
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 12/2565 

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 และห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์  

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
................................................ 

  ผู้มาประชุม 
1 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายอังกูร  ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นายอุดม  เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

4 พ.ท. สุวพันธ์ โพธิ์ทอง แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

5 พ.อ.ชัชชาญ  บุญวรรณ์ แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

6 พ.อ.นิคม ธรรมนารถสกุล แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

7 น.อ.สามารถ ราษฎร์ภูธร แทนรองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรี 

8 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี   

9 นายทศพร   ทิตภิญโญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 

10 นางสาวประมาขวัญ  ใช้เจริญพงศ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

11 นายกุลชาติ โชติชูตระกูล แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ    
บังคับคดีฯ 

12 พ.ต.อ. สมภพ คูหาวิชานันท์ แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

13 นายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

14 นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15 นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

16 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

17 นายปิยะศักดิ์ สามัคคีวีระวัฒนะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

18 นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

19 พันโทณภัทร อินทร์พรหม แทนสัสดีจังหวัดราชบุรี 

20 นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่ คลังจังหวัดราชบุรี 

21 นางสมพิศ   หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

22 นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

23 นายสุพัฒน์ อ่อนคง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี 

24 นางสาวจินตนา นิธรรม แทนประมงจังหวัดราชบุรี        
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25 นางสาวสุชาดา สุสุทธิ แทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี    

26 นายสกัด  โฉมมงคล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี     

27 นายยงยุทธ เสมาใหญ่ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี         

28 นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดราชบุรี            

29 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดราชบุรี 
30 นางสาวเอ้ืออารีย์ บัวทอง รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดราชบุรี 

31 นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

32 นางสุธีรา ทรงความดี แทนแรงงานจังหวัดราชบุรี 

33 นายไพรัช พรมจีน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

34 นางอัจฉรา เราจุติธรรม จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

35 นางสมหมาย สายสนิท แทนประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

36 นายอานันท์  ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

37 นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
38 นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 
39 นางพิชญา อ้นงาม รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 
40 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศม์ิ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

41 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

42 นางกาญจน์กุระ   ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

43 นายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดราชบุรี     

44 นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

45 นายพรชัย ศรีด ารงค์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

46 พันต ารวจโทวชัรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 
47 นายพงษ์ธัญสิฐ  เอ่ียมพาณิชย์ แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 
48 นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

49 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 

50 นายชัชวาล  พดุงกิจ แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
51 นายปิยะฉัตร ศรีสุวรรณ แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี          

52 นางสาววาสิน ี เกตุแก้ว แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี 

53 นางญาณิศา ปั้นทรัพย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 
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54 นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
55 นางสาวนุชนารถ พุทธสุวรรณ์ แทนผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
56 นางสาวอลิสรา   กรุงจิตร ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 
57 นายปรัชญา แตรสังข์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
58 นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 
59 นายอ านวย กวมทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
60 นายกิตติ์ชญชาต เสมค า ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 
61 นางกุลวดี  สุทธาวาส แทนผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10     
62 นายสะอาด  บุตรเล็ก ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี              
63 นางระวีวรรณ ชัชวาลก าธร แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 
64 นางสาวสุธีรา บกแก้ว แทนหัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
65 นางสาวรจนา นามกระโทก แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

จังหวัดราชบุรี  
66 นางสาวสสิริวัฒน ์ สุวรรณศรี แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี 

67 นายกิตติพร พงศ์สุวรรณ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
68 นางสาววรางคณา สว่างอารมณ์ แทนผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 
69 นางประไพ สุวรรณประสม แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าที ่7  
70 นายสมชาย แสนแปลง ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 

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

72 ว่าที ่ร.ต.ประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 
73 นางธัญญนันท ์ วรภัทรทรัพย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 7 
74 นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

75 นายเกยีรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    
76 นางสาวณัฐชา แสงทอง แทนผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัราชบุรี 
77 นางสาวพิพาเพลิน บุญศรีทอง แทนผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2  

78 นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

79 นางสาวปัทมา ก่อทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 
80 นางสาวปัทมา ก่อทอง แทนผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 
81 นางสาวฟาสีย๊ะ อาฟิโล๊ะ แทนผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัราชบุรี 
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82 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

83 นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  
84 นางสาวสุภาวด ี มิสุนา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 
85 นายวราเสฏฐ ์ เกษีสังข์ แทนผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุร ี
86 นางวีรดา ชุลีกราน แทนศึกษาธิการภาค 3 
87 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม แทนศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
88 นายศักรินทร์ แก้วอร่าม   แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 
89 นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 
90 นางน้ าผึ้ง สุวรรณสอาด แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

91 นางสาวสาคร ปานพายัพ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 

92 นางศิริพร พูลศักดิ์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

93 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอ าเภอเมืองราชบุรี 
94 นายเกียรติศักดิ์   หอมเย็นใจ นายอ าเภอบ้านโป่ง 
95 นายศุภชัย ครุฑด า นายอ าเภอโพธาราม 

96 นายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอ าเภอด าเนินสะดวก 
97 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอ าเภอปากท่อ 

98 นายพฒันพงศ์ ชื่นชอบ นายอ าเภอจอมบึง 

99 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอบางแพ 

100 นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

101 นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอ าเภอบ้านคา 

102 นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอ าเภอวัดเพลง 
103 พ.ต.ท.ธนพัฒน์  สีหะวงค์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านโป่ง 
104 พ.ต.ท.วิชยานนท ์ เอกตาแสง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพธาราม 
105 พ.ต.ท.ด ำเกิง เรือนวิลัย แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

106 พ.ต.ท.สมบูรณ์ มูรพันธุ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากท่อ 

107 พ.ต.ท.ชินโชต ิ โชติศิริ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจอมบึง 
108 พ.ต.ท.ประดับ เชื้อโพหัก แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

109 พ.ต.ท.สมบูรณ์ มั่นคง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวัดเพลง 

110 พ.ต.ท.จักรวำล อรัญญำวัฒน์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนผึ้ง 
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111 พ.ต.ท.มนตรี  ฉายาพงษ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 
112 พ.ต.ท.วิศิษฐ์  จตุราวิยสัจ  แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ่ 

113 พ.ต.ท.สนธยา  ตรีเพ็ชร์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

114 พ.ต.ท.อดุลย์  สังข์เงิน แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

115 พ.ต.ท.สุพจน์  เชยชิด แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก 

116 พ.ต.ท.อังคาร ยะสะนพ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

117 ร.ต.อ.สุรัตน ์ ดีรื่น แทนผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

118 นายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

119 นางสาวเนาวเรศ  น้อยพานิช แทนนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

120 นายวิชัย อรตัน แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

121 นางสุภัค ศิริชัย แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

122 นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณี แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

123 นายพล จันทรชิต แทนนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 

124 นายสุวิทย์ สระษี แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

125 นางปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์ แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

126 นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

127 นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ แทนผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี 

128 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

129 นายแสงชัย วิริยะอ าไพวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

130 นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์สวาท ประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 

131 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

132 นางสาวสุชัญญา  วิมุกตายน ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดราชบุรี 

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

134 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี 

2 พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ 

3 นายสันติราษฏร์ ศิริขันธ์ รองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 

4 นางสาววราภรณ์ ยี่รงค์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ-  
ธุรกิจประกันภยัจังหวดัราชบุร ี
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5 นางธัญธิตา บุญมณีกุล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 

6 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

7 นางณัฐนันท์  ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี       

8 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

9 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี 

10 นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

11 นายเทอดศกัดิ์ ลักษณะหุต ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

12 นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

13 นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

14 นายสนิท อักษรชู หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 

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

16 นายยงยุทธ มหาเวชาศิริ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 
10 (ราชบุรี) 

17 ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8     

18 นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี  3 (บ้านโป่ง)      

19 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

20 นายราวุฒิ ทานัน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

21 นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

22 นายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

23 นายนิทรรศ  เวชวินิจ  ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

24 นายพัฒนะ ศิริมัย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

25 นายภูวิวัช หิรัญศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

26 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

27 รศ.ดร.สุวิทย ์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

28 นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

29 นายชัยยุทธ สุขเสริม ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

30 นางศศิจริญญา อ าม์พรพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

31 นางรพีพรรณ โพธิ์ทอง ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี 

32 ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

33 แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
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34 นายแพทย์สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

35 พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

36 พ.ต.อ.กอบโชค เล็กตระกูล ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

37 พ.ต.อ.ณัฏฐ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

38 พ.ต.ท.ประสพ รัตนารามิก หัวหน้าต ารวจสันติบาลจังหวดัราชบุรี 

39 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

40 นายสาธิต ตั้งฐานันดร โทรคมนาคมจังหวัดราชบุรี  

41 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 

42 นายนคร กว้างขวาง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

43 นายอนันต์ นายะสุนทนกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

44 นายปรีชา ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

45 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

46 นางอารีย์ บ ารุงราษฎร์ ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 

47 นายธนัช  เบ็ญพาด หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

48 นายสมทบ แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี 

49 นางสาวดวงเดือน  ธรรมจง ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

50 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน ) สาขาราชบุรี 

51 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

52 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

53 นายธนศักดิ์ มาคะสิระ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

54 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

55 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

56 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

57 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ (CSR) 

58 นายธีรเดช กุมภา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

59 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

60 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

61 นายจ ารูญ สองสี รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

62 นายอนิรุท  เสวกานันท์ ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  
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63 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

64 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

65 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

66 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

67 นายธีระ ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

68 นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้แทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายพรศักดิ์ ไชยพร จ่าจังหวัดราชบุรี   

2 นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 
3 นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
4 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
5 นางสาวมาริสา ใจแข็ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
6 นางสาวอุมาพร ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
7 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

8 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

9 นายสัจจะ แสงจันทร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านกังานจังหวัดราชบุร ี

10 นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

11 นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

12 นางสาวจารุวรรณ ภู่ข า พนักงานวิชาการพัสดุ 

13 นางสาวจันทมณี กัณฑวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

14 นายณัฐพงศ์ จันทร์กล่อม เจ้าหน้าที่สื่อสาร 

15 นางสาวนุสรา เอ่ียมส าอางค์ นักวิชาการพัสดุ  

16 นายจตุรงค์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

17 นางสาวกนกวรรณ โฆษิตนุศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร 

18 นายพงษ์พัฒน์ สุขสวัสด์ิ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

19 นางสาวสุจิรา ตาทิพย์ เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดราชบุรี  

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น.    
ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการประชุม

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2565 ประจ าเดือนธันวาคม 2565 

/พิธีมอบ... 
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  - พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี) 

 - พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรและองค์กรดีเด่น เนื่องใน     
วันมะพร้าวโลก (World Coconut Day) (ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี) 

 - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
 นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 ย้ายมาจาก ส านักนโยบายและแผน กระทรวง-  

 มหาดไทย 
 นายวาทินทร์    ทองแก้ว ต าแหน่ง พลังงานจังหวัดราชบุรี 
 ย้ายมาจาก ส านักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี 
 นายสกัด  โฉมมงคล ต าแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
  ย้ายมาจาก ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  เรื่องแรกวันหยุดยาวสิ้นปีของส่วนราชการเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 

2566 โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จังหวัดราชบุรีมีการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2566 ส่วนราชการสามารถเข้าร่วมโดยพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะเข้าร่วม ณ    
สถานทีใ่ด และส่วนราชการที่มีภารกิจหน้าที่ เช่น ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ราชบุรีที่มีการตั้งจุดตรวจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งจุดทั้งหมด 
18 จุด ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และช่วงวันหยุดยาวฝากส่วนราชการดูแลรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ตรวจสอบและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เรียบร้อย การดูแลบ ารุงรักษา
อุปกรณเ์ครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ดับเพลิงก็เป็นเรื่องส าคัญ   

  อีกเรื่องอย่างที่ทุกท่านทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ก็อยากฝากทุกท่านติดตามประกาศ
ส านักพระราชวังด้วย  

  และเรื่องการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในส่วนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
แจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยเน้นย้ าเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ในระหว่าง
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 กระทรวงมหาดไทย มิได้มีนโยบายหรือค าสั่ง
ให้หน่วยงานราชการในสังกัด และสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ งดการจัดงานรื่น
เริงเทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566” แต่อย่างใด แต่ให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

  1. เน้นย้ าเรื่องเวลาเปิด - ปิดสถานบริการ การห้ามมิให้บุคคลที่มีอายุต่ ากว่ากฎหมาย
ก าหนดเข้าไปใช้บริการ มิให้มีการน าอาวุธ ยาเสพติดเข้าไปในสถานประกอบการดังกล่าว      
มิให้มีการมั่วสุมกระท าความผิดในโรงแรม การจัดท าทะเบียนผู้พัก ตลอดจนการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี การพนัน และการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  2. ก่อนที่จะเข้าสู่การจัดงานรื่นเริงเทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566” ให้
จังหวัด อ าเภอ ตรวจตราสถานที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้ตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมถึงระบบป้องกัน
อัคคีภัย เพ่ือสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้เข้าไปใช้บริการในสถานที่นั้น 

  3. แจ้งให้ผู้ประกอบการค านึงถึงจ านวนผู้เข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมให้สัมพันธ์กับ
ประเภทกิจการการใช้อาคารไม่ให้แออัดหนาแน่นจนเกินไป เพ่ือป้องกันมิให้มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดเหตุการณ์เสียชีวิต จากการเบียดของคนจ านวนมาก (Crowd crush) ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้น
ในตา่งประเทศ 

/4. เน้นย้ า... 
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  4. เน้นย้ าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกัน
ความเสี่ยง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ส าหรับ
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

  5. ในช่วงการจัดงานรื่นเริงเทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566” (ระหว่างวันที่ 
30 ธันวาคม 2565-วันที่ 2 มกราคม 2566) ให้จังหวัด อ าเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ ตรวจตราสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย และมิให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและผู้เข้าไปใช้บริการ 
รวมทั้งให้สังคมโดยรวมมีความสงบเรียบร้อย 

  ฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมและด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจ าเดือนพฤศจิกายน เม่ือวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2565  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รบ 0017.3/ว 27769 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 

2565 แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี 
โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 
   3.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี    จังหวัดราชบุรีก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี     
นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566             
ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ดังนี้ 

   - เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล ณ วัดอมรินทราราม (วัดตาล) 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   

   - เวลา 08.30 น. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติฯ (ต่อเนื่องจากพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระกุศล) ณ บริเวณท่าน้ าวัดอมรินทราราม (วัดตาล) อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

   การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” หรือชุดสุภาพ และสวมหน้ากาก
อนามัยสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 
   3.2 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี   รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 
 ปีงบประมาณ 2565 
 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - เรื่องร้องเรียน ทั้งหมด  1,606 เรื่อง 

   - ยุติ  ทัง้หมด      1,592  เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ    ทั้งหมด           14 เรื่อง 

/ปีงบประมาณ... 
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 ปีงบประมาณ 2566 
 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม่ ทั้งหมด  1,263 เรื่อง 

   - ยุติ  ทั้งหมด      1,234  เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ    ทั้งหมด           29 เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร    

 3.3 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรี ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ 
งดให้” ของขวัญของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ  การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการ

ประกาศ เจตนารมณ์โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพ่ือแสดงให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือ
สาธารณชน รับรู้ว่าผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน มี
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ 
และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ดังนั้น 
จังหวัดราชบุรีได้ให้ความส าคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของ
รัฐบาล และพันธกิจ “จังหวัดราชบุรีใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม            
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้าง
ค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส  จังหวัดราชบุรีใสสะอาด 2566” และ 
“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยทาง
จังหวัดได้น าประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี และแจ้งให้ทุกส่วน
ราชการได้รับทราบและน าไปจัดท าประกาศฯ ตามรูปแบบที่เหมาะสม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบ และด าเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกหรือ
สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าทีใ่นการปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ พร้อมรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

   ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน              
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
จึงขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อไป 

ประธาน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
คลังจังหวัดราชบุรี  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ในเดือนธันวาคม 2565  
    - งบประจ า  เบิกจ่าย     ร้อยละ 35        ใช้จ่าย     ร้อยละ 35.33 
    - งบลงทุน เบิกจ่าย     ร้อยละ 19        ใช้จ่าย     ร้อยละ 28.96 

/ภาพรวม... 
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    - ภาพรวม เบิกจ่าย     ร้อยละ 32        ใช้จ่าย     ร้อยละ 34.08 
  ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  - งบส่วนราชการ 
    - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 1,951.54 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น  1,163.81 ล้านบาท 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น  1,178.68 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 3,508.15 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น      268.06  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          30  ของประเทศ 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น    1,259.62  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          47  ของประเทศ  
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 5,459.69 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,431.87 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          33  ของประเทศ 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น  2,438.30  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          48 ของประเทศ 
  - งบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า     22.77 ล้านบาท เบิกจ่าย       0.84  ล้านบาท 
        ผลการใช้จ่าย    0.91  ล้านบาท  
    - งบลงทุน   178.42 ล้านบาท เบิกจ่าย      0.00 ล้านบาท  
        เป็นอันดับ         74 ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย   0.00  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         75 ของประเทศ  
    - ภาพรวม   201.19  ล้านบาท เบิกจ่าย      0.84   ล้านบาท  
        เป็นอันดับ         74 ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย   0.91 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         75 ของประเทศ 
  - งบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า      8.96 ล้านบาท เบิกจ่าย       0.33  ล้านบาท 
        ผลการใช้จ่าย     0.33 ล้านบาท 
    - งบลงทุน   182.95 ล้านบาท เบิกจ่าย       0.00  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         11 ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย    0.00  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         14 ของประเทศ 
    - ภาพรวม   191.91 ล้านบาท เบิกจ่าย      0.33  ล้านบาท  

       เป็นอันดับ       11  ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย   0.33 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         14 ของประเทศ 
  - ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.) 
    - ได้รับการจัดสรร  246.10  ล้านบาท เบิกจ่าย   0.13  ล้านบาท  

  - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ได้รับการจัดสรร  1,418.79  ล้านบาท  เบิกจ่าย  548.09  ล้านบาท ทั้งนี้

สามารถใช้งบประมาณไดถ้ึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 
/ในส่วนของ... 
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  ในส่วนของแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว 1459 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานส าหรับ
สัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 จากที่ผ่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
และได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ให้ค านวณค่าปรับเป็นร้อยละ 0          
ตามหนังสือเวียน ว 639 และ ว 645 ซึ่งมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นกับส่วนราชการที่
ผู้ประกอบการไม่เข้าท างานหรือท างานล่าช้า เนื่องจากไม่เสียค่าปรับ จึงมีแนวปฏิบัติออกมาให้
ส่วนราชการใช้ควบคุมการท างาน โดยมีแนวทางการแก้ไขสัญญา แนวทางการปรับแผนการ
ท างานใหม่ แนวทางติดตามการประเมินผลการท างาน แนวทางบอกเลิกสัญญาและคิดค่าปรับ 
(ม. 103 วรรค 1) และแนวทางภายหลังบอกเลิกสัญญา โดยสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมตาม
หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ส านักงานคลัง
จั งหวัดราชบุ รี ได้ แจ้ ง เวี ยนออกไป และขออนุญาตชี้ แจงแทนหน่ วยงานในสั งกั ด
กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในเรื่องของของขวัญที่กระทรวงการคลังและ
หน่วยงานอ่ืนๆ มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน จะมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม ได้แก่ 1) มาตรการช้อปดีมีคืน 2) มาตรการลดค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศัย 3) มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
4) มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่น าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับอากาศยานภายในประเทศ 5) มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

 
และกลุ่มที่ 2 มาตรการ/โครงการอ่ืน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ส าหรับของขวัญที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานมอบให้  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบ รับทราบในการด าเนินการตามมาตรการนี้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565  

 
/ประธาน... 
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ประธาน  ขอบคุณคลังจังหวัดราชบุรี  สิ้นเดือนนี้ก็สิ้นไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายของจังหวัดราชบุรี   
ตัวเลขยังค่อนข้างต่ ากว่าเป้าหมาย และพอเริ่มเข้าไตรมาสที่ 3 ก็ต้องเตรียมจัดท างบประมาณ       
ปี พ.ศ. 2567 ต่อ เพราะฉะนั้นตัวเลขของไตรมาสแรก อย่างที่แจ้งทุกครั้งถึงเรื่องการเบิกจ่าย    
จะส่งผลกระทบต่อไปเรื่อยๆ อยากให้ส่วนราชการเร่งด าเนินการ  

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ผู้แทน นพ.สสจ.รบ.  สรุปสถานการณ ์COVID-19 จังหวัดราชบุรี ระลอกเดือนมกราคม 2565 ในเดือนธันวาคม 

วันที่ 1-24 ธันวาคม 2565 มีจ านวนผู้ป่วย 123 ราย ยอดผู้ เสียชีวิตเพ่ิมจากเดือน
พฤศจิกายน 12 ราย และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2565 มีจ านวนเพ่ิม 2 ราย และร้อยละ  
การฉีดวัคซีนของจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ฉีดวัคซีนทั้งหมด 
1,488,041 โดส ดังนี้ เข็มที่ 1 ร้อยละ 80.46 เข็มที่ 2 ร้อยละ 75.59 เข็มที่ 3 ร้อยละ 
33.94 เข็มที่ 4 ร้อยละ 7.83 เข็มที่ 5 ร้อยละ 1.05 และเข็มที่ 6 ร้อยละ 0.03 ซึ่งการฉีด
วัคซีนเข็มกระตุ้นก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และจากการรณรงค์การฉีดวัคซีน        
ในสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5-25 ธันวาคม 2565 รวมทั้งหมด 13,870 โดส และยังคง
ต้องมีการรณรงค์ต่อไป 

  และสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดราชบุรี เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ มีผู้ป่วย 
สะสม 800 กว่าราย โดยสถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มลดลง ในปีหน้าก็อาจมีแนวโน้มลดลง 
กว่าปีนี้ 

ประธาน  ฝากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เพราะจังหวัด
ราชบุรีอยู่ในอันดับท็อปเท็นมายาวนาน รู้ถึงต้นเหตุแล้วมีแนวทางที่จะด าเนินการต่อไปอย่างไร
จังหวัดราชบุรีสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไร       

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   

 4.4 สถานการณ์ฝนฟ้าอากาศ 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ  ส าหรับสถานการณ์ในเดือนธันวาคม 2565 ก็เข้าสู่ฤดูหนาว มีความกดอากาศสูงจากประเทศ

จีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย และส าหรับจังหวัดราชบุรีได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิพบว่า 
อุณหภูมิต่ าที่สุดจะอยู่ในช่วงวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 โดยอุณหภูมิต่ าที่สุดอยู่ที่อ าเภอ
บ้านคา บริเวณพ้ืนที่ รพ.สต.บ้านพุน้ าร้อน 8.2 องศาเซลเซียส 

  คาดหมายลักษณะอากาศ เดือน มกราคม 2566 ส าหรับจังหวัดราชบุรี บริเวณจังหวัด
ราชบุรียังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป ส าหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้
เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีก าลั งค่อนข้างแรง และต่อเนื่ อง ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงใกล้เคียงค่า
ปกติ ส่วนปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติ   

จังหวัด 
 

อุณหภูมิ ( ซ.) ฝน (มม.) ความชื้น 
สัมพัทธ ์

(%) 

ลม 
สูงสุดเฉลี่ย ต่ าสุดเฉลี่ย ปริมาณฝน จ านวนวัน ทิศ ความเร็ว 

(กม./ชม.) 

ราชบุร ี 31-33 19-21 <10 มม. 1-2 65-70 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

8-15 

ประธาน  ขอบคุณผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี  
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

/การจัดกิจกรรม... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566  
หน.สนง.ปภ.  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีขออนุญาตรายงานการป้องกัน

และลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ช่วงควบคุมเข้มข้นจะเริ่ม       
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่
อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งมีการก าหนดมาตรการด าเนินการ 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการ
บริหารจัดการ 2.ด้านลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน และสภาพแวดล้อม 3.ด้านลดปัจจัยเสี่ยง
ยานพาหนะ 4.ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5.ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ปีนี้      
จะมีการเปิดศูนย์รณรงค์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงยิมเนเซียม
จังหวัดราชบุรี โดยจะมีการปล่อยขบวนรณรงค์ มีการจัดบูธและนิทรรศการให้ความรู้ และมีการ
ตั้งจุดตรวจ จุดบริการในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ทั้งหมด 18 จุด อ าเภอละ 2 จุด ยกเว้น
อ าเภอสวนผึ้ง 1 จุด และอ าเภอบางแพ 1 จุด น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และหาก
หัวหน้าส่วนราชการมีการเดินทางผ่านจุดบริการสามารถแวะตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่     
ที่ปฏิบัติงานได ้

ปิดประชุม เวลา 11.55 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
                พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  (นำงสำวปณิธี รงค์วรำโรจน์) 


