
 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุี 
ครั้งที่ 8/2564 

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชัน้ 5 และ Application ZOOM Cloud Meetings 

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

2 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

4 พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

5 พ.อ.จีรนาท เทพวัลย์ แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

6 พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

7 พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

8 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี   

9 นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย อัยการจังหวัดราชบุรี 
10 นางกรวิพา จันทโรทัย อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 
11 นายธนิต อดิศักดิ์ไพศาล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

12 นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 
จังหวัดราชบุรี 

13 พ.ต.อ.วชิรพงษ์   อมราพิทักษ์ แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

14 นายไพรัช มโนสารโสภณ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

15 นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

16 นายมานะ  วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

17 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

18 นายวีรยุทธ จันทร์แก้ว แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

19 นายกรวุฒิ  บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

20 ร้อยโทปิยะศักดิ์ เยี่ยมแสง แทนสัสดีจังหวัดราชบุรี 

21 นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่ คลังจังหวัดราชบุรี 

22 นางสมพิศ    หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

23 นายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

24 นายละออ เสร็จกิจ แทนเกษตรจังหวัดราชบุรี 

25 นายประวิทย์    ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี 
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26 นายบุรินทร์   สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี    

27 นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

28 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

29 นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์ แทนขนส่งจังหวัดราชบุรี 

30 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

31 นายสมใจ พลเรือง สถิติจังหวัดราชบุรี 

32 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

33 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

34 นายอุดม หฤษฎ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

35 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

36 นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

37 นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
38 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
39 นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 
40 นายอภัย เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

41 นายไกรยทุธ หอมไกรลาศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

42 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

43 นางสาวมิ่งขวัญ   บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

44 ว่าทีร่้อยเอกศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดราชบุรี 

45 พันต ารวจโทวชัรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

46 ร.อ.นุกูล ศรีสดเลิศ แทน ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ 
47 นายยุคล ก าเหนิดแขก สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

48 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 

49 นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
50 นางสาววารี ปัญจะผลินกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี 
51 นางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 

52 นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
53 นายปิยะ พลอยม่วง แทนผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 
54 นายสันต ิ วังวารี แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 
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55 นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

56 นายอ านวย กวมทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
57 นายกิตติศักดิ์ สุภาดี แทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 
58 นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 
59 นายประสิทธ์ สงนุ้ย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

60 นางสาวสุรังษ ี ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 
61 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 
62 นางณัฐนันท์  ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
63 นสพ.ชัยวลัญช ์ ตุนาค ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัด

ราชบุรี 

64 นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี 

65 นายสิทธิพร สามมณฑา แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 
66 นายคณิต ชินวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

67 นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

68 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 
69 นางสาววรางคณา  สว่างอารมณ์ แทนผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 
70 นายสุทธิพล   เอ่ียมประเสริฐกุล ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

71 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี

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

73 นายสุชาติ เงินสุข ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

74 นางสาวนฤตยา   ภูฆัง ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 7 

75 นางศรัณยา ดีพูน แทนหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
76 นางสาวณัฐชา แสงทอง แทนผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

77 นางสาวอรวรรณ พงศ์ธิติปัญญากร ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 

78 นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

79 นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

80 นางสายชล แก้วน้อย แทนผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

81 นางสาวกัณหา แดงอาจ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัราชบุรี 

82 นางอรณิช วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 

83 นางฐิติภา สังข์เภา แทนศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
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84 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

85 นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

86 นางปราณี ภาคสวรรค์ แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

87 นางเพ็ญจมาศ ค าธนะ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 

88 นางเพ็ญจมาศ  ค าธนะ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

89 นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 
90 นางรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

91 นางสาวรัชวัลย ์ บุญโฉม ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

92 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

93 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอ าเภอบ้านโป่ง 

94 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

95 นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

96 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอบางแพ 

97 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอ าเภอปากท่อ 

98 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอ าเภอจอมบึง 

99 นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอ าเภอวัดเพลง 

100 นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอ าเภอสวนผึ้ง 

101 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอ าเภอบ้านคา 

102 พ.ต.ท.พงศกร เข็มราช แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 
103 พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงค์เกตุใจ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านโป่ง 

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

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

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

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

108 พ.ต.อ.ฉัฐวัชร   วงศ์วาสน์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

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

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

111 พ.ต.อ.จรรยวรรธน ์  วิเศษชูชาติกุล   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ ่

112 พ.ต.ท.สนธยา   ตรีเพ็ชร์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 
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113 พ.ต.ท.อรรณนพ   นุ่มสวน แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

114 พ.ต.ท.วิเชียร ดาวดึงษ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

115 ร.ต.อ.จรัล พ่ึงโพธิ์ทอง แทนผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

116 นางกาญจนาพร เกตุทอง แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

117 นายศักดิ์ชัย  พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

118 นายวิชัย อรตัน แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

119 นายสวัสดิ์  จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

120 นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณี แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

121 นายโรจนะ รุ่งเรือง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

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

123 นายสุรวุฒ ิ ชอบอิสระ แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

124 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

125 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

126 นายการุณ ทรัพย์เจริญ แทนผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

127 นางสาวสรียา   บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี 

128 นางกาญจนาพร เกตุทอง แทนประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

129 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

130 นายธีรพันธ์ หนูเจริญ แทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

131 นายณรงค์ ทีเกาะ แทน ผอ.ส านักงาน กกต.จว.รบ. 

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

133 นายอนิรุท  เสวกานันท์ ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายพรชัย ศรีด ารงค์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

3 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 

4 นางวันทนา ชนะกุล ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

5 นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

6 นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ประจ าเขต 10 (ราชบุรี) 
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7 นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 

8 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7  ราชบุรี        

9 นายนิทรรศ  เวชวินิจ  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

10 นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

11 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางฯ 

12 พ.ต.ท.อังคาร ยะสะนพ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

13 นางพิชญากร วิลัยทรัพย์ รองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 

14 นางสาวพรทิพย์ เสนะโห สรรพากรพื้นที่ราชบุรี         

15 นางสาววราภรณ์ ยี่รงค์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี 

16 นายสุรยุทธ สันตจิต หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

17 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

18 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี 

19 นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

20 นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

21 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 

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

23 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

24 นายราวุฒิ ทานัน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

25 นายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

26 นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

27 นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

28 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

29 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 

30 นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2    

31 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

32 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

33 นายรังสรรค์ อ้วยวิจิตร ศึกษาธิการภาค 3 

34 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
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35 นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

36 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

37 นางรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี 

38 นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

39 นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

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

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

42 พ.ต.ท.ยิ่งยศ คงมีลาภ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

43 พ.ต.ท.ประสพ รัตนารามิก หัวหน้าต ารวจสันติบาลจังหวดัราชบุรี 

44 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

45 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

46 นายนคร กว้างขวาง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

47 นายอนันต์ นายะสุนทรกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

48 นายปรีชา ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

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

50 นายสัญญา มณทามณี หัวหน้าส านักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

51 นายสมทบ แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี 

52 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

53 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน ) สาขาราชบุรี 

54 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

55 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

56 นายธนศักดิ์ มาคะสิระ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 
57 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 
58 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

59    

60 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ (CSR) 

61 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

62 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

63 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 
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64 นายประวิทย์ เอียวตระกูล ประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดราชบุรี 

65 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 
66 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

67 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 
68 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

69 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

70 นายธีระ ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

71 นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้แทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายพรศักดิ์ ไชยพร จ่าจังหวัดราชบุรี   

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

3 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

4 นางอภิรดา ชนะบวรกุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

5 นางสาวดวงตา ขาวช่วย แทน ผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

6 นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดราชบุร ี

7 นายสัจจะ แสงจันทร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านกังานจังหวัดราชบุร ี

8 นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   
กล่าวเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2564 ประจ าเดือนกันยายน 2564 

ประธาน  - ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
  นางสาวมิ่งขวัญ  บุญโภคัย ต าแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
   ย้ายไปด ารงต าแหน่งท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดเพชรบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  เดือนนี้ เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ในปีนี้จั งหวัดราชบุรี            

มีข้าราชการเกษียณอายุราชการหลายท่าน ต าแหน่งสูงสุดของในรอบนี้คือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ และหัวหน้าส่วนอีกหลายท่าน บางท่านก็ย้าย
หรือได้รับการเลื่อนต าแหน่ง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีข้าราชการเกษียณอายุ 
ได้แก่ นายอ าเภอ 2 ท่าน นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม, นายชุษณิษฏ์ 
ประจวบวัน นายอ าเภอด าเนินสะดวก, นายประสิทธ์ สงนุ้ย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 

/ราชบุรี... 
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 ราชบุรี, นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสม
เทียมราชบุรี , นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี , นายสุชาติ เงินสุข 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี, นางศรัณยา ดีพูน หัวหน้าศูนย์บริหาร
ข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก, นางอรณิช วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. 
จังหวัดราชบุรี, นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี             

  และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการคลายล็อกเพ่ิมอีก 10 กิจการ และปรับเวลา
เคอร์ฟิวจากเดิมเวลา 21.00 น. เป็น 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. การก าหนด
พ้ืนที่ยังเหมือนเดิมจังหวัดราชบุรียังเป็นพ้ืนที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ
เมื่อวานได้ประชุมร่วมกับนายอ าเภอและได้สั่งการเน้นย้ าไปแล้ว เนื่องจากอ าเภอเมือง
ราชบุรีและอ าเภอบ้านโป่งมีร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีอยู่จ านวนมาก นอกจาก
มาตรการคลายล็อก ศบค. อนุมัติขยายระยะเวลา การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ออกไปอีก 2 เดือน หรือจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ในเรื่องของสถานศึกษา
ทุกระดับรวมถึงสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานทีเ่พ่ือจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
ที่มีการรวมคนจ านวนมากให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ก.ศธ. และ ก.อว. ร่วมกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีมาตรการก ากับอย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันพรุ่งนี้ 
จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี จะน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมและ
จะมีค าสั่งของจังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. ก าหนดอีกครั้ง        
ฝากหัวหน้าส่วนราชการก าชับข้าราชการในหน่วยงานของท่าน สถานการณ์ยังไม่เป็นที่
น่าไว้วางใจแม้จะมีมาตรการผ่อนคลายแล้ว แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ   
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือถ้าสามารถตรวจ ATK เป็นประจ าทุกสัปดาห์ได้  
จะเป็นการดี ถึงมาตรการผ่อนคลายแต่ทุกคนยังต้องดูแลตัวเองให้ดี ขณะนี้ทราบว่า
วัคซีนไฟเซอร์เดินทางมาถึงแล้ว และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับ เด็กอายุ 12 - 18 ปี     
ต้นเดือนตุลาคมเพ่ือจะเปิดเรียนได้ทันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนไว้  และเมื่อเช้าผมได้ไปรับกรมวัง-
ผู้ใหญ่เป็นผู้แทนพระองค์น าอาหารพระราชทานและเจลแอลกอฮอล์มามอบให้กับ
โรงพยาบาลโพธารามกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง และแจ้งว่าจะน ามามอบให้ครบทุก
โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี  

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 ประจ าเดือนสิงหาคม เม่ือวันที่ 
31 สิงหาคม 2564  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 23431 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564       

แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 ประจ าเดือนสิงหาคม         
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัด
ราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี  

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
 

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

ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 

 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด 1,887  เรื่อง 
   - ยุติ    ทัง้หมด 1,862 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     25 เรื่อง 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ 

ชื่อหน่วยงาน แจ้ง
เบาะแส 

เดือดร้อน
ทั่วไป 

เจ้าหน้าทีร่ัฐ
(ขอให้ตรวจสอบ) 

ปัญหา
ที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อื่นๆ หนี้นอก
ระบบ 

รวม 

เรื่องค้าง ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่จังหวัดฯ 

  
1     1 

อ าเภอบ้านคา    1    1 
อ าเภอจอมบึง     2   2 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง    1    1 

รวมเรื่องค้าง จ านวน 5 เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 

คลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 5,051.53 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 4,642.55 ล้านบาท 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 4,849.19 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 4,349.15 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น  2,831.46  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          63  ของประเทศ 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น   4,030.54  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          62  ของประเทศ 
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 9,400.68 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 7,474.01 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          63  ของประเทศ 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น  8,879.73  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          56 ของประเทศ 

/งบกรม... 
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   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า     24.72 ล้านบาท เบิกจ่าย     13.02  ล้านบาท 
        ผลการใช้จ่าย  17.09  ล้านบาท 
    - งบลงทุน   204.61 ล้านบาท เบิกจ่าย   108.01 ล้านบาท  
        เป็นอันดับ        51 ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย 184.80  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ        66 ของประเทศ 
    - ภาพรวม   229.33  ล้านบาท เบิกจ่าย   121.03   ล้านบาท  
        เป็นอันดับ        53  ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย 201.89  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ        65  ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า     25.26 ล้านบาท เบิกจ่าย    12.63   ล้านบาท 
        ผลการใช้จ่าย  19.30  ล้านบาท 
    - งบลงทุน   287.87 ล้านบาท เบิกจ่าย   87.38  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ       15 ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย 256.24  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ       15 ของประเทศ 
    - ภาพรวม   313.13 ล้านบาท เบิกจ่าย   100.01  ล้านบาท 

       เป็นอันดับ        16  ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย 275.54  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ        14 ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.) 
    - ได้รับการจัดสรร  105.39  ล้านบาท เบิกจ่าย   52.45  ล้านบาท 
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ COVID-19 
    - ได้รับการจัดสรร  651.32  ล้านบาท เบิกจ่าย   514.25  ล้านบาท 
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ได้รับการจัดสรร  1,580.79  ล้านบาท  เบิกจ่าย  1,381.93  ล้านบาท 
ประธาน  ในปีงบประมาณต่อไปอยากให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดราชบุรีเป็น

ล าดับเลขตัวเดียว หน้าหัวหน้าส่วนราชการต้องช่วยกัน และคงต้องติดตามเร่งรัดกัน
ตั้งแต่ไตรมาสแรก ขอให้หน่วยงานด าเนินการเร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอให้เงินงบประมาณมา 
เพราะเมื่อ พ.ร.บ.ประกาศแล้วหน่วยงานรับทราบว่าได้รับงบประมาณอะไรบ้าง สามารถ
ด าเนินการได้เลย 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ผู้แทน นพ.สสจ.รบ.  สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก ผู้ป่วยรายใหม่ 233,092,663 ราย เสียชีวิต 

4,769,789 คน ประเทศที่มียอดผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา     
อินเดีย บราซิล สหราชอาณาจักร และรัสเซีย ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 28 ของโลก โดย
สถานการณข์องประเทศไทย ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 9,489 ราย 
แยกเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 9,210 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย จากเรือนจ า/ที่ต้องขัง 

/269 ราย... 
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 269 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,552,552 ราย เสียชีวิต 129 ราย และเมื่อวาน 10 จังหวัด
ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี   
เรือนจ าฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ระยอง และราชบุรี จังหวัดราชบุรีอยู่ล าดับที่ 10  
ของประเทศ ส าหรับผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดราชบุรีวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ป่วย    
รายใหม่ 229 ราย รักษาหาย 414 ราย ซึ่งการรักษาหายมีมากกว่าจ านวนผู้ป่วยรายใหม่ 
เสียชีวิต 6 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 219 ราย จ านวนผู้ป่วยระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน
เมษายน ในรอบ 7 วัน รายอ าเภอ  

 
  การด าเนินการฉีดวัคซีนในภาพรวมของจังหวัดราชบุรีด าเนินการได้ 40% และ

ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก็ได้มีการประชุมของคณะกรรมการไปแล้วซึ่งมีเป้าหมาย 
52,000 คน และจะเริ่มด าเนินการฉีดวัคซีนในเดือนตุลาคม 2564 

ประธาน  การฉีดวัคซีนของจังหวัดราชบุรีตามจริงได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว พรุ่งนี้ขอให้น า
ข้อมูลชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   

  4.3 สถานการณ์ลมฟ้าอากาศ 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ   คาดการณ์เส้นทางพายุวันที่ 23-25 กันยายน 2564 มีพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่

เกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 
บางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ท าให้ทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง และได้พาดผ่านประเทศไทยไปอ่าวเบงกอล จากภาพ
แบบจ าลองจะเห็นได้ว่าพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ได้สลายตัวไปแล้ว ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝน    
ที่ผ่านจนถึงเดือนกันยายนนั้นมากกว่าค่าเฉลี่ย แต่ปริมาณฝนกันยายนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว 
ปริมาณฝนตกตามอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 
อ าเภอบ้านคามีปริมาณฝนเยอะที่สุด 1,160.2 มิลลิเมตร ลักษณะอากาศวันที่ 28 
กันยายน 2564 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย กับ           
มีหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอล ส่วนพายุไต้ฝุ่น MINDULLE และพายุ 

/ดีเปรสชัน... 
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 ดีเปรสชัน บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ส าหรับคาดหมาย
ลักษณะอากาศ เดือนตุลาคม 2564 ส าหรับจังหวัดราชบุรี เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจาก
ฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนจังหวัดราชบุรี
ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนัก
ในบางวัน จากนั้น ฝนจะลดลงและเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม 
นอกจากนี้ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ตอนบน ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก คาดว่าบริเวณจังหวัดราชบุรีปริมาณฝนรวม
จะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5  ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย       
ข้อควรระวัง  มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัว
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่าน
ประเทศไทย ซึ่งท่าให้มีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง ขอให้ประชาชนติดตามข่าว
พยากรณ์อากาศและค่าเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย 

ประธาน    ขอบคุณผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ที่รายงานสถานการณ์ให้ทราบ
ข้อมูลตลอดและฝากนายอ าเภอทั้ง 10 อ าเภอ เฝ้าระวังปริมาณฝนที่อาจตกอีกเป็น
จ านวนมาก ในเดือนหน้า  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.4 สถานการณ์น้ าของจังหวัดราชบุรี 
ผู้แทน ผอ.ชลประทานฯ   รายงานสถานการณ์น้ าในจังหวัดราชบุรี ในเขื่อนหลักทั้ง 2 เขื่อนของจังหวัดราชบุรี

เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ าเก็บกักรวมกัน 2 เขื่อน 21,000 กว่า
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 79% ของความจุ ซึ่งสามารถรับน้ าได้อีกประมาณ 5,478 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็นน้ าใช้การรวมทั้ง 2 เขื่อน 7,850 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 59% 
ของความจุ ส าหรับการระบายน้ าผ่านเขื่อนแม่กลองที่อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ
เวลา 06.00 น. ระบายผ่าน 680 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เวลา 12.00 น. ระบายเพ่ิม 753 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งการระบายอยู่ในเกณฑ์ท่ียังไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ท้ายเขื่อน ส าหรับ
การระบายที่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ท้ายเขื่อนนั้น จะต้องเริ่มระบายน้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตร/
วินาทีขึ้นไป ส าหรับสถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 5 แห่งในจังหวัดราชบุรี ข้อมูล 
ณ วันนี้ มีปริมาณน้ าเก็บกัก 56 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 74% ของความจุ ซึ่งสามารถ 
รับน้ าได้อีกประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ าใช้การได้ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 
73% ของความจุ ซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยท่าเคยและอ่างเก็บน้ า
ห้วยมะหาดที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังน้ ามาก ปัจจุบันอ่างเก็บน้ าห้วยท่าเคยอยู่ใน
สถานการณ์เฝ้าระวังซึ่งได้มีการระบายน้ าและปรับแผนการระบายน้ า โดยไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่ท้ายน้ าหรือถ้ามีก็ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ส าหรับอ่างเก็บน้ าห้วยมะหาดได้ท าการ
พร่องน้ าโดยได้ระบายน้ าไปอ่างเก็บน้ าชัฏป่าหวาย และวันนี้ได้พร่องน้ าลงล าน้ าเดิม ซึ่งได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด หากมีสถานการณ์น้ าล้นจะมี
หนังสือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ
ต่อไป ส าหรับสถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าอ่ืนๆ ก็ยังคงรักษาการได้ยังไม่มีการระบายน้ า 
สามารถบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ าได้อยู่ ปัจจุบันล าน้ าภาชีที่อ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอ  

/จอมบึง... 
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 จอมบึงระดับน้ ายังคงอยู่ต่ ากว่าตลิ่งประมาณ 3 เมตร ส าหรับสถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็กทั้งหมดมี 59 แห่ง กระจายตัวอยู่ในอ าเภอต่างๆ 4 อ าเภอ ปัจจุบันมีปริมาณน้ า
เก็บกักรวมอยู่ 16.009 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 59% ซึ่งสามารถรองรับน้ าได้อีก 
ส าหรับสถานการณ์น้ าขอรายงานที่ประชุมทราบ  

ประธาน    ขอบคุณโครงการชลประทานราชบุรีส าหรับข้อมูล และหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน
ขอให้รายงานผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์หัวหน้าส่วนราชการด้วยครับ  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
  โครงการน ากระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่ (SCG) 
ผู้แทน SCG   โครงการรักษ์โลก รักรีไซเคิล น ากระดาษเก่า มาแลกกระดาษใหม่ เอสซีจีพี โรงงาน 

บ้านโป่งด าเนินการร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิญชวน
หน่วยงานราชการ น ากระดาษเก่าประเภทกระดาษพิมพ์เขียน หนังสือราชการ เข้าสู่ระบบการ 
รีไซเคิลกระดาษ เพ่ือน ากลับมาหมุนเวียนใหม่ เป็นการสร้างคุณค่าสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามแนวทาง SCG Circular Way 
โดยขั้นตอนการรีไซเคิลเป็นการจัดการด้วยระบบปิด ท าให้เอกสารส าคัญต่างๆ ที่ส่งเข้ามา
ท าลายเป็นไปด้วยความปลอดภัย มีการด าเนินการเก็บข้อมูลปริมาณน้ าหนักกระดาษที่น าส่ง
มายังโรงงาน และน ามาค านวณน้ าหนักเทียบเป็นอัตราส่วนในการแลกเปลี่ยนกระดาษ A4 เพ่ือ
น ากลับไปยังหน่วยงานที่น าส่ง โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่น้ าหนักกระดาษที่ใช้แล้ว           
100 กิโลกรัม สามารถแลกเปลี่ยนกระดาษได้ 5 รีม กระดาษที่ใช้แล้ว 1,000 กิโลกรัม 
สามารถแลกเปลี่ยนกระดาษได้ 50 รีม มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ดังนี้  

 
 

    /รวมน้ าหนัก... 
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  รวมน้ าหนัก 272,520 กิโลกรัม แลกกระดาษได้ 13,626 รีม หรือ 2,725 
กล่อง โดย Kick off โครงการกระดาษเก่า แลกกระดาษใหม่ เริ่มตุลาคม 2564 
แนวทางด าเนินการนั้นจะเริ่มจากส านักงานที่ประจ าศาลากลางจังหวัด และหน่วยงาน
ที่สนใจ เก็บรวบรวมกระดาษเอกสารที่ไม่ใช้แล้วและน าใส่กล่องที่ก าหนด (หากมี
ประมาณกระดาษเก่าจ านวนมากให้ติดต่อ SCGP โรงงานบ้านโป่ง เพ่ือประสานงาน
การส่งเข้า Recycle) และทาง SCGP จะด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือค านวณน า
กระดาษใหม่ส่งมอบให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดย SCGP จะท า
กล่องกระดาษ Recycle และน ามาวางตามจุดที่ศาลากลางจังหวัดก าหนดประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2564 หากสนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการ  
คุณวิรัช นันท์ดี โทร.081-019-0178 และคุณชัชชัย มโนสารโสภณ โทร.089-
254-8832 

ประธาน   ขอบคุณ SCGP ส าหรับโครงการรักษ์โลก รักรีไซเคิล น ากระดาษเก่า มาแลกกระดาษใหม ่   

ปิดประชุม เวลา 15.20 น. 

 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


