
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 11/2562 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบรุีเกมส์ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบรุ ี

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

2 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 พล.ต.ชลภูม ิ แสงเดือน แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

4 พ.ต.หญิง ภาพิมน วัฒนพร แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

5 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสริมสุข แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

6 น.อ.เกรียงไกร ไทยจ าเนียร แทนรองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรี 

7 นายกิจจา เสาวรส แทนปลัดจังหวัดราชบุรี 

8 ร.ต.อ.พิริยะ ณ บางช้าง อัยการจังหวัดราชบุรี 

9 นางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 

10 นางสาวอรุณศรี  ภูวพานิช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
11 นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี   

จังหวัดราชบุรี 
12 พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์  ศศลักษณานนท์ แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
13 นายสินชัย  ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

14 นายชาติชาย  ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15 นายมิตรภาพ พูนเพิ่มพันธ์ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

16 นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี แทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

17 นายบุญธรรม     หอไพบูลย์สกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

18 นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

19 พ.อ.กลินท์ ปานเชียงวงษ ์ สัสดีจังหวัดราชบุร ี

20 นางถิติกาญจนา  หงส์แก้ว แทนคลังจังหวัดราชบุรี 

21 นางรุ่งทิพย์ พิษณุ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

22 นายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

23 นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัติ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี 

24 นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี 

25 นายอาคม  วันเพ็ญ แทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
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26 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

27 นายสมศักดิ์  กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

28 นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

29 นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

30 นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี แทนสถิติจังหวัดราชบุรี 

31 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

32 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

33 นางวัชรี มากหวาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

34 นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

35 นางสาวสิริเพ็ญ เทพพิทักษ์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

36 นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

37 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
38 นายเดชา  เรืองอ่อน รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดราชบุรี 
39 นายอภัย  เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 
40 ว่าที ่ร.ต.หญงิ สิรภัทร อาวอร่ามรัศม์ิ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุร ี

41 นายมนตรี โฉมศรี แทนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

42 นายพงษ์สรรค์ ตั้งมั่น แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

43 นายเกริก มั่นคง แทนพลังงานจังหวัดราชบุรี 

44 นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

45 นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

46 นางสาวสุดใจ ส้มโอหวาน แทนรองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 
47 นางสาวพรทิพย์ เสนะโห สรรพากรพื้นที่ราชบุรี 
48 นายศุภมาศ  กุลศลกู้เกียรติ แทนสรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

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

ประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
51 นายอัศนีย์ สุภานัย แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
52 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
53 นางสาวปาณิสรา ธรฤทธิ์ รักษาการในต าแหน่งผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 

จังหวัดราชบุรี 
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54 นางญาณิศา ปั้นทรัพย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 
55 นายฉัตรชัย ทองเถื่อน แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
56 นางวันทนา ชนะกุล ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
57 นางสาวกนกวรรณ พรหมจันทร์ แทนผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 

58 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุร ี

59 นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

60 นายพีระพงษ์   ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

61 นางสาวสรรทยา อินทจินดา แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

62 นายสุชาติ  กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

63 นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

64 นายประสิทธ์ สงนุ้ย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

65 นางสาวสุรังษ ี ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

66 นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

67 นางสาวสุธีรา บกแก้ว แทนหัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

68 นางสุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 

69 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักสัตว์ราชบุรี 

70 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุร ี

71 นายศีลวัตร สิงห์มณี แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

72 นายเปี่ยมศักดิ์ วัฎฎางกูร แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

73 นายกิตติ์ชญชาต เสมค า ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

74 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

75 นายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 
76 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 
77 นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 

10 (ราชบุรี) 

78 นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

79 นายสมหมาย นามสวาท แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 
80 นางสาวทัศนีย์ พูลผล แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี 
81 นายสุรพงษ์ ดิถีเพ็ง แทนผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 
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82 นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์ แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
83 นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์ แทนผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

84 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี

85 นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

86 นางธัญญนันท์ วรภัทรทรัพย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 7 

87 นายพิชิต  สิงห์ทองค า หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

88 นายสุทิน ศรีสงค์ แทนผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

89 นางปิยมาศ อริยเดช แทนผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัราชบุรี 

90 นางสาวดวงฤด ี ใจกระจ่าง แทนผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 

91 นายสมบูรณ์  ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

92 นางสาวปราจิน  เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

93 นายณัฐพล ระดาฤทธิ์ แทนผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

94 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัราชบุรี 

95 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

96 นางสุนันท ์ อยู่พงษ์พิทักษ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

97 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี แทนผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

98 นางสาวดารัตน์  กาญจนาภา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี     

99 นางสาวพัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง แทนศึกษาธิการภาค 3 

100 นายวินัย  ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

101 นางสาวกชพร จันทร์คล้าย แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

102 นายกฤษฎา ค าอาจ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

103 นายทองสิน ภูริรักษ์พิติกร แทนผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

104 นางปราณี ภาคสวรรค์ แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

105 นายประสาน น่วมมะโน แทนผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

106 นางสาวอาชิรญาณ์ ใจจง แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุร ี

107 นางวิรดา อรรถเมธากุล แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

108 นางวัลทณี นาคศรีสังข์ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

109 นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

110 นายสุคนธ์ สุทธิโพธิพงษ์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 
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111 น.พ.สุพจน์  จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

112 นางอารยา จารึก แทนผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

113 นายรณภพ เวียงสิมมา นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

114 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบ้านโป่ง 

115 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

116 นายชนพหล  ส่งเสริม นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

117 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอ าเภอปากท่อ 

118 นายประยงค์ จันทเต็ง นายอ าเภอจอมบึง 

119 นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอ าเภอบางแพ 

120 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

121 นายฑรัท เหลืองสอาด นายอ าเภอบ้านคา 

122 นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอ าเภอวัดเพลง 

123 พ.ต.ต.สมพร แดงมณี แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

124 พ.ต.ท.วรรณะ แจ่มศรีงาม แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพธาราม 

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

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

127 พ.ต.ท.สมคิด พงศ์สินชินภัทร แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจอมบึง 

128 พ.ต.อ.ธนากร สุวรรณศรี ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

129 พ.ต.ท.ดิเรก มั่นคง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวัดเพลง 

130 พ.ต.ท.ภาสกร อยู่เย็น แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนผึ้ง 

131 พ.ต.ท.สมบูรณ์ มั่นคง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 

132 พ.ต.อ.สุรวุฒิ เจริญจิตร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ่ 

133 พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ปัชโชโต แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

134 พ.ต.ท.อรรณนพ นุ่มสวย แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

135 พ.ต.ท.ขวัญชัย ด่านปรีดา แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก 

136 พ.ต.ท.หญิง นันท์ลินี  สาลีผลิน แทนสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

137 นายสมชาย มณีวิหค แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

138 นายภวูนารถ  สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

139 นายนรสิงห์  อรุณบรรเจิดกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 
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140 นายธีระพงค์ จรุมเครือ แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

141 นายวินัย ยุงทอง แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

142 นายบรรลือ มั่นคง แทนโทรศัพท์จังหวัดราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

143 นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

144 นางสุภาพร ปาลลา แทนผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 
145 นางสาวสรียา  บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี  

146 นายสมเกียรติ สมบูรณ ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

147 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

148 นายอดิรักษ์ ชินารักษ์ แทนผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 
149 นายธัชพล ปัญญาชัยรักษา แทนหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 
150 นางสาวดวงเดือน ธรรมจง ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

151 นายประทีป แย้มเกตุ แทนประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

152 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

153 นางกฤษณะ เกตุกุญชร แทนประธานคณะกรรมการบรหิารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ (CSR) 

154 นายเมธี วินันท์ แทนประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

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

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

157 นายนิเวศ ยอดม่ิง ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

158 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

159 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

160 นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ภาคประชาสังคม 

161 นายธีระ   ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

162 นายอดุลย์ ถาวรกุล ป้องกันจังหวัดราชบุรี   

163 นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

164 นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

165 นายสัญญา ทศวิภาค แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

166 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

167 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

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

4 นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันท์ ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 13 

5 นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

6 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

7 นายดาวรุ่ง  คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

8 นายประศาสน์  สุขอินทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

9 น.ท.นิสิต จิตรธาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการท่ี 2 (จังหวัดราชบุรี) 
10 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

11 นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

12 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

13 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

14 นายสุพจน์ เพชรศรี หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด เขต 0-2 ราชบุร ี

15 นายประหยัด สุขขี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2    

16 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

17 นายธิติ แสวงธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

18 พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านโป่ง 

19 พ.ต.อ.นิวัติ มาตะราช ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

20 พ.ต.อ.สาโรจน์ รอดมณี ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

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

22 นายสวัสดิ์   จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

23 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

24 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

25 นายพุฒิ ศรีห้วยยอด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

26 นายปรีชา ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

27 นายสมทบ  แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุร ี

28 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี 
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29 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

30 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

31 นายอุดม ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

32 นายทรงยศ อรัญยกานนท์ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

33 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

34 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

35 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

36 นายศุภชาติ เมฆรุ่งโรจน์ ประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 

37 นายต่อพงศ์ สุวรรณโสภา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

38 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

39 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

40 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

41 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

42 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

43 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

44 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

45 นายสละ  รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

46 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562  

 - วันโลกร าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road 
Traffic Victims) ประจ าปี 2562 (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี) 

 - พิธีมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจ าปี 2562       
(ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี)  

 - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณชมเชยอ าเภอที่มีผลการด าเนินงานการส่งเสริมวินัยการออม
ดีเด่น ห้วงเดือนมกราคม-กันยายน 2562 (ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี)  

 - พิธีมอบเงินสนับสนุนทีมฟุตบอลโรงเรียนหนองโพวิทยา ตัวแทนระดับเขต (เขต 7) เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ประจ าปี 2563  
(ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี) 

  
/แนะน าข้าราชการ... 

 
 
 



-9- 

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
พันเอก กลินท์ ปานเชียงวงษ์ ต าแหน่ง สัสดีจังหวัดราชบุรี 

    ย้ายมาจาก ส านักงานสัสดีจังหวัด
สมุทรสงคราม 

นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท ์ ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
ย้ายมาจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ 

นางจิตรา ประเสริฐโสภา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ราชบุรี ย้ายมาจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

นายนิพล อนุราช ต าแหน่ง ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี  
  ย้ายมาจาก ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สระแก้ว 
นายศีลวัตร สิงห์มณี ต าแหน่ง ผู้ อ านวยการ โครงการส่ งน้ าและ

บ ารุงรักษานครชุม 
นายคณิต ชินวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ อ านวยการโครงการส่ งน้ าและ

บ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร ต าแหน่ง ผู้ อ านวยการโครงการส่ งน้ าและ

บ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 
นางสาวดวงเดือน ธรรมจง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขต

ราชบุรี ย้ายมาจาก ธนาคารออมสินเขต
เพชรบุรี 

 - ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่   
นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ต าแหน่ง ประมงจังหวัดราชบุรี ย้ายไป 
  ด ารงต าแหน่ง ประมงจังหวัดนครปฐม 

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  วันที่ 7 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันดินโลก อยากให้สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีหรือ 
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์งานวันดินโลกและ
งานเที่ยวฤดูหนาวเขาชะงุ้ม  

ผอ.ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้มฯ  วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2562 จะมีการจัดงานวันดินโลก ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์
ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ มีนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการสืบสานต่อยอดโครงการพระราชด าริ โดย
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันดินโลก 
ประจ าปี 2562  

ประธาน  เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ การจัดงานตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้สวยงาม         
ฝากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี และคลังจังหวัดราชบุรี 
น าเรื่องมหัศจรรย์พันธุ์ไม้มาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (2) ผมอยากให้
ด าเนินการได้ทันงานเที่ยวฤดูหนาวเขาชะงุ้ม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2562 ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 29599  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2562 ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ทาง 
www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไข
ให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2562 ประจ าเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 

   3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 

(ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 
 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด   239  เรื่อง 

   - ยุติ    ทั้งหมด   206 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     33 เรื่อง 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ 

ชื่อหน่วยงาน 
แจ้ง

เบาะแส 
เดือดร้อน

ทั่วไป 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

(ขอใหต้รวจสอบ) 
ปัญหา
ที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อ่ืนๆ 
หนี้นอก
ระบบ 

รวม 

ปีงบประมาณ 2562  

อ าเภอเมืองราชบุร ี  3 3     6 

อ าเภอโพธาราม 1 1      2 

อ าเภอบา้นโป่ง     2   2 

อ าเภอบางแพ  2      2 

อ าเภอสวนผึ้ง  1  1    2 

สพม. 8   2     2 

ส านักการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุร ี    2    2 

สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี     1   1 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา     1   1 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่3  1      1 

เทศบาลเมืองราชบุรี  1      1 

ทางหลวงชนบท      1  1 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ปี 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

/3.4 การจัดประชุม... 
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 3.4 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2562 ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2562 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ก าหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2562 

ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.               
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี   

  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  
 จึงขอให้ส่วนราชการที่มี เรื่องจะน าเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นสาระส าคัญส่งให้  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

ผู้แทนคลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 1,264.27 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น    470.32 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น      58.39 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น         7.63  ล้านบาท   
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 1,322.66 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น    477.95 ล้านบาท   
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า      4.50 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.22  ล้านบาท 
    - งบลงทุน      0.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.00 ล้านบาท   
    - ภาพรวม      4.50  ล้านบาท เบิกจ่าย     0.22  ล้านบาท   
   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า      2.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.17 ล้านบาท 
    - งบลงทุน      0.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.00 ล้านบาท  
    - ภาพรวม      2.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.17 ล้านบาท  
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        453.75  ล้านบาท เบิกจ่าย      63.69 ล้านบาท 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
      1,097.30  ล้านบาท เบิกจ่าย    261.27 ล้านบาท  
    - ภาพรวม 1,551.97 ล้านบาท เบิกจ่าย    324.96 ล้านบาท   
มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.2 การกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487  
จ่าจังหวัดราชบุรี  การกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 พิจารณาตาม

กฎหมายการเรี่ยไรจะมี 2 แบบ คือ การเรี่ยไรโดยการร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาทั่วไป และอีก
แบบคือ การเรี่ยไรแบบมีสินค้าตอบแทนหรือมีการบริการมาแลกเปลี่ยน การเรี่ยไรมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 และ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544 ถ้าตามพระราชบัญญัติควบคุม
dk                                                                                                  i/การเรี่ยไร... 



-12- 

 การเรี่ยไร พ.ศ. 2487 มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธาน เป็นการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรทั่วประเทศ แต่ส าหรับในกรุงเทพมหานครต้อง
ขออนุญาตกับอธิบดีกรมการปกครอง ในเขตอ าเภอและจังหวัดต้องขออนุญาตที่ว่าการอ าเภอ/
กิ่งอ าเภอ และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544 
มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงาน เรียกว่า กคร. มีรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ซึ่งเป็นการขอเรี่ยไรทั่วประเทศ ถ้าขออนุญาตเรี่ยไรใน
จังหวัด คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ผู้ด าเนินการเรี่ยไรมี 3 ประเภท คือ เอกชนทั่วไป หน่วยงานรัฐ และวัด หากเอกชนท าการ
เรี่ยไรซึ่งอ้างว่าเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ เทศบาล หรือสาธารณประโยชน์ และเป็นการ
เรี่ ยไรในถนนหลวงหรือในที่ สาธารณะ การเรี่ ยไรโดยโฆษณาด้ วยสิ่ งพิมพ์  ด้ วย
วิทยุกระจายเสียง หรือด้วยเครื่องเปล่งเสียง ถ้าท าการทั่วประเทศต้องได้รับการอนุญาตจาก 
กคร. ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน หากหน่วยงานรัฐท าการเรี่ยไรเองก็ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และวัด ในกรณีที่มีการบ าเพ็ญกุศลในวัดซึ่งเป็นงานประจ าปี 
หรืองานพิเศษถ้าจะมีการเรี่ยไร การโฆษณา และการรับเงิน หรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรให้
กระท าได้ภายในบริเวณวัดไม่ต้องขออนุญาต แต่ถ้าออกนอกบริเวณวัดก็ต้องขออนุญาตตาม
ระเบียบเช่นกัน  

ประธาน  ขอน าเรื่องนี้มาเน้นย้ าให้ทุกท่านได้ทราบ ขออนุญาตให้ถูกต้อง ฝากช่วยกันระมัดระวังเรื่อง
การเรี่ยไร และเรื่องการจัดประชุม อบรม สัมมนา ไปราชการท้องที่ ต้องจัดอยู่ในโรงแรมที่จด
ทะเบียนโรงแรม โรงแรมในจังหวัดราชบุรีท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี ไปจังหวัดไหนก็ตรวจสอบที่ที่ท าการปกครองจังหวัดนั้น อยากให้ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดราชบุรีได้อัพเดทข้อมูลทุกเดือนในวาระหรือลงเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี 
โรงแรม สถานที่พัก ที่ถูกกฎหมาย ฝากทุกส่วนราชการ มีปัญหาสามารถปรึกษาได้ที่ ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดราชบุรี   

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.3 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 
จัดหางานจังหวัดราชบุรี  สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหาร

จัดการการท างานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ส าหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ใบอนุญาตท างานจะสิ้นสุดลง 31 มีนาคม 2563 โดยด าเนินการ
ในลักษณะน าเข้าตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาล
ต่างประเทศ (MOU) เป็นกรณีพิเศษ โดยที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร การด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับส านักงานจัดหา
งานจังหวัดราชบุรี ได้แก่ การยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Namelist) 
การตรวจสุขภาพ การอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร การรับใบอนุญาตท างาน และการ
จัดท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน 
และกรมการปกครอง โดยมติ ครม. ดังกล่าวให้ด าเนินการในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One stop service : OSS) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่ง
มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่อแรงงาน 1 คน ดังนี้ 

  - กรณีกิจการที่ยังไม่เข้าประกันสังคม ไม่เกิน 8,580 บาท 
  - กรณีกิจการเข้าประกันสังคม ไม่เกิน 5,380 บาท 

/จ านวน... 
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 จ านวนคนต่างด้าวกลุ่มนี้จั งหวัดราชบุรีมีจ านวนทั้ งสิ้นประมาณ 36,000 กว่าคน               
การด าเนินการศูนย์ One stop service ของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ นายประกอบ วงษ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมมี
มติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรี (One stop service : OSS) ณ   
โชว์รูมอีซูซุ (เดิม) เลขที่ 173 ถนนเพชรเกษม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี การด าเนินการก่อนเปิดศูนย์ One stop service ส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีใน
ฐานะเลขานุการ ได้ก าหนดจัดประชุมอบรมนายจ้าง และสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยเชิญสถานประกอบการประมาณ 400 กว่าแห่ง ที่มีการใช้
แรงงานต่างด้าวจ านวนมาก เพ่ือบริหารจัดการในการน าคนเข้าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในการ
นี้ ขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์ให้
นายจ้างและสถานประกอบการ โดยเฉพาะอ าเภอต่างๆ คนต่างด้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ของท่าน ขอให้
น าแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ฯ ภายในก าหนดเวลา ซึ่งส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ได้รับ (Namelist) ในเบื้องต้นแล้ว   

ประธาน  ประชุมเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย  
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.4 การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี 
ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองฯ  ผังเมืองที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีการท าแบบสอบถามไปแล้วประมาณเดือนกันยายน 

2562 และได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปแล้ว มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนด บัญชีโรงงาน 
หรือเรื่องของผังสีต่างๆ ประกอบกับปัจจุบัน พ.ร.บ.ผังเมืองฉบับใหม่ มีการยกเลิก พ.ร.บ ทั้ง 
4 ฉบับ และมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด และที่ปรึกษาผังเมือง 
ทั้งหมด 7 ผัง ด าเนินการตามกฎหมายไปแล้ว 5 ผัง เหลืออีก 2 ผัง ทุกคณะฯ จะยกเลิก
ทั้งหมดตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ประกาศใช้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะใช้แค่คณะฯ
เดียว คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีทั้งหมด 37 ท่าน 
โดยต าแหน่ง 27 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน และที่ปรึกษาอีก 21 ท่าน ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการและจัดการประชุมในการปรับปรุงผังเมืองต้นปี พ.ศ. 2563  

ประธาน   ตอนนี้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรีมีอุปสรรคหลายที่ที่มีข้อห้ามต่างๆ นอกจากดูสี การใช้
ประโยชน์ที่ดินต้องดูรายละเอียดของกฎกระทรวง ข้อห้ามต่างๆ กรณีที่ประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผังเมืองรวมจังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของผังเมือง ณ เวลานี้ต้องด าเนินการอย่างไร 

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองฯ ครั้งนี้จะปรับปรุงทั้งฉบับ ทั้งสี ข้อก าหนด บัญชีโรงงาน ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้ามีเจตจ านงจะขอปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม สามารถ
ท าหนังสือขอแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมมาได้ 

ประธาน   ภายในอาทิตย์หน้าหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3) เดือนหน้าน ามาประชุม
ชี้แจงความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง เพราะยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยังไม่ทราบข้อมูล 
อยากให้นายอ าเภอประสานส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีเชิญไปชี้แจงท า
ความเข้าใจในรายละเอียดในที่ประชุมผู้บริหาร ประชุมกรมการของอ าเภอ และฝากรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) และหัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรีน าทีมงานปรับปรุง
เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี ให้เวลาก่อนปีใหม่ ปรับปรุงให้น่าสนใจมากขึ้น 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ     

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการจัดแข่งขันกีฬา 

นพ.สสจ.รบ.  จังหวัดราชบุรี ปีหนึ่งจะมีกิจกรรมการวิ่งหรือกิจกรรมทางสุขภาพไม่ต่ ากว่า 100 ครั้ง และ
แต่ละครั้งในปีหนึ่งร่วมล้านคน และโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์สามารถเกิดได้
โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นอาการฮีทสโตรกหรือภาวะหัวใจขาดเลือด อาจเกิดจากที่มีโรคประจ าตัวอยู่
แล้วด้วยจึงท าให้เกิดอาการวูบได้ ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เกิดเหตุผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดอาการ
วูบก่อนถึงเส้นชัย ทีมแพทย์สามารถปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ และน าส่งโรงพยาบาลได้ทัน ในเบื้องต้น
ทีมกูชีพ กู้ภัย ทีมแพทย์สาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ในเรื่องเครื่องกระตุกหัวใจ และได้มีการอบรม เพราะฉะนั้นทีมของจังหวัดราชบุรีจึงเป็นทีมที่มี
ความพร้อม และอีกส่วนที่เล็งเห็น คือ การประสานงานหน่วยงานที่เป็นหน่วยประสานงานที่จะ
ท าให้รับทราบว่ามีการจัดกิจกรรมขึ้นที่ไหน อย่างไร ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรีถือก าหนดเป็น One stop service ไม่ว่าท่านจะประสานกับหน่วยงานไหนก็ตามข้อมูลก็
จะถูกส่งมาทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่จะจัดทีมงานลงไปประสาน 
การด าเนินการจัดกิจกรรม อยากจะขอให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง เพ่ือที่ตกลงท าความ
เข้าใจว่าจะป้องกันหรือระวังอย่างไรบ้าง และตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ือจัดความเหมาะสมให้สามารถ
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว จ านวนอุปกรณ์ เรามีรถฉุกเฉินซึ่งเทียบได้ว่าเป็นเหมือนห้องฉุกเฉิน
เคลื่อนที่ สามารถที่จะไปอ านวยความสะดวกตรงนั้นได้ ฉะนั้นเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน คือ 
ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 2,000 คน ควรมีรถพยาบาลอย่างน้อย 2 คัน และทุกๆ 5 กิโลเมตร 
จะต้องมีรถพยาบาลอย่างน้อย 1 คัน เพ่ือที่จะเข้าช่วยเหลือได้ทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ในส่วนของ
ค่าตอบแทนก าหนดโดยใช้เกณฑ์ โรงพยาบาลราชบุรี ค่าใช้จ่ายขั้นต่ า แพทย์ 3,000 บาท/คน  
พยาบาล 1,500 บาท/คน  กู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน (EMR) 500 บาท/คน ค่ารถพยาบาล 2,500 บาท/
คัน ในส่วนของมูลนิธิ  ให้ผู้จัดกิจกรรมประสานกับทีมมูลนิธิโดยตรงและดูแลเรื่องอาหาร น้ าด้วย 
อุปกรณ์ที่ผู้จัดต้องสนับสนุนเพ่ิม คือ สเปรย์ยาชาและครีมนวด เพราะมีค่าใช้จ่ายทีมแพทย์ไม่
สามารถเบิกได้ และที่ส าคัญอีกเรื่อง การคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรม ควรมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมว่ามี
โรคประจ าตัวที่จะเป็นอันตรายขณะวิ่ง ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีภาวะเสี่ยงควรมีสัญลักษณ์ติดเสื้อ
ของผู้เข้าร่วมวิ่ง เพ่ือจะได้ให้การดูแลมากขึ้น และขอให้มีเพ่ือนร่วมวิ่งด้วย และผู้จัดควรมีการ
ประชาสัมพันธ์หมายเลข 1669 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ เพ่ือเรียกใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ระหว่างเส้นทางควรมีป้ายบอกเส้นทางทุก 1 กิโลเมตร เพ่ือสะดวกกรณีแจ้งเหตุเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน สุดท้ายผู้จัดควรท าประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุหมู่แบบกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ส่วนที่อยากให้มีเพ่ิมเติมอีกอย่างคือ อยากให้มีศูนย์กลางของจังหวัดราชบุรีเพ่ือประสานว่า ณ 
วันนี้มีกิจกรรมที่ไหนบ้าง เพราะบางครั้งอาจมีการจัดกิจกรรมถึง 3 รายการในวันเดียว เนื่องจาก
ทรัพยากรที่จะน าไปสนับสนุนไม่เพียงพอ อาจจะล าบาก  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ(2) เรื่องมาตรฐานการวิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบให้ผมเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
มาประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากว่ากิจกรรมวิ่ง วังขนายมาราธอน 
ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีนักวิ่งเสียชีวิต จ านวน 2 ราย จึงมีการเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาหารือกัน โดยน ามาตรฐานการวิ่งของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรฐาน
การวิ่งของ IAAF กติกาและค าแนะน าที่เป็นสากลพึงปฏิบัติต่างๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ด าเนินการร่างแนวทางมาตรฐานการวิ่ง ส าหรับการวิ่งสมัครเล่น การวิ่งที่จัด
หลายครั้งขึ้นไป การวิ่งที่จัดเป็นประจ า และการวิ่งเป็นอาชีพ ณ ตอนนี้ที่ประชุมมีหลาย       
อ                 /หน่วยงาน... 
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 หน่วยงานที่แสดงความคิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีให้ความเห็นว่า การจัด
กิจกรรมวิ่งมีผลกระทบไปรบกวนการท างานตามปกติของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก   
ยิ่งระยะไกลบุคลากรก็ต้องมีในทุกระยะ และบางครั้งบุคลากรมาไม่เพียงพอก็อาจเกิดปัญหา
ขึ้นมาได้ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรีก็ให้ความเห็นว่าบางครั้งจัดกิจกรรมปิดถนนโดยไม่ได้ขอ
อนุญาตเจ้าพนักงานจราจร ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรีให้ความเห็นว่าที่อ าเภอสวนผึ้งมีหลายรีสอร์ท 
หลายโรงแรม ให้ใช้พ้ืนที่จัดงาน ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งการใช้ที่ราชพัสดุต้องขออนุญาต และ
ตามหลักความจริงการจัดกิจกรรมวิ่งต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมติที่
ประชุมเสนอให้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมวิ่ง ตรวจสอบ
มาตรฐานการจัดกิจกรรม ความพร้อม ความปลอดภัย การขออนุญาตต่างๆ ของหน่วยงาน ก็
จะมีผู้แทนของส่วนราชการ เช่น ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงเรียน เป็นต้น ร่างแนวทางมาตรฐานการ
วิ่งนี้ ถ้าด าเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นมาตรฐานที่ช่วยดูแลและสามารถให้ค าปรึกษากิจกรรม
การวิ่งของจังหวัดราชบุรี 

ประธาน  รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี เราจะใช้อ านาจทางกฎหมายอะไรบังคับได้
หรือไม ่

รอง ผบ.ตร.จ.รบ  เรื่องนี้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบกอยู่แล้วครับ ซึ่งต้องมีการขออนุญาตหาก
ด าเนินการปิดถนน  

ประธาน  ฉะนั้น การจัดการวิ่งต้องขออนุญาตเจ้าของถนน เจ้าพนักงานจราจรท้องที่ ส่วนเรื่อง
ทีมแพทย์ไม่มีกฎหมายบังคับแต่เพ่ือความปลอดภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) 
ต้องตั้งคณะกรรมการ ตั้งกฎกติกา ประชาสัมพันธ์ และมีการการันตีความปลอดภัย 
นอกจากการวิ่งแล้ว การปั่นจักรยานก็ท าคู่ขนานกันไปด้วย 

ผู้แทน สทกจ.รบ.  ในเรื่องมาตรฐานการจัดกิจกรรมวิ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดท า
ร่างแนวทางมาตรฐานการวิ่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เสนอคณะที่ปรึกษาฯ 
ภายในเดือนธันวาคม 2562 และจะประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ประธาน  อาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย เชิญผู้ เกี่ยวข้องมาประชุมกัน ฝาก
นายอ าเภอทุกอ าเภอ ถ้าพบเห็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการวิ่งหรือแข่งจักรยานในพ้ืนที่ ที่
ใช้ทางหลวงหรือเส้นทางของราชการ ให้เชิญผู้จัดกิจกรรมและเชิญส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี เชิญต ารวจภูธร กู้ภัยในพ้ืนที่ และเจ้าของสายทาง มาปรึกษาร่วมกัน จะมี
มาตรฐานเรื่องนี้อย่างไร เรื่องการแพทย์ ความพร้อมบุคลากร ให้นายอ าเภอน าเรื่องนี้เข้า
เน้นย้ าในที่ประชุมกรมการอ าเภอเดือนนี้อีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  
 5.2 การปรับปรุงบัญชีรายชื่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎกระทรวงว่า

ด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553   
จ่าจังหวัดราชบุรี  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 มี

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 และอ าเภอทุกอ าเภอได้มีการจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลีย่และประนอมข้อพิพาททางแพ่งของแต่ละอ าเภอไปแล้ว ต่อมากรมการ
ปกครองได้มีหนังสือแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงบุคคลผู้ท าหน้าที่ ไกล่เกลี่ยให้มีจ านวนผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 20 คน หากอ าเภอใดมีจ านวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนน้อย
กว่า 20 คน ให้อ าเภอด าเนินการรับสมัครและจัดท ารายชื่อเพ่ิมเติม ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวต้องเสนอคณะกรมการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะแต่งตั้ง โดยใน
ส่วนของอ าเภอที่มีจ านวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนน้อยกว่า 20 คน มีจ านวน 5 อ าเภอ     
อ                             /ได้แก่... 
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 ได้แก่ อ าเภอโพธาราม อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอวัดเพลง และอ าเภอ
สวนผึ้ง และทางอ าเภอได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะ
น ามาเสนอคณะกรมการจังหวัดราชบุรี 

ประธาน  ท าไมต้องน ามาเสนอคณะกรมการจังหวัดราชบุรี 
จ่าจังหวัดราชบุรี  ตามระเบียบของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 

พ.ศ. 2553 ต้องเสนอคณะกรมการจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน 
ประธาน  ที่ประชุมตรวจสอบตามบัญชีรายชื่อ หากมีผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามกรุณาทักท้วง ชุดที่ 1 

อ าเภอบ้านโป่ง 9 ท่าน ชุดที่ 2 อ าเภอโพธาราม 14 ท่าน ชุดที่ 3 อ าเภอด าเนินสะดวก        
31 ท่าน ชุดที่ 4 อ าเภอวัดเพลง 2 ท่าน และชุดที่ 5 อ าเภอสวนผึ้ง 25 ท่าน ไม่มีท่านใดขัดแย้ง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 

หัวหน้า สนจ.รบ.  เนื่องจากเรื่องนี้มีคาบเกี่ยวกัน 2 ระเบียบ โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 มีอยู่ 2 ประเด็น คือ การเช่ากับการจัดสวัสดิการ
ในส านักงาน ในส่วนการจัดสวัสดิการตามระเบียบมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการที่อยู่ในส่วนราชการนั้นๆ แบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เป็นแบบไม่มุ้งเน้นเป็นธุรกิจ ไม่มี
ค่าใช้จ่าย และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ จะมีค่าเช่าต่างๆ รายละเอียดขอให้ธนารักษ์พ้ืนที่
ราชบุรีเป็นผู้น าเรียน   

ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี  ในเรื่องการจัดสวัสดิการส่วนราชการ ก็จะมีอยู่ 2 แบบ ตามที่หัวหน้าส านักงานจังหวัด
ราชบุรีได้กล่าว โดยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ คือ กิจกรรมหรือกิจการที่มี
วัตถุประสงค์อ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีพนอกเหนือจากที่
ทางราชการจัดให้ และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ คือ กิจกรรมขนาดเล็กที่ให้บริการกับ
ข้าราชการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ หรือเป็นแหล่งขายสินค้าหรือบริการให้แก่ประชาชน
ทั่วไป เช่น ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง และร้านถ่ายเอกสาร เป็นต้น การเข้ามาค้าขาย 
หรือใช้พ้ืนที่ของทางราชการ ก็จะเข้าข่ายการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ การด าเนินการ 2 แบบนี้ 
ต้องอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ ค าว่า คณะกรรมการสวัสดิการ หมายถึง คณะกรรมการของส่วน
ราชการผู้ใช้ที่ดิน ยกตัวอย่างเช่น ศาลากลางจังหวัดก็จะเป็นส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง    
ก็จะต้องมีคณะกรรมการจัดสวัสดิการขึ้นมาถ้าจะท าให้ถูกต้อง ถ้าจะขออนุญาตใช้หรือเช่า ต้องดู
ตามภารกิจ ที่อ่ืนก็เช่นกัน นี่เป็นลักษณะในภาพรวม น าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ    

ประธาน  ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีมีหรือไม่  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ของส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีจัดท าในรูปแบบของสวัสดิการไม่ได้แล้ว เพราะ       

ถูกตรวจสอบว่าขายอาหารแพง จึงต้องด าเนินการในรูปแบบกึ่งธุรกิจ ขณะนี้แจ้งไปที่
คณะกรรมการระดับกรมพิจารณาอยู่ และเมื่อได้รับการอนุมัติก็จะต้องท าเรื่องเช่ากับทาง
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 

ประธาน  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี มีหน่วยงานไหน
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

        
     /เจ้าพนักงาน... 
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เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ขอเพ่ิมเติมครับ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กรณี ขายบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโด 
วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือขายและจ านองไปพร้อมกัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ค่าธรรมเนียมจ านอง ร้อยละ 1 ค่าธรรมเนียมการขายก็จะเหลือ 
0.01 การขายบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดจะเป็นมือ 1 หรือมือ 2 ก็ได้ ตอนนี้มีภาวะกระตุ้น
ขึ้นมาเป็น 3 ล้านบาท แต้บ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดจะต้องเป็นมือ 1 เท่านั้น ค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.01 แจ้งเพ่ือทราบ 

ประธาน  มีหน่วยงานไหนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ผอ. ททท. รบ.  นอกจากชิมชอบใช้ที่มีไป 3 เฟสแล้ว ตอนนี้ ททท. มีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 คือ 100เดียวเที่ยวทั่วไทย รับสมัครวันที่ 11 - 12 
ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. แพ็คเก็จทัวร์หรือตั๋วเครื่องบินต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ราคาแค่ 
100 บาท มีวันละ 10,000 ชิ้น การสมัครอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถสมัครได้ใน
เว็บไซต์ 100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com ส่วนกิจกรรมที่ 2 เริ่มมาตั้งแต่พฤศจิกายน จนถึง 31 
ธันวาคม 2562 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดา เพ่ือให้คนที่มีก าลังจ่ายได้
เดินทางท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยเกิดเงินหมุนเวียนในระบบ วันธรรมดาราคาช็อกโลก สมัครได้
ในเว็บไซต์ วันธรรมดาราคาช็อกโลก.com จนถึง 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวก็ยังสามารถที่จะเข้าไปเสนอสินค้าให้กับทาง ททท. ได้อยู่ ส่วนผู้บริโภคก็ยังไปสมัคร
ที่จะใช้โปรโมชั่นวันธรรมดาได้ ถ้าหากเป็นที่พักก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี แต่สินค้ากลุ่ม
อ่ืน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมด ตั้งแต่การเดินทาง เรื่องสุขภาพ อาหาร    
ที่พัก ก็จะใช้ได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนกิจกรรมในช่วงปลายปีขออนุญาตน าเรียนเบื้องต้น
คือทาง ททท. กรุงเทพฯ ฝ่ายกิจกรรมได้มีกิจกรรมพิเศษที่จะจัดทั่วประเทศไทยใน 6 จังหวัด
คือ Amazing Thailand Countdown 2020 ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 - 31 ธันวาคมนี้  
ซึ่งจังหวัดราชบุรีก็จะจัดขึ้นเป็นจังหวัดพิเศษ ซึ่งปีที่แล้วก็จัดมา 1 ครั้ง ปีนี้ก็จัดขึ้นอีก        
ในภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงราย ภาคอีสานจัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกจัดที่จังหวัด
สระแก้ว ภาคใต้จัดที่จังหวัดพัทลุง และจัดที่กรุงเทพฯ และจังหวัดราชบุรี กิจกรรมจะจัดใน
ลักษณะตรีมงานที่มีความสนุกสนาน งานศิลปะ อาหาร เพ่ือเฉลิมฉลองปีใหม่ ในเบื้องต้นเรียน
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านว่า ททท. จะขอเชิญเข้าร่วมงาน ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมี
หนังสือเชิญประชุมและขอความร่วมมือไปอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ 

ประธาน   อยากให้ท่านพาณิชย์จังหวัดราชบุรีชี้แจงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวที่ออกมาใหม ่

พาณิชย์จังหวัดราชบุรี  ในเรื่องข้าวของจังหวัดราชบุรี จะมีผลผลิตมากตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงธันวาคม แต่อย่างไร 
ก็ตามในเรื่องของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 62/63 มีการประกาศราคา
อ้างอิงมาตั้งแต่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีครัวเรือนทั้งหมด 16,000 กว่ารายที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วรับเงินประกันไปแล้วประมาณ 9 ,000 ล้านบาท ซึ่งอาจจะมี
ปัญหาอยู่บ้าง ผมก็อยากฝากนายอ าเภอที่มีพ้ืนที่นา ในเดือนธันวาคมซึ่งอาจจะมีข้าวนาปีออก
ชุก แล้วก็อาจจะมีการร้องเรียนเหมือนทางภาคเหนือและภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องวัดความชื้นและเปอร์เซ็นต์ของต้นข้าว ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับและอีกเรื่องที่
อยากเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและที่ประชุมกรมการจังหวัดราชบุรี ข้าวอีกชนิดที่น่า
กังวล คือ ข้าวปทุมธานี เนื่องจากว่ามีผู้ปลูกมากขึ้นเป็นเท่าตัว ตรงนี้การส่งออกข้าวประทุม-
ธานีก็ชะลอตัวมาก อย่างไรก็ตามการประกาศเกณฑ์การอ้างอิงที่ผ่านมาข้าว 2 ชนิด ที่ได้รับ
การชดเชย คือ ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเจ้าปกติ ต่อไปที่จะมีการ Kick off ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2562 คือ มันส าปะหลัง ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีก็จะมีพ้ืนที่ประมาณ 60,000 กว่าไร่ 

     /และนอกเหนือ... 
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 และนอกเหนือจากตัวนี้ ก็จะมีตัวที่ด าเนินการไปแล้วคือ ปาล์มน้ ามัน ซึ่งประกาศเกณฑ์อ้างอิง
ทุก 45 วัน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกษตรกร
ก็จะได้รับเงินส่วนต่างตรงนี้เข้ามา และมีอีกตัวที่จะต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ข้าวแห่งชาติในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จะประชุมและอนุมัติช่วยในเรื่องของการเก็บเกี่ยว
ข้าว คุณภาพข้าว จ านวนคนละไม่เกิน 20 ไร่ รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งทั้งหมดก็เป็น
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา การโอนเงินใช้ระบบ
โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องนี้ฝากประชาสัมพันธ์
สามารถโทรแจ้งได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีหรือ 1569 เจ้าหน้าที่ก็จะออกไปชี้แจงท า
ความเข้าใจ และในเบื้องต้นผมได้ประสานส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด  เขต 0-2 ราชบุรี 
ออกไปตรวจค่าข้าวรวมทั้งเครื่องชั่งเตรียมรับมือกับข้าวที่จะออกก่อนช่วงปีใหม่ 

ประธาน  ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี เงินจะเข้าบัญชีเกษตรกรได้อย่างไร 
ผู้แทน ธ.ก.ส.   เงินประกันรายได้ก็จะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกร ปกติจะเป็นช่วงต้นเดือนกับกลางเดือน

ตอนนี้ของจังหวัดราชบุรีก็จะโอน 614 ราย เป็นยอด 9,860,000 กว่าบาท ตอนนี้โอนเข้า
ไปแล้ว 3 รอบ โดยรอบแรก โอน 90 ราย ประมาณ 2,000,000 กว่าบาท รอบที่ 2 โอน 
179 ราย 3,100,000 กว่าบาท รอบที่ 3 โอน 345 ราย 4,000,000 กว่าบาท และจะมี
การโอนเข้ามาอีกเรื่อยๆ หลังจากที่มีประกาศราคาอ้างอิง ส่วนประกันรายได้ปาล์มน้ ามันจะ
แบ่งจ่ายเป็น 8 รอบ หารตามรอบ ตามราคาอ้างอิงแต่ละรอบ ของจังหวัดราชบุรีจ่ายไปแล้ว
ประมาณ 3,500,000 กว่าบาท และสวนยางก็จ่ายไปแล้วโดยแบ่งเป็นเจ้าของสวนยางและ
คนกรีดยาง เจ้าของสวนยางโอนไปแล้ว 1,400,000 กว่าบาท คนกรีดยาง 600,000 บาท 

ประธาน   ทั้งหมดจะมีเงินไหลเข้าบัญชีเกษตรกรอัตโนมัติ ขอให้เป็นเกษตรกรที่จดทะเบียนผู้ปลูก
ข้าวนาปี 62/63 ซึ่งจะแจ้งวันเพาะปลูกและวันเก็บเกี่ยว อยากให้นายอ าเภอเชิญส านักงาน 
ธ.ก.ส. พ้ืนที่ไปประชุมกรมการอ าเภอ เพื่อชี้แจงให้ก านันผู้ใหญ่บ้านได้ไปประชาสัมพันธ์ว่า
รัฐบาลได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างไร 

ปิดประชุม เวลา 11.33 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


