ้ง
เบาะแส 

เดือดร้อน
ทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ
(ขอใหต้รวจสอบ) 

ปญัหา
ทีด่นิ 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อื่นๆ หน้ีนอก
ระบบ 

รวม 

เรื่องค้าง ปีงบประมาณ 2563 
อ าเภอโพธาราม     1   1 
อ าเภอปากท่อ   1     1 
อ าเภอบ้านคา    1    1 
อ าเภอจอมบึง   1     1 
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ   1     1 
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ี      1  1 
สนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ สาขา 12 

  1     1 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 

ผู้แทนคลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 2,057.50 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 1,335.92 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 3,085.89 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น     242.13  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          32  ของประเทศ 

/ภาพรวม... 
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    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 5,143.39 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,578.05 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          29 ของประเทศ  
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า     22.67 ล้านบาท เบิกจ่าย    2.32  ล้านบาท 
    - งบลงทุน   183.56 ล้านบาท เบิกจ่าย    0.00  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ      60  ของประเทศ  
    - ภาพรวม   206.23  ล้านบาท เบิกจ่าย    2.32  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ      59  ของประเทศ  
   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า       8.17 ล้านบาท เบิกจ่าย    0.49   ล้านบาท 
    - งบลงทุน   294.67 ล้านบาท เบิกจ่าย    0.00  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ      14  ของประเทศ  
    - ภาพรวม   302.84 ล้านบาท เบิกจ่าย    0.49  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ      14  ของประเทศ  
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
        1,579.43  ล้านบาท เบิกจ่าย     640.89 ล้านบาท  
    - ภาพรวม 1,579.43 ล้านบาท เบิกจ่าย     640.89 ล้านบาท   

ประธาน  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประจ าเป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่งบลงทุนและภาพรวมยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งถ้างบลงทุนไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 งบประมาณจะถูกดึงคืนทั้งหมด ซึ่งทั้ง 3 
งบประมาณยังท าได้ไม่ถึงเป้าหมายและต่ ากว่าเป้าหมายเยอะมาก ขณะนี้หมดเดือนแรกของ
ไตรมาสที่ 2 แล้ว ทราบมาว่าในปีที่แล้วก็มีปัญหาเบิกจ่ายไม่ทัน ปีนี้เช่นกันเมื่อต้นเดือนได้
เชิญหัวหน้าส่วนราชการมาประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่าหลาย
หน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการมอบผู้แทนมา ผมขอว่าเรื่องงบประมาณให้ถือเป็นเรื่องส าคัญ
เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ อยากให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับเรื่องการ
เบิกจ่าย ไม่ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ อย่างน้อยในภาพรวมท่านต้องทราบ และจะมี
การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน ประชุมคราวที่แล้วหัวหน้าส่วน
ราชการมาร่วมประชุมด้วยตนเองน้อยมาก บางส่วนไม่มาและไม่ส่งผู้แทน ไม่รู้ด้วยเหตุผล
อะไร อยากให้หัวหน้าส่วนราชการลงไปตรวจสอบงบประมาณที่ท่านได้รับมาเท่าไร
ด าเนินการไปถึงไหนอย่างไร มีปัญหาหรือติดขัดเรื่องใดให้แจ้ง และควรเข้าร่วมประชุม
ติดตามเร่งรัดงบประมาณทุกครั้ง ฝากหัวหน้าส่วนราชการที่มีงบประมาณใดๆ ก็ตามให้ช่วย
เร่งด าเนินการเบิกจ่ายและปรับปรุงข้อมูลพร้อมทั้งส่งรายงานให้ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ข้อมูลของหน่วยงานต้องตรงกับข้อมูลที่ทางส านักงานคลัง
จังหวัดราชบุรีมี   

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  
 

/3.2 สถานการณ.์.. 
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 4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
นพ.สสจ.รบ.  สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 100,280,252 คน ล าดับประเทศ

ที่มียอดผู้ป่วยสูงสุดก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อวานมีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้น 152,244 
ราย ล าดับต่อไปได้แก่ อินเดีย บราซิล รัสเซีย และสหราชอาณาจักร ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก 
2,149,387 คน ส าหรับสถานการณ์ในเอเชียประเทศที่ยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย 
อินโดนีเซีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ เมียนมา ส าหรับประเทศไทยอยู่ล าดับที่ 
123 ส าหรับสถานการณ์ของประเทศไทยเมื่อวานมีผู้ป่วยรายใหม่ 959 ราย ผู้ป่วยยืนยัน
สะสม 14,646 ราย ถ้าสังเกตเฉพาะระลอกใหม่ 959 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 10,409 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 937 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 22 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่จาก
ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 89 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 848 ราย และผู้ที่
เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 22 ราย เมื่อวานนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิต 
อัตราผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมอยู่ที่ 75 ราย 

      
 ส าหรับจังหวัดราชบุรีเป็นล าดับที่ 15 ของประเทศ โดยมีผู้ป่วยรวม 37 ราย (ปี 2563 

จ านวน 20 ราย  ปี 2564 จ านวน 17 ราย) การระบาดในระลอกแรกพบผู้ป่วย จ านวน 8 
ราย ผู้ป่วยรายแรกพบวันที่ 21 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยรายสุดท้าย วันที่ 25 มีนาคม 2563 
เสียชีวิต 1 ราย จากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ล้ม และผู้ป่วยที่มีประวัติข้ามแดนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 ราย พบผู้ป่วยวันที่ 2 ธันวาคม 2563 การระบาดระลอกใหม่พบผู้ป่วย 28 ราย 
ผู้ป่วยรายแรกพบวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รายล่าสุดพบวันที่ 23 มกราคม 2564 และ
ข้อมูลวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้อีก 1 ราย โดยรักษาหาย 23 ราย ก าลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ปากท่ออีก 5 ราย เป็นเพศชาย 10 ราย หญิง 18 ราย อายุต่ าสุด 10 ปี สูงสุด 81 ปี กลุ่ม
อายุ 40-49 ปี เป็นกลุ่มอายุที่ป่วยมากท่ีสุด ร้อยละ 39.3 พบผู้ป่วยในอ าเภอ 5 อ าเภอ 
ได้แก่ บางแพ 15 ราย ปากท่อ 7 ราย ด าเนินสะดวก 3 ราย โพธาราม 2 ราย จอมบึง 1 ราย 
แยกเป็นรายต าบล ได้แก่ โพหัก 15 ราย ห้วยยางโทน 5 ราย บ้านไร่ 2 ราย บ้านสิงห์ 2 ราย
ศรีสุราษฎร์ 1 ราย จอมบึง 1 ราย หนองกระทุ่ม 1 ราย และดอนทราย 1 ราย โรงพยาบาลที่
ให้การรักษา ได้แก่ โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 9 ราย โรงพยาบาลบางแพ 9 ราย โรงพยาบาล
ปากท่อ 6 ราย โรงพยาบาลโพธาราม 2 ราย โรงพยาบาลจอมบึง 1 ราย และโรงพยาบาล
ราชบุรี 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้ป่วยทั้ง 28 ราย มีความเกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุมทรสงคราม ส าหรับกิจกรรมที่จังหวัด 

/ราชบุรีด าเนินการ... 
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 ราชบุรีด าเนินการเป็นเรื่องของการตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร/จังหวัด
เข้มงวด โดยมีการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้ที่สัมผัสจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มผู้ท างานเลี้ยงกุ้งใน
จังหวัดราชบุรี กลุ่มผู้ที่ไปท างานโรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มแรงงานต่างด้าวมาจากจังหวัด
สมุทรสาคร และกลุ่มผู้ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร  โดยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง 920 
ราย ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 ผลพบเชื้อ 4 ราย และส่วนสุดท้าย
คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเข้มงวด 5 จังหวัด ในส่วนของการตรวจค้นหาเชิงรุกกลุ่ม
เสี่ยงแรงงานต่างด้าว ก็จะมีการเฝ้าระวังคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ โดย
ด าเนินการคัดกรองเชิงรุกทุกอ าเภอ ตรวจวัดไข้ สอบถามซักประวัติ จ านวน 17,320 ราย 
เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 713 ราย ไม่พบเชื้อ ซึ่งเป็นการคัดกรองในเบื้องต้น และได้ด าเนินการ
ต่อในส่วน Active surveillance แรงงานต่างด้าวทุกอ าเภอ เป้าหมาย 2,360 ราย ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีที่ได้ให้ข้อมูลแรงงานต่างด้าวมา 
ระยะเวลาด าเนินการ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2564 และได้น าเรียนนายอ าเภอทุก
อ าเภอแล้วว่าอ าเภอไหนจะด าเนินการเมื่อไรอย่างไร ในส่วน Local Quarantine วันที่ 3 
ธันวาคม 63 – 16 ธันวาคม 63 LQ อ าเภอจอมบึง จ านวน 35 ราย วันที่ 6 มกราคม 64 – 
26 มกราคม 64 LQ อ าเภอจอมบึง จ านวน 22 ราย และวันที่ 26 ธันวาคม 63 – ปัจจุบัน         
LQ อ าเภอปากท่อ จ านวน 120 ราย ซึ่งถ้าวันนี้ที่อ าเภอจอมบึงกลับหมดก็จะไม่มียอดผู้ป่วย
ที่ต้องกักตัวที่ LQ อ าเภอจอมบึง ส่วนที่อ าเภอปากท่อ 19 ราย ก็ยังมีรอบที่จะเฝ้าระวังและ
ประเมินความเสี่ยงของผู้ที่อยู่สถานที่กักกัน ในเรื่องของการดูแลจิตใจ Mental Health 
Check-In ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดราชบุรี จะมี
กิจกรรมการด าเนินงาน MCATT คัดกรองภาวะ Burnout เครียด ซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย โดย
โทรศัพท์ให้ค าปรึกษา ถ้ามีความเสี่ยงสูงจะส่งพบแพทย์บ าบัด รักษา และติดตามเยี่ยม 
เสริมสร้างพลังใจในชุมชน ผลการประเมินระลอกท่ี 2 ประเมิน 443 คน เสี่ยง 135 คน 
ทั้งสิ้นได้รับการดูแลและให้ค าปรึกษาบางรายอาจต้องพบแพทย์ซึ่งผลการดูและเยียวยาจิตใจ 
ปรับตัวได้ 127 คน ส่งต่อและติดตามเยี่ยม 7 คน ส่งพบจิตแพทย์ 1 คน และอีก 1 กิจกรรม
ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีด าเนินการคือ เพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยปฏิบัติงานจังหวัด
สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลโพธาราม และ
โรงพยาบาลด าเนินสะดวกร่วมค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมชุมชนเอื้ออาทรท่าจีน วันที่ 11-18 
มกราคม 2564 โรงพยาบาลโพธารามออกจุดตรวจที่โรงพยาบาลสนามวัดโกรกกราก วันที่ 
12-15 มกราคม 2564 โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลบ้านโป่ง ไปท า Active 
Surveillance ที่จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19-22 มกราคม 2564 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 
Active Surveillance ที่ จั งหวั ดสมุ ทรสาคร และวั นที่  25 -29 มกราคม 2564 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอโพธาราม Active Surveillance ที่จังหวัด
สมุทรสาคร แผนการด าเนินงานของจังหวัดสมุทรสาครพยายาม Active Surveillance ด้วย
การค้นหาเชิงรุกให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หากกรณีที่จังหวัดสมุทรสาครทราบว่ามีโรงงาน
ใดมีผู้ติดเชื้อก็จะส่งข้อมูลมาให้จังหวัดที่อยู่ข้างเคียง เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังต่อไป น าเรียนที่
ประชุมเพ่ือทราบ  

ประธาน  ขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตอนนี้จังหวัดราชบุรีเหลืออีก 5 ราย 
ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ ฝากหัวหน้าส่วนราชการควรหลีกเลี่ยง 

/การเดินทาง... 
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 การเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง ฝากทุกคนช่วยกันป้องกันจังหวัดราชบุรี และติดตาม
สถานการณ์ มาตรการ แนวทางจาก ศปก.ศบค. และขอเป็นก าลังใจให้บุคลากรทางการ
แพทย์ ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รวมถึงทีมงานของนายอ าเภอ ทหาร ต ารวจ ที่ได้
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ทีมงาน อสม. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ท าหน้ากันอย่างเข้มแข็ง   

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   

  4.3 สถานการณ์ลมฟ้าอากาศ 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ   ขออนุญาตน าเรียนข้อมูลสภาพอากาศช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูร้อน

กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้  ที่ผ่านมาเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิต่ าอยู่ที่ 17.9 องศา
เซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ต่ าสุดในปี 2563 พอเข้ามาในช่วงเดือนมกราคม อากาศหนาว
ระลอกที่ 2 วัดอุณหภูมิได้ต่ าสุด 14.1 องศาเซลเซียส ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี และ
ในช่วงวันที่ 13-14 มกราคม 2564 วัดอุณหภูมิได้ต่ าที่สุดที่อ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอบ้านคา 
วัดได้ 8.9 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นอุณหภูมิก็ค่อยๆ สูงขึ้น คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์
อากาศจะมีความแปรปรวน ลักษณะทั่วไปช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น
เล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีหมอกหนาหลายพ้ืนที่ จากนั้น ลักษณะอากาศ
จะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวันและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก โดยมีอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียส และต่ าสุดเฉลี่ยที่ 21-23 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนน้อย
กว่า 10 มิลลิเมตร ส่วนทิศทางลมช่วงระยะครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ท าให้อาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ ประชาชนจึงควรระมัดระวังการ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากทัศนวิสัยการมองเห็นต่ าขณะใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย 

ประธาน    อากาศช่วงนี้ก็จะมีอากาศร้อนสลับเย็น ซึ่งจะร้อนในช่วงกลางวันและอากาศเย็นในช่วง
เช้า ทุกท่านต้องดูแลระมัดระวังสุขภาพกันด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน   มีเรื่องเพ่ิมเติมเนื่องจากได้รับโทรสารด่วนที่สุด ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามใน

ฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและ
ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วย ศปก.ศบค. ได้จัด
ประชุมประจ าวัน ในวันที่ 23 มกราคม 2564 โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน สรุปสาระส าคัญของการประชุม ได้ดังนี้  

  1. ให้เน้นย้ าและประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ภายในครอบครัวและในที่ท างาน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน
พบว่าประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและละเลยการปฏิบัติตามมาตรการทาง
สาธารณสุขในสถานที่ดังกล่าว อาทิ การท ากิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะใน
ครอบครัวและที่ท างาน การรับประทานอาหารร่วมกันในที่ท างาน โดยเห็นควรให้ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ อาทิ 1) การเว้นระยะห่างขณะรับประทานอาหาร 2) การ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในขณะโดยสารรถประจ าทางและรถยนต์ส่วน
บุคคล 3) การจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ รับผิดชอบร่วมกันทุก
ภาคส่วน 
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  2. ให้ด าเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) และการเฝ้าระวังเฉพาะ
กลุ่มเฉพาะพ้ืนที่ (Sentinel Surveillance) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

  3. ให้มีการเพิ่มมาตรการเสริม เพื่อพัฒนาระบบควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัด
สมุทรสาคร  

  4. พิจารณาก าหนดแนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ 
จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการตามประเภทของพ้ืนที่ใน 3 
ระดับสี 

  5. ให้มีการก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกทั้งระบบ 
อาทิ การเตรียมแผนและความพร้อมในการตรวจโรงงาน กรณีพบการขัดขืนไม่ให้เข้าไป
ตรวจ และการเตรียมพร้อมสถานที่กักกันตัวส าหรับผู้ติดเชื้อให้เพียงพอและเหมาะสม 

  6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหารือร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพ่ือก าหนดแผนบริหารจัดการแรงงานด้านสาธารณสุขเพ่ือควบคุมและป้องกันไม่ให้
มีการติดเชื้อใหม่ภายในโรงงาน ให้ ศปม. และฝ่ายความมั่นคงสนับสนุนบุคลากรและ
ด าเนินการที่เก่ียวข้อง หากได้รับการร้องขอจากฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

  7. ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในระยะต่อไป ให้ค านึงถึงมิติสาธารณสุขควบคู่
กับมิติสังคมจิตวิทยา อาทิ การสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิด
กิจกรรม/กิจการ การชี้แจงหลักการและเหตุผลด้านสาธารณสุข และการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการ ในจังหวัดอ่ืนๆ 

  8. ให้กรมควบคุมโรคเตรียมความพร้อมในการเสนอแผนและแนวทางปฏิบัติเพ่ือผ่อน
คลายการบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรม/กิจการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดในระยะต่อไปต่อท่ีประชุม ศปก.ศบค.  

  ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ที่จะต้องด าเนินการต่อไป เรื่องต่อไป
คือในช่วงนี้ใกล้ที่จะต้องจัดท างบประมาณในปี 2565 เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนราชการ
จะต้องเตรียมความพร้อมโดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ สามารถคิดแผนงานโครงการที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2565 

ปิดประชุม เวลา 11.50 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


