
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 10/2563 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบรุีเกมส์ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบรุ ี

................................................ 
ผู้มาประชุม 
1 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 พ.อ.เสกสิทธิ์ ธรรมนารถ แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

4 พ.อ.จีรนาท เทพวัลย์ แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

5 พ.ต.ชัยนันท์ เพ่ิมพูล แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

6 พ.อ.ชูพงษ์ สายอุบล แทน ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ 

7 พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

8 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี 

9 นายธีระ ลิมป์พิทักษ์พงศ์ อัยการจังหวัดราชบุรี 
10 นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
11 นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี   

จังหวัดราชบุรี 
12 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
13 แพทย์หญิงปาจรีย์   อารีย์รบ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

14 นายชาติชาย  ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15 นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

16 นางทศมนพร พุทธจันทรา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

17 นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

18 นายสัญญา ถิรเขมกุล รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

19 พันเอก กลินท ์ ปานเชียงวงษ ์ สัสดีจังหวัดราชบุร ี

20 นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี 

21 นางสาวเรืองลักษณ์ ทิพย์ทอง แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

22 นายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

23 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี 

24 นายอ านาจ จีนขาวข า แทนประมงจังหวัดราชบุรี 

25 นายบุรินทร์   สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
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26 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

27 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

28 นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

29 นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

30 นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี แทนสถิติจังหวัดราชบุรี 

31 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

32 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

33 นางโสภิณ อินวกูล แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

34 นางศรัณยา ดีพูน แทนจัดหางานจังหวัดราชบุรี 

35 นางวันทนา   ณัฐพูลวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

36 นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

37 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
38 นายคม ศรีเพ็ชร หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 
39 นายอภัย  เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 
40 นายไกรยทุธ หอมไกรลาศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

41 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

42 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

43 ว่าที ่ร.อ.ศตวรรธน ์ ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดราชบุรี 

44 นายพรชัย ศรีด ารงค์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

45 นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

46 นางสาวสุดใจ ส้มโอหวาน แทนรองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 
47 นายสุชาติ สิริทิพากุล แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 
48 นายยุคล ก าเหนิดแขก สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

49 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 
50 นางสาวอิสรี  เกตุกล่ า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
51 นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
52 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
53 นางสาววารี ปัญจะผลินกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี 
54 นางญาณิศา ปั้นทรัพย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 
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55 นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
56 นางสาวนุชนารถ พุทธสุวรรณ แทนผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
57 นางสาวอลิสรา กรุงจิตร ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 

58 นายประจักษ์ เหล็งบ ารุง แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

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 นางจุฑามาศ สงวนแสง แทนผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

64 นางณัฐนันท์  ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

65 นางสาวสุธีรา บกแก้ว แทนหัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

66 นางสาวพิไลพร เจติยวรรณ แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 

67 นางสาวรัชนี นาคบุตร แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี 

68 นายธีรพงศ์ ดีเสมอ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

69 นายกิตติ์ชญชาต เสมค า ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

70 นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

71 นางสาวกัลยา กุลจิตติอารีย์ แทนผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

72 ว่าที่ ร.ท.รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 

73 นายบุญเกื้อ เกตุค า แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7  ราชบุร ี       

74 นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

75 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

76 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี
77 นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

78 นายวีระกิตต์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภยัในการท างานเขต 7 

79 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
80 นายยุทธนา  นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

81 นายศักดิ์ดา สีค ามื้อ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

82 นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุร ี

83 นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 
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84 นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

85 นางศาริสา จินดาวงษ ์ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

86 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัราชบุรี 

87 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

88 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

89 นางสาวดวงนภา ขาวสุข แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2    

90 นายพูนชัย คทาวัชรกุล แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

91 นางสาวอัญชิษฐา สุขกาย แทนผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

92 นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุร ี

93 นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

94 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

95 นายชุมพล ค าเทียน แทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 

96 นายทองสิน ภูริรักษ์พิติกร แทนผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

97 นางปราณี ภาคสวรรค์ แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

98 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

99 ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภวภูตานันท์ แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุร ี

100 นางเพ็ญจมาศ ค าธนะ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

101 นางสาวปิยฉัตร อุปัชฌาย์ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

102 นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

103 นายธิติ แสวงธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

104 น.พ.เกรียงศักดิ์    ค าอ่ิม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

105 น.พ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

106 นางอารยา จารึก แทนผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

107 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

108 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอ าเภอบ้านโป่ง 

109 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

110 นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

111 นายสมบัติ เสียมทอง แทนนายอ าเภอบางแพ 

112 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอ าเภอปากท่อ 
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113 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอ าเภอจอมบึง 

114 นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอ าเภอวัดเพลง 

115 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

116 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอ าเภอบ้านคา 

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

118 พ.ต.ท.อภิวิชญ์ จันทวงศ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านโป่ง 

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

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

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

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

123 พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ รักษาราชการแทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

124 พ.ต.ท.นภนต์ ชนะผล แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวัดเพลง 

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

126 พ.ต.ท.มนตรี ฉายาพงษ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 

127 พ.ต.อ.สุรวุฒิ  เจริญจิตร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ ่

128 พ.ต.ท.อัมพร ลิ้มประสาท แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

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

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

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

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

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

134 ร.ต.อ.สุรัตน์ ดีรื่น แทนผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

135 นายจักณรินทร์ โจมหาร แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

136 นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

137 นายชันยพงศ์ บริสุทธิ์ แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

138 นายด ารงค์ มุสิกวัตร์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

139 นายเฉลิมชัย จงจ ารัสพันธ์ แทนโทรศัพท์จังหวัดราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

140 นายสุรวุฒ ิ ชอบอิสระ แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

141 นางสาวสรียา  บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี  
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142 นายวิโรจน ์ ไชยโย แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

143 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

144 นายไพโรจน์ ปล้องมาก แทนผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี 

145 นายประทีป แย้มเกตุ แทนประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

146 นายปัญจพล นิ่มอุดมสุข แทนประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 

147 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

148 นางสาวปณิดา จุ้ยสาย แทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

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

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

151 นายนิเวศ ยอดม่ิง ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  
152 นางกุลนิตย์ อิฎฐมนากูล แทนผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขา

ราชบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นางสาวอรุณศรี  ภูวพานิช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 

4 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 

5 นายพีระพงษ์   ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

6 นายอ านวย กวมทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

7 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

8 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 
9 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักสัตว์ราชบุรี 

10 นางจินตนา ปัญจะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี 

11 นายศีลวัตร สิงห์มณี ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

12 นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

13 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 

14 น.ท.นิสิต จิตรธาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการท่ี 2 (จังหวัดราชบุรี) 
15 นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 

10 (ราชบุรี) 
16 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7  ราชบุรี        
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17 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

18 นายราวุฒิ  ทานัน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

19 นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

20 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

21 นายนิทรรศ   เวชวินิจ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

22 นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

23 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

24 นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุร ี

25 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัราชบุรี 
26 นายประสงค์ แย้มศิริ รักษาการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2    
27 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

28 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

29 นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

30 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 

31 น.พ.เกรียงศักดิ์    ค าอ่ิม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

32 น.พ.สุพจน์  จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

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

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

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

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

37 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

38 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

39 นายอนันต์ นายะสุนทนกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

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

41 นายสัญญา มณทามณี หัวหน้าส านักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

42 นายสมทบ แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี 

43 นางสาวดวงเดือน  ธรรมจง ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

44 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน ) สาขาราชบุรี 

45 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 
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46 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

47 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

48 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

49 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 
50 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของภาคธุรกิจ (CSR) 
51 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

52 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

53 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

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

55 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

56 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

57 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

58 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

59 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

60 นายธีระ ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

61 นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้แทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 

62 นางปนัดดา เพ็งแป้น ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

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 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

9 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ นายช่างชลประทาน 

10 นางสาวยวิษฐา วัฒนกูล นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 14 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิด
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2563 ประจ าเดือนตุลาคม 2563  

 - พิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรของครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2562 (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี)  

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ต าแหน่ ง ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดราชบุ รี        

ย้ายมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
 พลต ารวจตรี ปรัชญา  ประสานสุข ต าแหน่ง ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด

ราชบุรี ย้ายมาจาก โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 แพทย์หญิงปาจรีย์  อารีย์รบ         ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ราชบุรี ย้ายมาจาก ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี 

 นายจุมพฏ  ชอบธรรม         ต าแหน่ ง  ผู้ อ านวยการส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ราชบุรี ย้ายมาจาก กรมป่าไม ้

 ว่าที่ร้อยเอกศตวรรธน์  ดุษฎีเสนีย์         ต าแหน่ง พลังงานจังหวัดราชบุรี  
   ย้ายมาจาก ส านักงานพลังงานจังหวัด

กาฬสินธุ์  
มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  ขอมอบนโยบายในการท างานและแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

เพ่ือทราบและด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับเรื่องแรก ที่ขอเน้นย้ าหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านคือการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นข้าราชการ ต้องมีระเบียบ มีวินัย รักษา
จรรยาบรรณ เพราะเป็นเครื่องก ากับในการประพฤติปฏิบัติตน และขอให้ช่วยก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ทั้งเรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน และการแต่งกาย การแต่ง
เครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นสีกากีหรือชุดปกติขาวหรือเต็มยศ ควรแต่งกายให้สมเกียรติกับงานที่ไป 
ประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ วปร ทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการและต้องติดให้ถูกต้อง 
และการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย อย่าแสดงความรู้สึกทุกอย่างลงบนโลกโซเชียล ห้ามโพสข้อความ     
ต่อว่ากันด้วยค าหยาบคาย ทั้งในเฟซบุ๊กหรือไลน์ แอปพลิเคชั่น ใช้วิจารณญาณในการ      
เสพข่าวสาร การรักษาความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะห้องน้ า การประดับ
ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ให้ถูกต้องสวยงาม อยากให้ทุกท่านให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ด้วย    
ทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ที่ประดับตามหน่วยงานต้องสมพระเกียรติ 
ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย อย่าให้มีการช ารุด เรื่องที่สอง การรายงานข้อมูลข่าวสาร 
การช่วยเหลือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยต้องให้ความช่วยเหลือโดยทันที       
เพราะความทุกข์ร้อนของประชาชนไม่มีเวลาราชการ ไม่มีวันหยุด หากมีเรื่องเร่งด่วนต่าง  ๆ      
ส่วนราชการต้องเข้าถึงประชาชนก่อนที่ประชาชนจะลงข้อมูลความเดือดร้อนลงสื่อออนไลน์    
ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่ทางราชการ เพราะทุกเรื่องที่น าเสนอผ่านสื่อผู้ใหญ่ในกระทรวง 
ท่านทราบข่าว ท่านจะโทรศัพท์หาผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องด่วน เหตุการณ์ส าคัญ 

/ที่ท่านคิดว่า... 
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 ที่ท่านคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดควรจะต้องรู้ ขอให้ท่านรีบรายงานให้ทราบ ในเบื้องต้นรายงาน
ด้วยวาจา และขอให้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรตามมา และในวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องมี
คนอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการหน่วยงานของท่าน หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ต้องตรวจสอบสายด่วนของท่านให้ดี สามารถใช้ได้หรือไม่ ต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน 
คอยรับเรื่องร้องเรียนจะได้รีบแก้ไขปัญหา ต่อไปเรื่องการจัดงานพิธีต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องมาร่วมพิธีด้วยตนเอง และเน้นเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้อง ทั้งชายและหญิง และเมื่อ   
แต่งเครื่องแบบชุดข้าราชการไม่ว่าจะเป็นสีกากีหรือชุดขาว ไม่ควรยืนกอดอก ล้วงกระเป๋า  
เท้าเอว และไขว้หลัง รวมถึงงานที่ต้องใช้หมวก การถือหมวกจะต้องถือให้ถูกต้อง ชุดขาว  
หากเก่าหรือเปลี่ยนสีแล้ว กรุณาเปลี่ยนใหม่ การถ่ายภาพหลังเสร็จพิธีต้องเหมาะสม ต้องดู
เบื้องหลังว่ามีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์อยู่หรือไม่ ถ้ามีต้องถ่ายภาพเต็ม
พระองค์ สุภาพสตรีขอให้รวบผมให้เรียบร้อย ไม่โกรกผมสี ไม่ใส่ต่างหู การใส่หน้ากากอนามัย
เวลาแต่งเครื่องแบบปกติขาวขอให้ใช้เฉพาะสีขาวไม่มีลวดลายเท่านั้น และงานกฐิน
พระราชทานต้องระมัดระวัง ขอความร่วมมือโรงทานหยุดระหว่างประกอบพิธี เรื่องการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องส าคัญ ขอเน้นให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะที่ปรับปรุงแก้ไขด้วย ต้องไม่มีการ
เรียกรับผลประโยชน์การ บันทึกเรื่องเสนอ ต้องอย่าปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรเขียนมาให้
ละเอียด อ่านแล้วเข้าใจได้ไม่ต้องเรียกมาถาม การเสนอแฟ้มให้ลงนามอนุมัติอะไร ต้อง
น าเสนอข้อเท็จจริง ต้นเรื่อง เรื่องเดิม รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาทั้งหมด ขอให้ค านึงถึง
ประโยชน์สามอย่าง หนึ่งท าแล้วเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สองเกิดประโยชน์กับประชาชน
สามความคุ้มค่ายั่งยืน เพราะบางโครงการท าแล้วทิ้ง ฝากทุกท่านด้วยโครงการทุกโครงการ  
ท าแล้วต้องเกิดประโยชน์เน้นความถูกต้องมากกว่าถูกใจ เรื่องต่อไป เรื่องการเชิญพระบรม-
วงศานุวงศ์หรือเชิญผู้ใหญ่มาในพ้ืนที่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามขอให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบทุกครั้ง เพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุกหน่วย ต้องปรึกษาหารือกัน ต้องเตรียมความ
พร้อมเส้นทางเสด็จฯ การรักษาความสะอาด ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ ไม่มีค าว่าไม่เป็นไร      
การติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
ไม่ใช่เวลานอกราชการติดต่อไม่ได้ ในเรื่องของเวรยามสถานที่ราชการขอให้ทุกท่านมีเวรยาม
รักษาสถานที่ราชการในวันหยุดราชการ อีกเรื่องคือการเสนองานหากเสนอเรื่องด่วนในวันศุกร์
กรุณารอชี้แจงด้วยหากมีข้อสงสัยต้องมาชี้แจงได้ทันทีและการชี้แจงถ้าเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการมาชี้แจงขอให้ท่านมาชี้แจงด้วยตนเอง ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรท่านต้องศึกษาให้ดี
ในเรื่องนั้นๆ ขณะนี้ได้ให้ทางส านักงานจังหวัดราชบุรีท าค าสั่งมอบอ านาจใหม่อะไรที่มอบ
อ านาจให้ท่านได้ เกิดประโยชน์และรวดเร็ว ก็จะมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการเป็น
ผู้ด าเนินการ เรื่องสุดท้ายคือเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ผมได้เริ่ม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ประชุมครั้งสุดท้ายไป
เมื่อเดือนสิงหาคม แม้ว่าวันนี้จังหวัดราชบุรีจะไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลา 200 กว่าวัน
แล้วแต่ในอนาคตไม่มีใครทราบได้ โดยจะประชุมในวันพฤหัสเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาจะ
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการแต่ตอนนี้ผมจะเชิญผู้เข้าร่วมเพ่ิมเติมคือนายอ าเภอ 10 อ าเภอ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมด้วย เนื่องจาก พ.ร.บ. นี้ก าหนดโครงสร้างไว้ตั้งแต่ปี 
2558 ตอนนั้นบางหน่วยงานก็ยังไม่มี แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานเกิดขึ้นใหม่แล้วส่งมาประจ าอยู่
ในพ้ืนที่หลายๆ จังหวัด เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มี
ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส านักงานขนส่งจังหวัดจ าเป็นต้องตรวจวัดไข้รถโดยสาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมจะเชิญมาในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมท่านจะได้รู้ว่ามีมาตรการ 

/อย่างไร... 
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 อย่างไร ขอเน้นว่าจังหวัดราชบุรีการ์ดต้องไม่ตก หัวหน้าส่วนราชการต้องท าให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง ต้องรักษามาตรฐานให้ดี ฝากทุกท่านช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้เป็นส าคัญ ในเบื้องต้นก็
ขอมอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันไว้ วัตถุประสงค์หลักก็คือผลประโยชน์ของชาติของ
ประชาชนที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราเป็นข้าราชการมีหน้าที่แก้ปัญหา อย่าไปสร้าง
ปัญหาหรือสร้างเงื่อนไข อะไรท าได้ท าไม่ได้บอกให้ประชาชนได้รับทราบฝากทุกท่านไว้เพียง
เท่านี้ก่อน  

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2563 ประจ าเดือนกันยายน 2563 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 26471 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563       
แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2563 ประจ าเดือนกันยายน 2563     
ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมี    
ข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2563 ประจ าเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 

20 ตุลาคม 2563 

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

(ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 

 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด     54  เรื่อง 
   - ยุติ    ทัง้หมด     45 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด       9 เรื่อง 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ 
ชื่อหน่วยงาน แจ้ง

เบาะแส 
เดือดร้อน

ทั่วไป 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ

(ขอใหต้รวจสอบ) 
ปญัหา
ทีด่นิ 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อื่นๆ หน้ีนอก
ระบบ 

รวม 

เรื่องค้าง ปีงบประมาณ 2563 
อ าเภอโพธาราม   1  2 1  4 
อ าเภอเมืองราชบุร ี  1  1    2 
อ าเภอด าเนินสะดวก  1   1   2 
อ าเภอบ้านโป่ง  1 1     2 
อ าเภอปากท่อ   2     2 
อ าเภอบ้านคา    1    1 
อ าเภอจอมบึง   1     1 
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุร ี    1    1 
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ   1     1 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี   1     1 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   1     1 

/ส านักบริหาร... 
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ชื่อหน่วยงาน แจ้ง
เบาะแส 

เดือดร้อน
ทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ
(ขอใหต้รวจสอบ) 

ปญัหา
ทีด่นิ 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อื่นๆ หน้ีนอก
ระบบ 

รวม 

ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3  1      1 
ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุร ี 1 1      2 
การไฟฟ้าฯ อ าเภอจอมบึง     1   1 
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ      1  1 
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร ี      1  1 
สนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ สาขา 12 

  1     1 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ปี 2563 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.4 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
– ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ITAS) โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินฯ จ านวน 8,303 หน่วยงาน โดย
จังหวัดราชบุรีผ่านการประเมินฯ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.90 อยู่ในระดับ A เพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้คะแนน ร้อยละ 91.88 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

คลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 4,421.94 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 4,284.96 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 4,312.61 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น  2,870.42  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          40  ของประเทศ 
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 8,734.55 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 7,155.38 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          45 ของประเทศ 
  

/ผลการเบิก... 
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   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 

    - งบประจ า     36.66 ล้านบาท เบิกจ่าย    24.39  ล้านบาท 

    - งบลงทุน   170.24 ล้านบาท เบิกจ่าย    87.47 ล้านบาท   
        เป็นอันดับ         41 ของประเทศ 

    - ภาพรวม   206.90  ล้านบาท เบิกจ่าย  111.86  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ         46 ของประเทศ 

   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า     14.79 ล้านบาท เบิกจ่าย   11.87 ล้านบาท 

    - งบลงทุน   178.95 ล้านบาท เบิกจ่าย   56.74 ล้านบาท  
        เป็นอันดับ         9 ของประเทศ 

    - ภาพรวม   193.74 ล้านบาท เบิกจ่าย   68.61 ล้านบาท  
        เป็นอันดับ        10 ของประเทศ 

   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

    - ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        496.31  ล้านบาท เบิกจ่าย     305.83 ล้านบาท 

    - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        1,100.16  ล้านบาท เบิกจ่าย     999.33 ล้านบาท  

    - ภาพรวม 1,596.47 ล้านบาท เบิกจ่าย  1,305.16 ล้านบาท   

ประธาน  มีโครงการที่ท าค้างไว้แล้วไม่สามารถด าเนินการต่อได้หรือไม่ 
คลังจังหวัดราชบุรี  มีงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

พ.ศ. 2562 ที่เบิกจ่ายไม่ทันต้องถูกพับไป และมีของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ครั้งที่แล้วรอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีมาร่วมประชุมแล้วแจ้งว่าจะไปติดตามเรื่องให้ 

ประธาน   นอกจากของโรงพยาบาลบ้านโป่ง มีโครงการใหญ่ๆ อะไรอีกหรือไม่ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ าพุร้อน อ าเภอบ้านคาที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

โครงการจึงถูกพับไป 
ประธาน  เพราะเหตุใดถึงด าเนินการไม่เสร็จเขียนโครงการว่าอย่างไร มีปัญหาอะไร 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ เป็นการก่อสร้างห้องอาบน้ า ห้องสุขา เนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงาน และได้ด าเนินการหา

ผู้รับจ้างใหม่ ซึ่งด าเนินการต่อแล้ว หลังจากนั้นมีหนังสือสั่งการมา ผู้รับเหมาจึงหยุดเนินการ 
ประธาน  ใครเป็นคู่สัญญา แล้วใครจะรับผิดชอบที่ด าเนินการไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเป็นคู่สัญญา 
ประธาน  แล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ไม่ใช่ปล่อยไว้อย่างนี้ ให้อุทยาน

แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันท าหนังสือชี้แจงมาว่าจะด าเนินการต่ออย่างไร อย่า
ปล่อยทิ้งไว้ ให้นายอ าเภอบ้านคาลงไปตรวจสอบพ้ืนที่และถ่ายรูปรายงาน  ให้ส านักงาน
จังหวัดราชบุรีน ารายละเอียดมาหารือกัน 

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

/4.2 สถานการณ.์.. 
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 4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
นพ.สสจ.รบ.  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์

สอบสวนโรค 535 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันยังคงอยู่ที่ 8 ราย เหมือนเดิมโดยรักษาหาย 7 
ราย เสียชีวิต 1 ราย แต่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส าหรับการติดตามกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อฯ 535 
ราย ติดตามครบแล้ว 531 ราย เหลือรอให้ครบการเฝ้าระวังอีก 4 ราย ส่วนรายใหม่ยังไม่มี 
ส าหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือ สถานการณ์ของประเทศเมียนมาร์ที่อาจมีโอกาสลักลอบ
เข้ามาในประเทศไทยตามชายแดนอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา ซึ่งสถานการณ์ประเทศเมียน
มาร์ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 1,180 ราย ผู้ป่วยสะสม 
37,205 ราย ในส่วนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีข้อสั่งการให้ด าเนินการสุ่มตรวจใน
แรงงานต่างด้าว ซึ่งทางส านักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรีได้วางแผนการด าเนินการที่จะลงไปสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้อีกครั้ง มีความ
คืบหน้าและผลเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบค่ะ ส่วนมาตรการอ่ืนก็เป็นเรื่องของการใส่
หน้ากากอนามัยซึ่งจะเป็นวัคซีนประจ าวันได้ดีที่สุด เพราะวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร็ว
ก็ประมาณปี 2564 แต่พร้อมใช้ก็น่าจะปี 2565 ซึ่งก็คงให้กลุ่มเสี่ยงก่อน เพราะฉะนั้นเรา
ต้องอยู่กับวัคซีนประจ าวันคือการใส่หน้ากากอนามัยไปก่อน รวมถึงการเว้นระยะห่าง การล้าง
มือบ่อยๆ ยังคงต้องใช้มาตรการตามเดิมไปก่อน 

ประธาน  ส าหรับผู้ลักลอบ 3 รายที่พบ ตอนนี้ส่งกลับประเทศไปหรือยัง  
นายอ าเภอสวนผึ้ง  ที่พบ 3 ราย รายที่ 1 พบที่หมู่บ้านตะโกล่างซึ่งได้ด าเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรมแล้ว อีก 2 ราย ข้ามมาจากเมืองทวายซึ่งไม่ได้เดินมาทางแนวเขตรับผิดชอบของ
หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ แต่มาทางภูเขาที่สูงที่สุดและถูกจับได้โดยทหารพราน ก็ได้
ส่งตัวไปที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

ประธาน  ฝากทางต ารวจตระเวนชายแดนและหน่วยที่ดูแลตะเข็บชายแดน ช่วยกันระแวดระวัง 
ทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีมาตรการให้ไปสุ่มตรวจ ของจังหวัดราชบุรีมีที่ ส าหรับการ
ตรวจกี่ที ่

นพ.สสจ.รบ.  มี 2 ที่ค่ะ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี และท่ีโรงพยาบาลราชบุรี 
ประธาน  การไปสุ่มตรวจแต่ละที่ช่วยรายงานให้ทราบด้วย ว่าไปตรวจที่ไหน จ านวนกี่คน และ

ผลเป็นอย่างไร ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ เพราะฉะนั้นอย่างที่นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีบอก วัคซีนที่ดีที่สุดคือการใส่หน้ากากอนามัย เพราะวัคซีนในปี 
2565 จะได้ใช้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.3 การจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ผอ.ททท.รบ.  สืบเนื่องจากในจังหวัดราชบุรีมีวัดหลวงที่ยังไม่มีเจ้าภาพจัดงานถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ทางผู้บริหารก็ได้พิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
โดยเวลา 09.00 น. พร้อมเดินขบวนจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่า เวลา  
10.00 น. ท าพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ในการนี้
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้ การแต่งกายชุดปกติขาว 
ชุดสากลนิยม หรือชุดสภาพ   

ประธาน  ฝากวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีไปช่วยดูความเรียบร้อย การจัดสถานที่ต้องมีจุดคัดกรอง 
การตรวจวัดไข้ ในส่วนของโรงทานเมื่อประธานมาถึงควรอยู่ในความสงบ  

/มติที่ประชุม... 



-15-     

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.4 การจัดงาน Candle & Moon Light Festival และงาน Rock Down Concert Ratchaburi 
ผอ.ททท.รบ.    กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทยส่วนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดราชบุรีเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง 
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 จึงมีการอนุมัติสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่ 2 
กิจกรรมด้วยกัน คือ กิจกรรมที่ 1 งาน The Sunset Fairy Run Ratchaburi มหัศจรรย์วันวิ่ง 
จัดขึ้นในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00- 22.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าชัฏป่า
หวาย อ าเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมพัฒนางานเดิมที่เคยจัดอยู่แล้ว ของเทศบาลต าบล
บ้านชัฏป่าหวายและภาคเอกชน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาช่วยให้การสนับสนุน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและการออกก าลังกาย พร้อมทั้งเป็นการเปิด
ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผึ้งไปในตัว โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การออกร้านจ าหน่ายอาหารและ
สินค้าที่ระลึก มินิคอนเสิร์ต และเวิร์คชอปการท ากระทงจากบ้านหอมเทียน โดยในวันที่ 23 
ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. มีกิจกรรมโยคะ และเชฟปรุงอาหารเมนูสุขภาพ  วันที่ 24 
ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. กิจกรรมแข่งวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร 
และวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ก็ได้มีผู้มาสมัคร
แล้ว 188 คัน ส่วนพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ส่วนงาน
ที่ 2 งาน Candle & Moon Light Festival จุดแสงเทียนใต้แสงจันทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-22.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา อ าเภอเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นการเติมเต็มงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมือง
ราชบุรีและภาคเอกชน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนเพ่ือเป็นการกระตุ้น
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่กระทง 
ประกวดกระทงสวยงาม กระทงความคิดสร้างสรรค์ การแสดงม่านน้ าพุพร้อมซาวด์เอฟเฟค 
การแสดงละครเวทีในน้ าชุด “ราชบุรีเมืองในฝัน สวรรค์บนดิน” และมินิคอนเสิร์ต มีการออ
กร้านจ าหน่ายอาหารแบ่งเป็น 2 โซน โซนรัตนโกสินทร์ 40 ร้าน และโซนเทศกาลอาหาร 
160 ร้าน การออกบูธอาหารเมนูพิเศษของเชฟ 4 คน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นการ
กุศล ส่วนพิธีเปิดงานคือวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. แต่งกายชุดไทยสมัย
รัตนโกสินทร์หรือผ้าไทย กิจกรรมทั้งหมดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญเรื่อง
ของมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐาน ส่วนงาน Rock Down Concert Ratchaburi  
ที่เดิมก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 ก็เลื่อนออกไปเป็นกลางเดือน
กุมภาพันธ์ 2564  

ประธาน   ฝากส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี ในฐานะเจ้าของงบประมาณ
ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีการจัดคอนเสิร์ตนั้น ในเรื่องของความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมงาน ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด าเนินการเอง เพียงแต่ใช้พ้ืนที่ของจังหวัดราชบุรี แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของวันที่ 25 ตุลาคม 
2563 เทศบาลต าบลชัฏป่าหวายจัดการปั่นจักรยานท่องเที่ยว 188 คันเท่านั้น และงานที่ 2 
Candle & Moon Light Festival โดยเทศบาลเมืองราชบุรีจัดงานสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนเรื่องของการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ร้านค้า การจัดมินิคอนเสิร์ต และงานแสง สี เสียง เพราะฉะนั้นฝากนายกเทศมนตรี
เมืองราชบุรีเนื่องจากเป็นงบประมาณ 2 งบประมาณมาใช้ในกิจกรรมเดียวกัน  

/ท่านต้องตรวจสอบ... 
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 ท่านต้องตรวจสอบในเรื่องของกิจกรรมอย่าให้มีการซ้ าซ้อน ขอบเขตของงานต้องเขียนให้
ชัดเจน ใช้งบประมาณเท่าไร ใช้เพ่ือกิจกรรมอะไร และเช่นเดียวกันในเรื่องของความปลอดภัย
ในงาน จะกระตุ้นการท่องเที่ยว จะเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดงาน
ต้องมีความพร้อม ต้องจัดเพ่ือประโยชน์ของจังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.5 สถานการณ์ลมฟ้าอากาศและน้ า 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ   ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และจะ

เข้าสู่ฤดูหนาวกลางเดือนตุลาคม 2563 แต่ปรากฏว่า ณ  ปัจจุบันก็ยังมีสถานการณ์ฝนอยู่ แต่
คาดว่าจังหวัดราชบุรีใกล้จะหมดฝนแล้ว แต่ยังเหลือพายุตกค้างอยู่อีกหนึ่งลูกตอนนี้เป็น
ดี เปรสชั่น เส้นทางการเคลื่ อนตัวคาดว่ าจะขึ้ นไปทางเกาะไหหล าส่ งผลทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับจังหวัดราชบุรี ฝากไปถึงนายอ าเภอสวน
ผึ้งกับส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรีด้วยว่า ช่วงนี้ความกดอากาศสูงได้
ลงมาท าให้อากาศเย็น ไม่เอ้ือให้เกิดฝนกับวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 สบายใจได้เรื่องฝน     
ขอย้อนไปวันที่ 7-9 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้มีพายุดีเปรสชั่นก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเลื่อนลงมาที่
ทะเลจีนใต้ เข้ามาทางประเทศเวียดนามและได้สลายไปเป็นหย่อมกดอากาศต่ า เนื่องจากว่า
ประเทศไทยช่วงนั้นมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างท าให้มีฝนต่อเนื่อง ผมก็ได้
ท าหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ครอบคลุมวันที่ 6-10 ตุลาคม 
เยอะกว่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง จึงมีฝนหนักถึงหนักมากมาในจั งหวัดราชบุรี ขอบคุณ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ และลักษณะอากาศเมื่อเช้านี้จะเห็นว่ามี
ดีเปรสชั่นก่อตัว มีหย่อมความกดอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นเคลื่อนตัวลง
มาท าให้พายุไม่มาทางจังหวัดราชบุรี ส่งผลให้หลังจากนี้ไม่มีฝนหรือมีก็ปริมาณน้อย ส่วน
ปริมาณน้ าฝนปีนี้คาดว่าจะสิ้นสุดลงที่ 1,089.3 มิลลิเมตร บวกลบเพ่ิมเติมเล็กน้อย ซึ่งมากกว่า
เฉลี่ยและมากกว่าปีที่แล้ว ส าหรับเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวอาจมีฝนเล็กน้อย
และมีอากาศเย็น ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม 

ประธาน    หน่วยงานท่านสามารถรายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านก็ได้แจ้งเตือน ฝากท่านช่วยเก็บสถิติปริมาณน้ าฝนให้ด้วย เพราะ
หลายหน่วยงานต้องใช้เป็นข้อมูลการอ้างอิงในการประกาศภัยหรืออ่ืนๆ เพราะฉะนั้นทุก
หน่วยงานที่จะใช้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจะต้องใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีหน่วยเดียว
เท่านั้นจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานการณ์น้ าเป็นอย่างไรเชิญผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานราชบุรี 

ผอ.โครงการชลประทานฯ    ในส่วนสถานการณ์น้ าจากอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ คือส่วนที่จังหวัดราชบุรีได้รับน้ าจาก
เขื่อนวชิราลงกรณและเข่ือนศรีนครินทร์ ขณะนี้ทั้ง 2 เขื่อนได้ระบายน้ ามาประมาณวันละ        
2 ล้านลูกบาศก์เมตร ตอนนี้เขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ า 52.80๔% 4,677.85 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ า 72.44% 12,854.21 ล้านลูกบาศก์เมตร และใน
ส่วนของเขื่อนแม่กลอง 2 วันนี้มีการระบายน้ ามาปริมาณมากกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อ 1 นาที 
ท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นในบางแห่ง ขณะนี้เมื่อตอนเวลา 09.00 น. เขื่อนแม่กลองได้ระบายน้ าลดลง
เหลือ 995 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพราะฉะนั้น 2-3 วันนี้การระบายน้ าจะลดลง และใน     
อ่างเก็บน้ าของจังหวัดราชบุรี มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลางอยู่ 5 แห่ง ซึ่งเดือนที่แล้วจะเห็นว่า
ปริมาณยังวิกฤตจะแล้งอยู่ ตอนนี้เต็มเกือบทุกอ่างแล้วและได้มีการบริหารจัดการโดยการ   
พร่องน้ าทุกๆ อ่าง เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าน้อยที่สุด ตอนนี้สถานการณ์ท่ีต้องเฝ้าระวัง 

/คืออ่างเก็บน้ า... 
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 คือ อ่างเก็บน้ าห้วยส านักไม้เต็ง ซึ่งเป็นอ่างขนาดกลางที่มีปริมาณความจุมากที่สุดในจังหวัด
ราชบุรี และอยู่ใกล้ตัวเมือง อยู่ที่ 45.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ตอนนี้มีปริมาณน้ าอยู่ที่ 39.39 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 86 % มีความจุเหลือแค่ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าผ่านฝนชุดนี้
ไปตามที่ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีรายงานก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าฝนตกลงมาเพ่ิมน้ าใน
ส่วนนี้ ท าให้น้ าล้นก็จะมีปัญหาในการระบายน้ า ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ซึ่งขณะนี้ในตัวเมืองหลายๆ 
แห่งยังมีน้ าขังอยู่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงโครงการชลประทานก็ได้เข้าไปช่วยเหลืออยู่ 
ส่วนปริมาณน้ าอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีปริมาณน้ าเต็มอยู่ 40 อ่าง จาก 59 อ่าง ขณะนี้ปริมาณ
น้ าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีความจุรวมอยู่ที่ 27 ล้านลูกบาศก์เมตรในอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และการ
บริหารจัดการน้ าของวันที่ 9-10 ตุลาคมที่ผ่าน มีฝนตกมากจึงท าให้มีน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ ามาก 
และอ่างเก็บน้ าห้วยท่าเคยก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะมีความจุเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งมีปริมาณน้ า 94% ยังคงระบายน้ าอยู่ อ่างต่อไปอ่างเก็บน้ าห้วยมะหาดจริงๆ วิกฤต
ตั้งแต่วันที่ 9-10 ตุลาคมเหมือนกันแต่ตอนนี้ผ่านไปได้แล้ว ช่วงนั้นถือว่าวิกฤตมากเพราะเกิน
ความจุไป 123% ก็ได้ท าการพร่องน้ าโดยการขอสนับสนุนเครื่องมือจากกรมชลประทานมาช่วย
ระบายน้ าเพ่ิม ตอนแระระบายน้ าอยู่ 5 แนว ตอนนี้เหลืออยู่ 2 แนว ปัจจุบันน้ ายังเกินอยู่แต่
ปริมาณน้ าเข้ากับน้ าออกใกล้เคียงกันสามารถบริหารจัดการได้ไม่น่าเป็นห่วง ในส่วนอ่างเก็บน้ า
ชัฏป่าหวายก็เกินเหมือนกันแต่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ ซึ่งการบริหารจัดการน้ าก็ได้มีการติดตาม
สถานการณ์น้ า และจัดเจ้าหน้าที่ประจ าพ้ืนที่รับผิดชอบ และมีการให้ความช่วยเหลือพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดน้ าหลาก น้ าท่วมขัง โดยโครงการชลประทาน
ราชบุรีได้ด าเนินการประสานเครื่องจักรเครื่องมือจากส่วนเครื่องจักรกลส านักงานประทานที่ 13 
ท าการติดตั้งเครื่องสูบน้ า ถ้าในพ้ืนที่ไหนยังมีความเดือดร้อนในเรื่องการระบายน้ า ขอให้แจ้ง
มายังส านักงานในพ้ืนที่ได้เลยครับ  

ประธาน    ฝากนายอ าเภอทุกอ าเภอติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาว  
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.6 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน 
(Co-Payment) จ านวน 4,560 อัตรา 
ผู้แทน จัดหางานจังหวัดฯ   โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน    

(Co-Payment) เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานและกรมการ 
จัดหางานรับผิดชอบเรื่องนี้ ในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีต าแหน่งทั้งสิ้น 4,560 อัตรา           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ของจังหวัดราชบุรีได้มีงานท า 
และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้
สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจ านวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่
เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ 
พ.ศ. 2563 ที่ยังว่างงาน จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ปริญญาตรี ปวส. ปวช. และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งตอนนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์และท าหนังสือแจ้งไปยังนายจ้าง สถานประกอบการ 
234 แห่ง สถานศึกษา 38 แห่ง ขณะนี้มีนายจ้างให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน    
24 แห่ง โดยลงทะเบียนในระบบที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com แล้วจ านวน 18 แห่ง 
148 อัตรา และมีนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว 
จ านวน 255 คน ขอน าเรียนที่ประชุม    
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ประธาน   ต้องตรวจสอบให้ดีและควรมีการติดตามประเมินผลด้วย หากมีผลกระทบกับนักเรียน 
นักศึกษาอาจมีปัญหาตามมาในภายหลัง ต้องตรวจสอบสถานประกอบการว่ามีความพร้อม    
มีเงื่อนไขอย่างไรต้องระบุให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.7 ขอความร่วมมือนายจ้างส่วนราชการส่งข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลเงินสมทบ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ประกันสังคมจังหวัดฯ   ในช่วงที่ผ่านมาส านักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดราชบุรี โดยการก ากับติดตามของรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ให้ด าเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ส่วนราชการที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ราชบุรีได้จัดประชุมดังกล่าวโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จ านวน 10 รุ่น  
258 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 274 คน หลังจากอบรมแล้วเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จ านวน 265 
หน่วยงาน ปัจจุบันมีส่วนราชการของจังหวัดราชบุรีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน จ านวน  
544 หน่วยงาน และยังไม่ได้ด าเนินการอีก 279 หน่วยงาน ทั้งนี้ ก็ขออนุญาตเรียนเชิญส่วน
ราชการที่ยังไม่ได้ด าเนินการหากมีข้อติดขัดหรือขัดข้องใดๆ ก็ตาม สามารถติดต่อส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เพ่ือให้แนวทางหรือค าแนะน าต่อไปได้  

ประธาน   ตรวจสอบและเก็บข้อมูลเอกสารไว้ส าหรับการตรวจสอบในอนาคต 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดราชบุรี 

ขนส่งจังหวัดฯ   ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 9 
หมวด กม หรือไก่ม้า ความหมายคือ การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง โดยมีการประมูลเพียงแค่   
วันเดียวในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อ าเภอเมืองราชบุรี ซึ่งผู้ที่
ประมูลก็จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งพิเศษกว่าแผ่นป้ายปกติ ส าหรับแผ่นป้ายทะเบียนของ
จังหวัดราชบุรีที่ได้จากการประมูล จะมีพ้ืนสีฟ้าประกอบด้วยลวดลายศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี ส าหรับเลขทะเบียนที่ประมูลได้นี้ก็ถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ที่ประมูลได้ไปตลอด และสามารถที่จะโอนถ่ายให้กับผู้อ่ืนได้ แม้จะเปลี่ยนรถ
แล้ว แต่หมายเลขทะเบียนก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ประมูลอยู่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2563 ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมชม หรือประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัด
ราชบุรี 

ประธาน   เรียนเชิญและช่วยกันประชาสัมพันธ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 12.21 น. 
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