
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 2/2563 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.                                                                                                                                                                                                                                 
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบรุีเกมส์ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบรุ ี

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

2 นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

4 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

5 พ.อ.วุฒิศักดิ์ สุขยฤกษ์ แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

6 พ.อ.จีรนาท เทพวัลย์ แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

7 พ.ท.อนุรักษ์ สุคันโท แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

8 น.อ.สามารถ ราษฎร์ภูธร แทนรองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรี 

9 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี 
10 ร.ต.อ.พิริยะ ณ บางช้าง อัยการจังหวัดราชบุรี 
11 นางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 
12 นางสาวอรุณศรี  ภูวพานิช อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
13 นายกิตติ ทัพพันธ์ชัย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี   

จังหวัดราชบุรี 
14 พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

15 นายสินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

16 นายชาติชาย  ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

17 นายมิตรภาพ พูนเพิ่มพันธ์ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

18 นายสุทธิรักษ์  หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

19 นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

20 นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

21 พันเอก กลินท ์ ปานเชียงวงษ ์ สัสดีจังหวัดราชบุร ี

22 นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี 

23 นางรุ่งทิพย ์ พิษณ ุ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

24 นายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

25 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี 
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26 นายประวิทย์   ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี 

27 นางสาวสุชาดา สุสุทธิ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

28 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

29 นายวีระ จันทร์ทอง แทนสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

30 นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

31 นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

32 นางภัทรวดี สิงคเสลิต สถิติจังหวัดราชบุรี 

33 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

34 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

35 นางวัชรี มากหวาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

36 นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

37 นางวันทนา   ณัฐพูลวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
38 นายอานันท์  ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
39 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
40 นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 

41 นายอภัย  เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

42 นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

43 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

44 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

45 นายเกริก มั่นคง แทนพลังงานจังหวัดราชบุรี 

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

48 นายภาคย์ กิจจ าเนียร แทนรองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 

49 นายวีรศักดิ์ นิจสุนกิจ แทนผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 13 
50 นางชญษร อรุณรุมแสง แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 

51 นายยุคล  ก าเหนิดแขก สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 
52 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 
53 นางสาวสุพิชชา พราหมณ์สังข์ แทนผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
54 นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
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55 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
56 นางสาวปาณิสรา ธรฤทธิ์ แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี 

57 นางญาณิศา ปั้นทรัพย์ แทนผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 

58 นายฉัตรชัย ทองเถื่อน แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
59 นางวันทนา ชนะกุล ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
60 นางสาวอลิสรา   กรุงจิตร ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 

61 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุร ี

62 นายประจักษ์ เหล็งบ ารุง แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

63 นายพีระพงษ์   ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

64 นายอ านวย พุทธรัตนัง แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

65 นายสุชาติ  กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

66 นายวิชัย แป้นอ้อย แทนผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

67 นายประสิทธ์ สงนุ้ย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

68 นางสาวสุรังษ ี ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

69 นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

70 นายสุรยุทธ สันตจิต หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

71 นางสาวพิไลพร เจติยวรรณ แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 

72 นางสาวรัชนี นาคบุตร แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี 

73 นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

74 นายคณิต ชินวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

75 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 
76 นายชาตรี วงษ์ชื่น แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

77 นางฐิติชญาน์ เปรมกิจ แทนผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

78 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 

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

80 นางรวมทรัพย์  คะเนะดะ ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 
81 นายสมหมาย นามสวาท แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 

82 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี 

83 นางสาวมณีพัชร บุญเรือง แทนผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 
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84 นายพัฒนะ  ศิริมัย แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

85 นายพัฒนะ  ศิริมัย ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุร ี

86 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี

87 นายสุพจน์ เพชรศรี หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด  เขต 0-2 ราชบุร ี

88 นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

89 นายวีระกิตต์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภยัในการท างานเขต 7 

90 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

91 นายยุทธนา  นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

92 นายศักดิ์ดา สีค ามื้อ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

93 นางสาวดวงฤด ี ใจกระจ่าง แทนผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 

94 นายจรูญ นาคแก้ว แทนผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

95 นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

96 นางวรรณดี แสงอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              แทนผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

97 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

98 นางล ายอง เพ่ิมพูล แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

99 นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

100 ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

101 นายวิมล ชาญชนบท ผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

102 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี     

103 นางวีรดา ชุลีกราน แทนศึกษาธิการภาค 3 

104 นางสาวกรรนิการ์ ศรีบุญเรือง แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

105 ว่าที่ร้อยตรี.วัฒนา   ตรงเที่ยง แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

106 นางปราณี ภาคสวรรค์ แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

107 นายประสาน น่วมมะโน แทนผู้อ านวยการศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

108 นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุร ี

109 นางเยาวลักษณ์ มีบุญมาก แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

110 นางสาวรัชนี ครองระวะ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

111 น.พ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

112 นางจิรภัทร สิทธิสันต์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
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113 นางอารยา จารึก แทนผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

114 นายรณภพ เวียงสิมมา นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

115 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบ้านโป่ง 

116 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

117 นายชนพหล  ส่งเสริม นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

118 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอ าเภอปากท่อ 

119 นายประยงค์ จันทเต็ง นายอ าเภอจอมบึง 

120 นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอ าเภอบางแพ 

121 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

122 นายรณภพ มีคติธรรม แทนนายอ าเภอบ้านคา 

123 นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอ าเภอวัดเพลง 

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

125 พ.ต.ท.อภิมุข ธนเดชคุณาภรณ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพธาราม 

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

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

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

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

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

131 พ.ต.ต.ศักดิ์ชาย เรืองฉาย แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ่ 

132 พ.ต.ท.สมศักดิ์ เฉลิมพันธุ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

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

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

135 พ.ต.ต.เลิศศักดิ์ บุญมี แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

136 พ.ต.ท.หญิง พรหมพร  พูลทรัพย์ แทนสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

137 นางเพ็ญพร พลายแก้ว แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

138 นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

139 นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

140 นายสมภพ ธนิกกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

141 นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณ ี แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 
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142 นายธนากร เจนศุภการ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

143 นางปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์ แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

144 นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 
145 นางสาวสรียา  บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี  

146 นายบุญเอื้อ เหล็กอ่ิม แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

147 นายวิโรจน ์ ไชยโย แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

148 นายปรัชญา ทองพิทักษ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

149 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

150 นายอดิรักษ์ ชินารักษ์ แทนผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 

151 นายธัชพล ปัญญาชัยรักษา แทนหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

152 นางสาวศิริวรรณ จูตะเสน แทนผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

153 นายอุดม ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

154 นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณี แทนประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

155 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

156 นางกฤษณะ เกตุกุญชร แทนประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ (CSR) 

157 นายธีรเดช กุมภา แทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

158 นายเมธี วินันท์ แทนประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

159 พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.จว.รบ. 

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

161 นายนิเวศ ยอดม่ิง ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

162 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

163 นางนิลวรัตน์ พลบูรณ์ แทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

164 นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ภาคประชาสังคม 

165 นายกิจจา เสาวรส จ่าจังหวัดราชบุรี   

166 นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

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

168 นายสละ  รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

169 นางปนัดดา เพ็งแป้น ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

170 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
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171 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุร ี

172 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ 

2 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

3 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

4 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี 

5 นายศีลวัตร สิงห์มณี ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

6 นายกิตติ์ชญชาต เสมค า ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

7 นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 
10 (ราชบุรี) 

8 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 
9 นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

10 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

11 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

12 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัราชบุรี 

13 นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

14 น.พ.เกรียงศักดิ์    ค าอ่ิม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

15 น.พ.สุพจน์  จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

16 พ.ต.อ.จุมพล สิกเสน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

17 พ.ต.อ.เทิดเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

18 พ.ต.อ.ภีมพล  ศรุตานันทะ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

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

20 พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

21 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

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

23 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

24 นายสมทบ  แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุร ี

25 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี 

26 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 
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27 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

28 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

29 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

30 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

31 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

32 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

33 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

34 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

35 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

36 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

37 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

38 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

39 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 
40 นายธีระ ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

41 นายอดุลย์ ถาวรกุล ป้องกันจังหวัดราชบุรี   

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการ
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2563 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

 - พิธีมอบโต๊ะปิงปองเพ่ือใช้ส าหรับให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนที่มาออกก าลังกายใน
สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี (ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี)   

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
นางสาวพัณณ์วลัย  โฉมยงค์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 
    ย้ายมาจาก ส านักงานการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสงคราม 
นางวันทนา  ณัฐพูลวัฒน์ ต าแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

    ย้ายมาจาก ศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนงานภาค 5 

  นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสิ่ งแวดล้อม    
ภาคที่ 8  

   นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
    จังหวัดราชบุรี ย้ายมาจาก ส านักงาน 
    พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร 

    
/นายพรชัย... 
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 นายพรชัย  ศรีด ารงค์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
    ราชบุรี ย้ายมาจาก ส านักงานบังคับคดี 

    จังหวัดพัทลุง 

 - ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่   

  นางอลิสา  อภิบุณโยภาส ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 
ย้ าย ไปด ารงต าแหน่ ง  ส านักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 8  

มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  การรับเสด็จฯ อยากให้หัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับเสด็จด้วยตนเอง และการแต่ง

เครื่องแบบชุดปกตขิาวก็ควรแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยเฉพาะข้าราชการผู้หญิง   
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 ประจ าเดือนมกราคม 2563 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 5458  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563   
แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 ประจ าเดือนมกราคม 2563 ทาง 
www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไข
ให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563 ประจ าเดือนมกราคม 2563 เมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 
   3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 

(ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 

 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด   658  เรื่อง 
   - ยุติ    ทั้งหมด   609 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     49 เรื่อง 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ 

ชื่อหน่วยงาน 
แจ้ง

เบาะแส 
เดือดร้อน

ทั่วไป 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

(ขอใหต้รวจสอบ) 
ปัญหา
ที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อ่ืนๆ 
หนี้นอก
ระบบ 

รวม 

ปีงบประมาณ 2562  

อ าเภอเมืองราชบุร ี  2 1     3 

อ าเภอโพธาราม  1      1 

อ าเภอบา้นโป่ง     1   1 

อ าเภอบางแพ  1      1 

อ าเภอสวนผึ้ง  1  1    2 

สพม. 8   1     1 

ส านักการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุร ี    1 2   3 

/ชื่อหน่วยงาน... 
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ชื่อหน่วยงาน 
แจ้ง

เบาะแส 
เดือดร้อน

ทั่วไป 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

(ขอใหต้รวจสอบ) 
ปัญหา
ที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อ่ืนๆ 
หนี้นอก
ระบบ 

รวม 

ปีงบประมาณ 2562  

สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี     1   1 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา     1   1 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่3  1      1 

เทศบาลเมืองราชบุรี  1      1 

แขวงทางหลวงชนบทราชบุร ี      1  1 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.4 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 ประจ าเดือน 
มีนาคม 2563 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ก าหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 

ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ในวันจันทร์ที่  30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.               
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี   

  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  
 จึงขอให้ส่วนราชการที่มี เรื่องจะน าเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นสาระส าคัญส่งให้  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

คลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 1,819.51 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 1,351.94 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น      66.43 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น       30.70  ล้านบาท   
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 1,885.94 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 1,382.64 ล้านบาท   
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า      4.50 ล้านบาท เบิกจ่าย     1.61  ล้านบาท 
    - งบลงทุน      0.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.00 ล้านบาท   
    - ภาพรวม      4.50  ล้านบาท เบิกจ่าย     1.61  ล้านบาท  

/ผลการเบิกจ่าย... 
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   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า      2.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.91 ล้านบาท 
    - งบลงทุน      0.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.00 ล้านบาท  
    - ภาพรวม      2.00 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.91 ล้านบาท  
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        453.75  ล้านบาท เบิกจ่าย     161.08 ล้านบาท 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        1,098.42  ล้านบาท เบิกจ่าย    625.73 ล้านบาท  
    - ภาพรวม 1,552.17 ล้านบาท เบิกจ่าย    786.81 ล้านบาท   
ประธาน   พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ประกาศแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป 
คลังจังหวัดราชบุรี  หน่วยงานต้องรอเงินงวดที่จัดสรรมาในระบบ เมื่อได้รับเงินงวดแล้วจะต้องให้เจ้าหน้าที่

เบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปชดใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปงบพลางก่อน ซึ่งเราใช้ล่วงหน้ามาประมาณ 5 เดือน 
เปอร์เซ็นผลการเบิกจ่ายก็จะเป็นปัจจุบัน  

ประธาน   ฝากทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมและเร่งด าเนินการ เชิญกองจัดท างบประมาณเขต
พ้ืนที่ 13 ครับ 

ผู้แทนกองจัดท างบประมาณฯ  ขอเรียนแจ้งเรื่องเงินประจ างวดปี 2563 ของจังหวัดราชบุรีได้รับการอนุมัติเงินประจ า
งวดแล้วเมื่อวานนี้ ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วตามราชกิจจานุเบกษาทางส านักงบประมาณก็ได้ด าเนินการ
วันพิจารณาและอนุมัติจากส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว มีใบประจ างวดออกมาแล้วของทั้งจังหวัดราชบุรี 

ประธาน   ก็เป็นข่าวดีของจังหวัดราชบุรี อยากให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีที่แล้วจังหวัด
ราชบุรีอยู่อันดับกลางๆ ปีนี้ทุกหน่วยงานช่วยกันพยายามเร่งการเบิกจ่ายให้อยู่ในล าดับ 20 ต้นๆ   
มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ช่วยก ากับติดตามเร่งรัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่
ก ากับแต่ละส่วนราชการช่วยติดตามด้วย โดยเฉพาะงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งไม่ควรพลาด
เป้าหมายอย่างน้อยต้อง 80% ช่วยกันติดตามเร่งรัดด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.2 งาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรี” 
ประจ าเดือนมกราคม 
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  กรมการพัฒนาชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนริม
เขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรี” โดยจัดงานทุกสิ้นเดือน ในส่วนนี้ขอประชาสัมพันธ์
เชิญชวนทั้งประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้พ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสินค้าทางการเกษตร สินค้าหัตถกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งของเก่า ของที่ระลึกที่มี
อยู่ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาช่วยกันจับจ่ายซื้อสินค้าของจังหวัดราชบุรี   

ประธาน  เดือนมีนาคม วันที่  27 – 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 – 21.00 น. 
โดยประมาณ ฝากส่วนราชการสามารถให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานน าของมือสอง ของเก่ามา
จ าหน่ายได้เป็นการสร้างรายได้เพ่ิม ผู้บัญชาการเรือนจ าอาจจะน าผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ฝีมือ
ผู้ต้องขังมาจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์หน่วยงาน กศน. ผลิตภัณฑ์หน่วยงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น และก็มีเวทีการแสดงซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ก็อยากเชิญชวนครับ 
ขอบคุณส านักงานเทศบาลเมืองราชบุรีที่ได้เอ้ือเฟ้ือและอนุเคราะห์สิ่งอ านวยความสะดวก  

/ขอบคุณ... 
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 ขอบคุณผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี  และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงาน ฝากทุกท่านช่วยกัน     
ไปเดินไปช้อป ในส่วนร้านค้าติดต่อได้ที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.3 การขอรับสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
ประจ าปี 2563 
พลังงานจังหวัดราชบุรี  ส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีมีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยส านักงานบริหารกองทุน

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะเปิดรับสมัครโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน ปี 2563 หน่วยงานหรือองค์กรใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
สามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ ส าหรับวิธีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
สามารถท าได้ 3 วิธี ส าหรับหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลทางกฎหมายและยื่นลงทะเบียนเป็น
ผู้ดูแลระบบ (Admin) กับส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้ว
สามารถให้ผู้ดูแลระบบหรือที่เรียกว่าแอดมินของหน่วยงานนั้นเป็นผู้สร้างบัญชีโครงการ และ
ให้สิทธิชื่อพร้อมรหัสเข้าระบบ (User/Password) ของโครงการให้กับผู้จัดการโครงการ เพ่ือ
กรอกรายละเอียดโครงการต่อไป ส าหรับช่องทางที่ 2 ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้สมัครยื่น
ลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถยื่นโครงการผ่านทางจังหวัด โดยจังหวัดราชบุรี
ได้มอบหมายให้ส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีเป็นแอดมินกลางของจังหวัด และอีกช่องทาง
สามารถยื่นผ่านกรม กระทรวงต้นสังกัดของท่านได้ หากมีข้อสงสัย มีข้อซักถามเพ่ิมเติม
สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
www.enconfund.go.th   

ประธาน  การขอรับสนับสนุนงบประมาณของส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานสามารถน าไปท าอะไรได้บ้าง  

พลังงานจังหวัดราชบุรี  เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน 
เช่น โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปสูบน้ าให้กับเกษตรกร ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคา
อาคาร การติดตั้งตู้อบแห้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ รายละเอียดของเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ก็ต้องรอประกาศจากทางส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีก
ครั้ง ซึ่งจะต้องเป็นงานลักษณะของการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเป็นหลัก 

ประธาน  ให้ส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีคัดเลือกโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนแล้วน ามา
เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่สนใจ สร้างโครงการขึ้นมาให้ได้สักโครงการ หน่วยงานไหนมีข้อ
สงสัยถามพลังงานจังหวัดราชบุรีหรือไม ่

เกษตรจังหวัดราชบุรี  ในเรื่องนี้เท่าที่ลงพ้ืนที่ก็มีเกษตรกรสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการกับส านักงานพลังงาน
จังหวัดราชบุรี ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนห้วยกระบอก อ าเภอบ้านโป่ง ท าผักไช่กัวซึ่งมีตลาดขาย
อยู่ที่เยาวราช แต่การตากผักยังตากบริเวณข้างถนนกันอยู่ ซึ่งชุมชนอยากได้โดมพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ประธาน  กรณีนีผู้้เขียนโครงการต้องเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าชุมชน 
พลังงานจังหวัดราชบุรี  ผู้จัดการโครงการเป็นหน่วยงานราชการเขียนโครงการร่วมกับชุมชน โดยสอบถามความ

ต้องการของชุมชนก่อนแล้วเขียนโครงการเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด
เห็นชอบก่อน จึงเข้าสู่การขอรับสนับสนุนงบประมาณของส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

/เกษตรจังหวัด... 
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เกษตรจังหวัดราชบุรี  ขออนุญาตสอบถามต่อ จากที่เคยประสานและส่งเกษตรกรเข้าไปอบรม แต่ได้รับแจ้งว่า
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้เขียนโครงการ 

พลังงานจังหวัดราชบุรี  ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) แล้วก็ต้องผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผอ.ส านักงานการกีฬาฯ  ขออนุญาตเรียนถามว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่คะที่จะน าระบบโซลาร์เซลล์มาติดตั้งที่สนาม
กีฬากลางจังหวัดราชบุรีในส่วนที่เป็นสาธารณะเพราะว่าสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีไม่ได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมไฟฟ้าเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งขณะนี้เสียค่าไฟฟ้าเท่ากับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางเพราะฉะนั้นจึงให้บริการได้ถึงแค่เวลา 20.30 น. ซึ่งบางส่วนก็ได้มี
ผู้ใหญ่ใจดีมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะคนจังหวัดราชบุรีออกก าลังกาย
กันเยอะมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีท าให้โรงพยาบาลมีงานท าน้อยลง ถ้าเป็นไปได้ก็จะเปิดให้บริการถึง
เที่ยงคืนถ้าได้ใช้ไฟฟรี 

พลังงานจังหวัดราชบุรี  ถ้าเป็นอาคารสาธารณะ โรงพยาบาล โรงเรียนต่างๆ ก็เข้าเงื่อนไขของส านักงานบริหาร
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี  ขออนุญาตเรียนถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนก็มีอยู่ แต่
ในส่วนของหน่วยงาน ส่วนราชการ และภาคประชาชน ความยุ่งยากอยู่ที่การเขียนโครงการเพ่ือ
เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งมีความยุ่งยากพอสมควร และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วก็จะมี
การเร่งรัดด าเนินการ ซึ่งไม่ได้โอนเงินมาให้ก่อน แต่ให้ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จ ถ้าด าเนินการไม่ทันให้ยื่นได้ 1 ครั้ง แล้วคณะกรรมการฯ มีอ านาจให้ยื่นได้ 60 วัน
เท่านั้น ถ้าท าไม่ทันก็ถือว่าตกไป 

พลังงานจังหวัดราชบุรี  เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการทางส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มีระยะเวลาให้ 90 วันในการลงนามในสัญญาให้เรียบร้อย 

ประธาน  ให้พลังงานจังหวัดราชบุรีนัดหารือกับหน่วยงานที่สนใจ น าตัวอย่างระเบียบหลักเกณฑ์มา   
ในวันพุธเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.4 การขอความร่วมมือการใช้น้ ามันดีเซล บี - 10 
พลังงานจังหวัดราชบุรี   กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ ามันดีเซล บี-10 เพ่ือทดแทนน้ ามันดีเซล

ธรรมดาซึ่งน้ ามันดีเซล บี-10 จะมีส่วนประกอบของน้ ามันไบโอดีเซลที่มาจากเกษตรกรร้อยละ 
10 ข้อดีของการใช้น้ ามันดีเซล บี-10 ข้อแรก เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน 
อีกทั้งยังเป็นการลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ข้อสอง ลดการปลดปล่อยมลภาวะ
ทางอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาในปัจจุบัน อีกข้อก็คือเป็นข้อดีส าหรับตัวท่าน
และหน่วยงาน รัฐบาลได้ก าหนดราคาน้ ามันดีเซล บี-10 ให้ต่ ากว่าดีเซลธรรมดาลิตรละ       
2 บาท ก็ถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานท่านได้ และ
หากไม่แน่ใจว่ารถของส านักงานท่านใช้น้ ามันดีเซล บี-10 ได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่
เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือที่ศูนย์บริการรถของท่าน ส่วนใหญ่รถ
ประมาณ 80% ก็ใช้ได้ และหน่วยงานที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่กระทรวงพลังงานขอความ
ร่วมมือใช้น้ ามันดีเซล บี-20 ซึ่งราคาต่ ากว่าน้ ามันดีเซล บี-10 1 บาท ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
หน่วยงานและประเทศชาติ ขอเรียนชี้แจงที่ประชุมเพียงเท่านี้ 

/ประธาน... 
 

http://www.doeb.go.th/


-14-     

ประธาน   เชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานก าชับพนังงานควบคุมรถ รถเครื่องยนต์ดีเซลให้ใช้น้ ามันดีเซล   
บี-10 ทุกครั้ง ขนส่งจังหวัดราชบุรีเชิญครับ 

ขนส่งจังหวัดราชบุรี   เรียนท่านประธาน เมื่อวานนี้ได้ไปตรวจวัดควันด ารถบรรทุก มีอยู่ 1 คัน ควันด ามากโดย
คนขับรถบรรทุกอ้างว่าเป็นเพราะใช้น้ ามันดีเซล บี-10 ท าให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ไม่ทราบว่า
ทางส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีได้มีการให้ความรู้กับเจ้าของผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุก
ขนาดใหญ่หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ ามันดีเซล บี-10 แล้วการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เป็น
อย่างไร 

พลังงานจังหวัดราชบุรี    น้ ามันดีเซล บี-10 เมื่อเทียบกับน้ ามันดีเซลธรรมดา บี-7 คือเพ่ิมไปอีก 3% คุณภาพ
น้ ามันเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้รัฐบาลผลักดันให้น้ ามันดีเซล บี-10 เป็นน้ ามันดีเซลมาตรฐาน
ของประเทศไทย คิดว่าถ้าตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน ว่ารถยนต์รุ่นไหน
สามารถใช้กับน้ ามนัดีเซลแบบไหนผมว่าก็ไม่น่าจะเกิดผลกระทบกับการใช้รถ 

ประธาน   ฝากให้ขนส่งจังหวัดราชบุรีท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่รถไม่ผ่านการตรวจควันด าให้
ด าเนินการแก้ไข และติดตามตรวจสอบด้วยว่ามีการด าเนินการแก้ไขหรือไม่ 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.5 ประกาศจังหวัดราชบุรี ให้ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเป็นเขตปลอดการใช้
ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
หน.สนจ.รบ.    จังหวัดราชบุรีได้มีประกาศ ให้ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเป็นเขตปลอดการใช้ถุงพลาสติก 

และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยได้ออกประกาศ ณ 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

   1. ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดงดใช้ถุงพลาสติก    
ทุกชนิด และงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

   2. กรณีมีกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การประชุม อบรม สัมมนาและ
อ่ืนๆ ให้ใช้จาน ชามบรรจุอาหาร หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุที่
ท าจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว ชานอ้อย กล่องกระดาษ กล่องพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น 

   3. ให้ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการภายในเป็นเขตพ้ืนที่ลด ละ เลิกใช้
พลาสติก และเป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร 100% โดยห้ามเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารและบุคคลใดน าภาชนะโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใช้ในพ้ืนที่โดยเด็ดขาด 

   4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดทุกคนลด ละ เลิก
การใช้ และการรับถุงหิ้วพลาสติกจากร้านค้าและผู้ประกอบการอ่ืนๆ และปฏิเสธการใช้โฟม
บรรจุอาหารทุกรูปแบบ โดยรณรงค์ใช้ถุงผ้าและตะกร้าท าจากวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้
โฟม ไม่ซื้ออาหารประเภทใส่กล่องโฟม และไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร 

   ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจังหวัดได้จัดตราชั่งกลาง
ส าหรับชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยไว้ที่บริเวณชั้น 2 ด้านทิศตะวันตกอาคารศาลากลางจังหวัด
ราชบุรีหลังใหม่ใกล้กับส านักงานจังหวัดราชบุรี เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบันทึกปริมาณ
ขยะ ส าหรับจดบันทึกสถิติและน าเรียนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ราชบุรีต่อไป เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดด้วย 

ประธาน    เริ่มอย่างจริงจังครับ ผมว่าทุกส่วนราชการนอกศาลากลางจังหวัดราชบุรีก็ควรน าไปปรับใช้
ถือปฏิบัติ นอกจากนั้นยังให้ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเป็นเขตปลอดอาวุธ ฝากท่านผู้บังคับ
หน่วยทหาร ต ารวจ หากมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีกรุณาเก็บอาวุธไว้ในรถ 
ฝากด้วยครับ  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.6 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ  การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ 

บรรจุในแผนชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกจิ โดยวิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรีก็เป็นเมืองเกษตรสีเขียว
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและทุกภาคส่วนให้ความส าคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ก ากับดูแลการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี (2) ได้มอบนโยบายให้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ปัจจุบันในจังหวัดราชบุรีมีพ้ืนที่การเกษตร 
จ านวน 1,248,275 ไร่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ให้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับรอง
มาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ซึ่งหมายถึงเกษตรที่ใช้สารเคมีได้แต่ใช้ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค หรือว่ารับรอง GAP โดยมีพ้ืนที่ จ านวน 56,185 ไร่ เกษตรอินทรีย์ปัจจุบันมีมาตรฐาน
การรองรับอยู่หลายมาตรฐาน ได้แก่ Organic Thailand, PGS, การรับรองตนเอง (ไม่ใช้สารเคมี) 
และมาตรฐานสากล รวม 2,619.285 ไร่ ทั้งหมดมีเกษตรกรที่มีใบรับรองและจ าหน่ายอยู่ที่
ตลาด ณ ปัจจุบัน จ านวน 58,804.285 ไร่ หรือ คิดเป็น 5% ของจังหวัด ตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยการลง
พ้ืนที่พูดคุยกับเกษตรกร ภาคเอกชน และ      ภาคการศึกษา จนได้แนวทางการขับเคลื่อน ซึ่ง
บางส่วนได้ด าเนินการไปแล้ว บางส่วนก าลังด าเนินการ บางส่วนเป็นแผนงาน ทุกคนให้หลักคิดว่า
จังหวัดราชบุรีมีวิสัยทัศน์ คือ เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข ซึ่งจังหวัด
ราชบุรีมีพ้ืนที่การเกษตร จ านวน 1,248,275 ไร่ โดยทุกคนก าหนดเป้าหมายร่วมกันว่า จังหวัด
ราชบุรีมีเป้าหมายอยู่แล้ว 5% ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด จะเพ่ิมไปอีก 5% ในปี 2563 -
2567 รวมประมาณ 60,000 ไร่ ตกปีละ 12,000 ไร่ แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนโดยตั้งคณะท างานเป็น 4 คณะ ได้แก่ 1) 
คณะกรรมการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี 2) คณะท างาน
ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลเกษตรอินทรีย์ราชบุรี 3) คณะท างานก าหนดและกลั่นกรอง
หลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ราชบุรี 4) คณะท างานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งปี 2563 ได้รับสมัครผู้สนใจมาแล้ว 8,738 กว่าไร โดยน าเกษตรกรทั้งหมดมา
เป็นเป้าหมายเดียวกัน และทุกคนระดมกันส่งเสริมโดยมีเกษตรจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ 
ซึ่งจะใช้งบประมาณงบปกติของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดฯ ที่มีอยู่มาท าเป็นเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่การเกษตร 5% สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามาช่วย
ในเรื่องของการตรวจสารเคมี การท าเว็บไซต์ และแบ่งกลุ่มเกษตรกรให้มีหน่วยรับผิดชอบดูแล 
และหลายภาคส่วนอยากให้มีมาตรฐานของจังหวัดราชบุรี เป็นราชบุรีออร์แกนิค ซึ่งในวันพรุ่งนี้
จะมีการประชุมในเรื่องการรับรองมาตรฐานราชบุรีออร์แกนิค และต้องมีระบบสารสนเทศซึ่งต้อง
ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีที่เข้ามาช่วยในการท า
ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด ทั้งนี้ ก็จะมีสินค้าเกษตรที่รับรองมาตรฐานแล้ว และจะเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกัน พอมีระบบตรงนี้ก็มีเกษตรกรหลายรายกังวลว่าท าแล้วจะไม่มีที่ขาย         หรือ
ภาคเอกชนบอกไม่มีของที่จะขาย แนวคิดนี้จะท าอย่างไรให้ตรงกัน ก็เกิดการจับคู่ธุรกิจ เมื่อวาน
นี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ประชุมร่วมกับบิ๊กซี วันนี้ เวลา 10.00 น. บิ๊กซีเปิดตลาดให้
เกษตรกรกลุ่มนี้ไปขายสินค้าเกษตร โดยทางส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีและส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดราชบุรีส่งเจ้าหน้าที่ไปดูสถานที่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ก็ได้
ประสานกับบริษัทคิวพี (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือจับคู่สินค้าอีกด้วย  สิ่งที่จะด าเนินการต่อไปคือ
ทุกภาคีต้องร่วมมือกันเรื่องตลาดถึงจะเกิดการขับเคลื่อนไปได้ 

/รองผู้ว่า... 
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รองผู้ว่าราชการฯ (2)    ตามที่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีน าเรียน ตอนนี้ พ้ืนที่ เกษตรมีประมาณ 
1,200,000 กว่าไร่ มีการท าเกษตรปลอดภัย GAP เกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองประมาณ 
50,000 กว่าไร่ ก็ได้เกือบ 5% เป้าหมายของประเทศคือมีพ้ืนที่การเกษตรปีละ 1 ล้านไร่ ก็
ถอดออกมาท าประมาณ 5% ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีประมาณ 50,000-60,000 ไร่ ถ้าท าอีก
ประมาณปีละ 12,000 ไร่ ซึ่งในงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ก็ได้ตั้งงบประมาณ
ส าหรับส่งเสริมเกษตรปลอดภัย GAP เป็นพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์ต่างๆ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีไปประชุมเรื่องการส่งออกมะพร้าว มีเกษตรกรถามว่า GAP ได้มามี
ประโยชน์อะไร เจ้าของสวนมะพร้าวรายหนึ่งตอบว่า GAP เป็นพ้ืนฐานของการออกใบรับรอง
ตัวอ่ืนๆ การออก GI และก็เป็นพ้ืนฐานที่ต่างประเทศดู ซึ่งถ้าไม่มี GAP ก็จะออกใบผ่านไป
ประเทศต่างๆ ไม่ได้ และทุกท่านก็ต้องการได้รับอาหารปลอดภัย ขอเรียนทุกท่านว่าเกษตรกร
ที่ท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยรายใหญ่ๆ ของจังหวัดราชบุรี สินค้าของเขาส่งตรงเข้า
โรงแรมหรือร้านอาหารที่กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ประกอบการก็ยังสงสัยว่าท าไมคนราชบุรีไม่มีโอกาส
บริโภคสินค้าของเขาบ้าง ตอนนี้ที่ชวนมาทั้งกลุ่มออร์แกนิค กลุ่มใหญ่ต่างๆ ที่ท าเกษตร
อินทรีย์มาเป็นที่ปรึกษา มาเป็นคณะท างานเพ่ือพัฒนาการท าสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ของราชบุรี ฝากเรียนทุกส่วนราชการตอนนี้ต้องการความร่วมมือทั้งหมดในส่วน
ราชการของกระทรวงเกษตร และต่อไปต้องขอความร่วมมือพาณิชย์จังหวัดราชบุรีและ
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เรื่องตลาด ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการท า
การเกษตรใช้สารพิษมาเป็นเกษตรปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้นและต้นทุน สุขภาพเกษตรกรก็ดีขึ้น 
ผู้บริโภคได้สินค้าที่ปลอดภัยมากขึ้น และเรียนส่วนราชการต่างๆ ที่มีช่องทางการตลาดต่างๆ 
ถ้าช่วยกนัส่งเสริมตรงนี้ได้ จังหวัดราชบุรีก็จะมีศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ประธาน    ส่วนราชการต้องช่วยกันผลักดันต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.7 การจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจ าปี 2563” 
ปลัดจังหวัดราชบุรี    การจัดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจ าปี 2563 ในเดือน

หน้าระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 เป็นงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้
รวบรวมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรทุกองค์กรมาร่วมกันในงานนี้ ขอ
อนุญาตสรุปความคืบหน้า และประสานงานปฏิบัติต่อไป ส่วนแรกคือการจัดริ้วขบวนแห่ใน
วันที่ 26 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1) ได้ประชุมคณะท างานเรียบร้อย
แล้วโดยมีจุดตั้งขบวนที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี และถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี  ฝากนายอ าเภอทุกอ าเภอเตรียมการในส่วนนี้ด้วย และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธี
เปิด ฝากต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรีร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ราชบุรีดูแลการจราจรในวันนั้นด้วยครับ ส่วนที่สองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ประชุม
เตรียมการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของนิทรรศการ จะมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ อีกส่วนก็เป็นเรื่องของการแสดงบนเวทีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี (3) เป็นประธานในเรื่องนี้ โดยจะมีการประกวดเทพบุตรเทพธิดากาชาด 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ การประกวดธิดาโอ่ง ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ การประกวดแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมี
คุณภาพ ส านักงานสารธารณสุขจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ประกวดการเดินแบบ
ผ้าพ้ืนเมือง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และการประกวด 

/หนุ่มสวย... 
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 หนุ่มสวยสาวหล่อ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ เรียนทุกท่านโดยสังเขปเพ่ือทราบและปฏิบัติร่วมกัน และขอบคุณทุกภาคส่วนมา
ในโอกาสนี้   

ประธาน    ขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงาน
กิจกรรมงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจ าปี 2563 หน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ด าเนินการตามแผนให้ทัน   

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 เชิญชวนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี       
ในงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจ าปี 2563” 
ปลัดจังหวัดราชบุรี    เชิญชวนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  ในงาน 

ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดประจ าปี 2563 ผมปลัดจังหวัดราชบุรีในนาม
ของเลขาเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ขอน าเรียนว่าเมื่อเช้าได้ให้เจ้าหน้าที่น าสลากกาชาดมา
มอบให้กับทุกท่านแล้ว ซึ่งต้องขอบคุณทุกท่าน โดยปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเห็นว่า
เศรษฐกิจก็ยังคงตัวอยู่จึงไม่เพ่ิมราคาสลากกาชาด ซึ่งจะจ าหน่ายใบละ 80 บาท จ านวน 2,000 
เล่มๆ ละ 4,000 บาท เหมือนเดิม และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันสายธารน้ าใจ สายใย
กาชาด ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โดยรับ
บริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ ไว้ใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการกุศล 

ประธาน    ปีนี้ปรับรางวัลขึ้นให้แต่ราคาขายเท่าเดิม เพื่อตอบแทนน้ าใจผู้สนับสนุนสลากกาชาด 
เชิญชวนวันที่ 12 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ผมจะรอรับสายธารน้ าใจ
จากทุกท่านที่ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ    

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ      

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา       
 5.1 การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดรวมทั้งมาตรการควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) 
นายแพทย์สาธารณสุขฯ    สถานการณ์ปัจจุบัน ณ เมื่อวานทั่วโลก 81,191 ราย เสียชีวิต 2,768 ราย ในประเทศ

ไทย 40 ราย ในส่วนจังหวัดราชบุรีมีผู้สงสัย 13 ราย โดยกระบวนการได้น าควบคุมและตรวจ
เชื้อพบว่าเป็นผลลบทั้งหมดในการที่เป็นผลลบไม่ได้หมายความว่า ณ ขณะนั้นไม่เป็นเพราะมี
ระยะฟักตัวของโรค เพราะฉะนั้นให้กักตัวอีก 14 วัน พ้ืนที่ที่การระบาดอย่างต่อเนื่องมี 9 
ประเทศ 2 การปกครอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่อทางเดิน
หายใจส่งผลให่เกิดโรคปอดอักเสบ ผ่านทางการ ไอ จาม หรือสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย โดยมีอาการ
ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก และเหนื่อยหอบ มีระยะฟักตัว 2-14 วัน สามารถอยู่ในพื้นผิวโลหะ 
แก้ว ไม้ หรือพลาสติกได้นานประมาณ 4-5 วัน ถ้าอุณหภูมิ 4 องศา ประมาณ 28 วัน ถ้า 
มากกว่า 30 องศา อายุจะสั้นลง ถ้ามีความชื้นมากกว่า 50% จะมีชีวิตอยู่ได้ดีกว่า 30% การ
ท าลายเชื้อหลักๆ 2 ตัวแรกที่เราคุ้นเคย คือ แอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไป และ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ที่ท าได้ง่าย อ่ืนๆ เรายังไม่คุ้นเคย เรื่องของการใช้ผงซักฟอกหรือว่า
การท าความสะอาดอ่ืนๆ จะท าให้ลดปริมาณลง โอกาสที่จะสัมผัสน้อยลง ในส่วนของคนเน้น
ในเรื่องของการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ โดยมีการป้องกัน ดังนี้ 

 - หมัน่ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจล 
 - สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
 - ไม่น ามอืสัมผัสใบหน้า ขยี้ตา แคะจมูก และสัมผัสปาก 

/ไม่ใช้ของ... 
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 - ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 
 - เช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวที่หยิบจับ สัมผัสบ่อยๆ  
 - หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด  
 - หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด  
 - รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อน ใช้ช้อนกลาง 
 - รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ 
 - หากมีอาการป่วยให้ส่วนหน้ากากอนามัย ควรรีบไปโรงพยาบาล และแจ้งประวัติเสี่ยงให้

ครบถ้วนโดยไม่ปิดบังข้อมูล   
และในเรื่องของขอความร่วมมือก็ได้มีการด าเนินการส่งหนังสือและให้ค าแนะน า การขอความ
ร่วมมือการผลิตหน้ากากผ้า จะลดการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้เยอะมาก เพราะ
สามารถใช้ได้ตลอด และในหน่วยงานขนส่งสาธารณะ โรงแรม บริษัททัวร์ ฯลฯ พนักงาน 
บุคลากรต้องป้องกันตนเอง และดูแลท าความสะอาด การให้บริการก็ลดการแออัด มีจุดล้างมือ
หรือแจกหน้ากาก เพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ โรงเรียนสถานศึกษา และค่ายทหาร 
มีมาตรการคัดแยก ให้ความรู้ จัดจุดล้างมือ แยกของใช้ส่วนตัว ส่วนสถานประกอบการ 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองของบุคลากร การดูแลท าความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสเป็น
ประจ า จัดอุปกรณ์ส าหรับล้างมือก่อนเข้างาน แจกหน้ากากอนามัย คนที่มีอาการก็พิจารณา
เรื่องการให้หยุดงาน เป็นต้น เพ่ือลดโอกาสการติดโรคหรือแพร่เชื้อ สถานประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาก็เช่นเดียวกัน ควรมีที่ล้างมือก่อนเข้าประกอบพิธีกรรม ผู้มีอาการป่วยให้งด
กิจกรรมทางศาสนา และส่วนราชการทุกแห่งและรัฐวิสาหกิจ ควรเป็นต้นแบบในการ กินร้อน 
ช้อนกลาง ล้างมือ และควรสนับสนุนการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วย และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน ตามที่ทุกท่านได้รับทราบว่า Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ล าดับที่ 14 
ต่อจากวัณโรคที่ดื้อยาอย่างรุนแรง เพราะฉะนั้นจึงประกาศราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้ 
หลายประเด็นท าให้ควบคุมโรคได้ง่ายขึ้น  โดย พ.ร.บ. มีส่วนในเรื่องของการใช้อ านาจมีผลต่อ
การด าเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค ต้องยืนยันว่าท าเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
กับประชาชนทั้งหมด เพราะหากมีปัญหาในการเฝ้าระวังและควบคุมผู้ป่วยที่ไม่ยินยอมเข้ารับ
การรักษา ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ หรืออาจท าให้เกิดปัญหาในการรายงานล่าช้า กรณีที่มี
ผู้ป่วยมากขึ้นในอนาคต หรือกรณีมีการระบาดในวงกว้าง หรือในพ้ืนที่จะไม่สามารถสั่งการให้
หยุดกิจกรรมได้ เมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ. จะสามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ ตามมาตราที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- การแจ้งก าหนดให้แจ้งการพบหรือสงสัยโรคติดต่ออันตราย ภายใน 3 ชั่วโมง 
- เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามี
โรคติดต่ออันตราย ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
- การด าเนินการที่สถานพยาบาลหรือในพ้ืนที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอ านาจ
ด าเนินการเองหรือออกค าสั่งตามที่สมควร เช่น แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ห้ามผู้ใดเข้าไป
หรือออกที่เอกเทศ เป็นต้น 
- กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด มีอ านาจด าเนินการตามสมควร เช่น สั่งปิดตลาด สถานประกอบการ สถานที่
ชุมชน ให้หยุดประกอบอาชีพเป็นการ ห้ามเข้าไปในที่ชุมชน 
 

/การด าเนินการ... 
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- การด าเนินการที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านฯ มีอ านาจสั่งให้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต และด าเนินการกับพาหนะ เข้าไปใน
พาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ ท าให้มีการควบคุมโรคได้
ทันท่วงที และมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
มาตรการทางกฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในราชอาณาจักร 

 

 

 
 

/กรณี... 
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/2.1 การเฝ้าระวัง... 
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/2.2 การป้องกัน... 
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โดยเจ้าพนักงานควบคุมก็จะมีโดยทางวิชาการ โดยต าแหน่ง และโดยวิชาชีพ โดยต าแหน่งใน
ส่วนของจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ในส่วนวิชาชีพของจังหวัด
ประกอบไปด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอ าเภอ แพทย์ที่ปฏิบัติงาน
ด้านนี้ก็จะเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะด าเนินการตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ เพราฉะนั้น
ในสถานการณ์ตอนนี้จังหวัดราชบุรีสามารถที่จะเฝ้าระวังได้เป็นอย่างดี อีกส่วนหนึ่งก็
เตรียมการส าหรับการรักษาคือโรงพยาบาลทุกแห่ง ปัจจุบันเตรียมห้องพิเศษหรือห้องแยกโรค
ไว้แล้ว ถ้าสงสัยก็เชิญให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลหรือขอให้อยู่ที่บ้าน เพ่ือควบคุมสังเกตอาการ 
กรณีที่มีการระบาดเป็นระดับ 3 ถ้ารุนแรงไม่มากนักก็จะมีตึกผู้ป่วยอาจแยกเป็นชั้นเพ่ือ
ควบคุม ถ้ารุนแรงกว่านั้นอาจแยกตึก ถ้าเกิดการระบาดเหมือนประเทศจีนอันนี้ต้องขอความ
ร่วมมอืท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการก ากับและด าเนินการ 

ประธาน    เชิญผู้แทนส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี เพ่ิมเติมเรื่องนี้ 
ผู้แทนสนง.ป้องกันควบคุมโรคฯ ส าหรับข้อมูลที่จะเสริมก็จะเป็นในส่วนของ พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 

2558 โดยจะมีในส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอยู่ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรีเป็นประธาน ปลัดจังหวัดราชบุรี ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี หัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อันนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งจะมีมากกว่านี้ โดยมีนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ในส่วนของบทบาทอ านาจหน้าที่
ก็จะมีทัง้ด าเนินการตามนโยบายระบบแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
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 จัดท าแผนปฏิบัติการต่างๆ รายงานสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของกรมควบคุมโรคเอง ณ ปัจจุบัน
ในแง่ของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคก็ยังด าเนินการอยู่ เนื่องจากสถานการณ์มีแนวโน้มว่า
จะเข้าสู่ระดับ 3 ค่อนข้างสูงก็อยากจะให้ทางจังหวัดราชบุรีมีการซ้อมแผนในส่วนของการ
บังคับใช้กฎหมาย หลังจากที่มีการประกาศว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ก็จะมี
การบังคับใช้กฎหมายได้ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีน าเสนอ ทีนี้จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็จะช่วยให้การด าเนินการซ้อมแผนท าได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
ทางส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ก็ได้จัดเตรียมท าสถานการณ์สมมุติก็คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ รวมถึงในแง่ของการประกาศว่าโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายก็
น่าจะลงราชกิจจานุเบกษาได้ภายในสัปดาห์นี้และในสัปดาห์ถัดไปก็สามารถท่ีจะเริ่มประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเตรียมในเรื่องของการซ้อมแผนได้ ซึ่งหลักๆ ในส่วนของการ
ซ้อมแผนเรื่องของการเตรียมคน เตรียมทรัพยากร แล้วก็การสั่งการต่างๆ และในการฝึกปฏิบัติ
ในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องมีการส ารวจว่าภายในจังหวัดราชบุรีมีใครที่เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายบ้างซึ่งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นหลักการที่อยู่ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขจะเป็น
การฝึกปฏิบัติตรงนี้และน าไปใช้จริงได้ต่อไป 

ประธาน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 
ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี    ประเด็นแรกคือสถานการณ์ตั้งแต่มีการระบาดมา โรงพยาบาลราชบุรีมีมา 6 รายที่เข้า

ข่าย 6 รายนี้ผลตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด ส่วนเรื่องมาตรการในโรงพยาบาลราชบุรีตอนนี้
พยายามจะคัดแยก คือ ถ้ามีคนไข้มาก็จะมีระบบเฝ้าระวังคัดกรองและรักษา แยกทั้งหมด 
คนไข้ท่ีมาถึงแผนกผู้ป่วยนอกจุดตรวจของคนไข้กลุ่มนี้ ถ้ามีไข้มาและมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
จะต้องไปตรวจในสถานที่ที่ก าหนด ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเข้าเกณฑ์จะต้องนอนในหอผู้ป่วยที่เรา
แยกไว้ ซึ่งในโรงพยาบาลราชบุรีมีห้องใหญ่อยู่ 3 ห้อง ถ้ามีจ านวนคนไข้เพ่ิมขึ้นก็สามารถขยาย
ไปสู่ห้องที่ปรับปรุงแล้ว 13 ห้อง ทุกส่วนแต่ละจุดบริการจะเป็นแบบ One stop service จะ
ไม่ให้กระจายรวมกัน ประเด็นที่สอง เรื่องเตรียมความพร้อมการป้องกัน เรื่องหน้ากากอนามัย
ซึ่งโรงพยาบาลได้ท าแผนรองรับไว้โดยเฉพาะเรื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์น่าจะขาด
แคลน ซึ่งนโยบายของจังหวัดราชบุรีดีมากที่จัดท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าขึ้นมาเพราะการใช้
หน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถป้องกันเชื้อโรคที่เราจะมาสัมผัสหน้าได้ เรื่องของแอลกอฮอล์
เจลในโรงพยาบาลราชบุรีตอนนี้ได้ติดตั้งเพ่ิมข้ึนหลายจุด เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการ ส่วนเรื่องการสื่อสาร ความเสี่ยงที่มีปัญหา กรณีมีผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลแล้วลง
สื่อออนไลน์ Facebook กระจายข่าวไปทั่วจังหวัดราชบุรี ตอนนี้โรงพยาบาลราชบุรีได้มีการ
ประชุมและแนะน าเรื่องการลงสื่อออนไลน์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าไม่ควรลงข่าวหากข่าว
นั้นไม่ถูกต้อง จะมีความผิดทางวินัย ก็ต้องขอความร่วมมืองดเดินทางไปต่างประเทศซึ่งโชคดีที่
วันนี้มีค าสั่งออกมาจากจังหวัดราชบุรีเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบุคลากรโรงพยาบาลราชบุรีไปต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งคนที่ไปก่อนหน้า 14 วัน ต้องมารายงานตัวตอนนี้ผมให้รายงานตัวตามหัวหน้างาน จนถึง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และเฝ้าระวังตามมาตรการของกรมควบคุมโรค อีกเรื่องคือที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีแจ้งแล้วคือการให้ความรู้ประชาชน โรงพยาบาลราชบุรี
ตอนนี้ให้ความรู้ประชาชนผ่าน Facebook ของโรงพยาบาลแล้วก็มีกลุ่มงานศึกษาจะลงสู่
ชุมชนที่โรงพยาบาลดูแล และเรื่องสุดท้ายเรื่องการใช้ พ.ร.บ. ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี เดิมทีเรา
รักษาคนไขโ้ดยการขอร้อง แต่พอมี พ.ร.บ.อ านาจอยู่ที่คณะกรรมการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
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 สามารถใช้อ านาจผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรงนี้จะเป็นแนวทางว่าต้องมา
โรงพยาบาลหากเข้าเกณฑ์ หรือมีการระบาดควรปิดโรงเรียนที่สามารถบังคับปฏิบัติได้โดย
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ขอบคุณครับ  

ประธาน    ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี เชิญครับ 
ผอ.กศน.จังหวัดราชบุรี    ในส่วนของส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เริ่มมีเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาเข้ามา 

ทางส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรีก็ได้จัดท าเรื่องของหน้ากากอนามัยโดยใช้ผ้า วิธีการคือน า
วิทยากรของทางส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรีไปเปิดสอนให้กับชาวบ้านตามต าบลต่างๆ ทั้ง 
10 อ าเภอ ให้รู้จักวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยเพ่ือใช้เองและอีกส่วนหนึ่งถ้ามีความสามารถ 
ฝีมือดีก็อาจจะไปท าจ าหน่ายได้ ซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาทางส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรีได้
เปิดกลุ่มในลักษณะนี้เรียกว่ากลุ่มสนใจให้กับชาวบ้านหลาย 100 คน ที่ไปเรียนแล้วสามารถ
ผลิตหน้ากากอนามัยได้เกือบ 20,000 ชิ้น แต่เนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้ได้ด าเนินการมา
ครึ่งปีงบประมาณ เข้าไตรมาสที่สองแล้ว งบประมาณที่ได้รับมาก็ไม่เพียงพอที่จะท าในเรื่องนี้
ต่อ ก็ได้ความอนุเคราะห์จากส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีที่สนับสนุนผ้ารวมทั้ง
อุปกรณ์มูลค่า 30,000 บาท ซึ่งส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรีก็ได้ให้ทางวิทยากรกับผู้เรียน
เย็บหน้ากากผ้าให้กับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีได้อีกประมาณ 13,000 ชิ้น ซึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้น าไปแจกให้กับชุมชนและโรงเรียนต่างๆ  ขณะนี้ส านักงาน กศน. 
จังหวัดราชบุรีคงไม่มีงบประมาณที่จะจัดท าตรงนั้นแล้ว และผ้าที่ได้รับจากส านักงาน      
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมาก็ได้ใช้หมดแล้ว แต่ส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรียังมีทีม
วิทยากรผู้ที่มีทักษะ และผู้ที่เรียนไปแล้ว ซึ่งการจัดท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีวิทยากรประจ าอยู่ทุกอ าเภอที่สามารถไป
ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้ที่สนใจ หากหน่วยงานหรือว่าเอกชนต่างๆ มีความ
ประสงค์ มีจิตอาสาที่จะบริจาคผ้าและอุปกรณ์ให้กับส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้
ส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ช่วยจัดท าหน้ากากอนามัยให้แล้วน าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ที่ยังไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ทางเราก็ยินดีนะคะ 

ประธาน    ทางส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีก็ได้สนับสนุนงบประมานส่วนหนึ่งให้กับ
ส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ลงไปฝึกปฏิบัติและแจกจ่ายที่ผลิตได้ ซึ่งก าลังทยอยแจกจ่าย
โดยมุ่งไปที่โรงเรียนและสถานศึกษาก่อน ถ้าหากองค์กรใดโดยเฉพาะภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ใดที่มีศักยภาพพอที่จะสนับสนุนวัสดุปกรณ์ก็สามารถประสานและบริจาคผ่านทาง
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรีได้ ส่วนเรื่องราคาสินค้าหน้ากากอนามัยตอนนี้
เป็นอย่างไรบ้าง พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

พาณิชย์จังหวัดราชบุรี    ขอเรียนเรื่องของหน้ากากอนามัยแบบผ้าก่อนครับ เพราะมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบว่า
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผมได้ไปประชุมแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กระทรวงพาณิชย์ดูแลหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากโรงงานให้
เพียงพอ ส่วนหน้ากากอนามัยแบบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับไปด าเนินการ 
50,000,000 ล้านชิ้น ซึ่งผมไม่ทราบว่ามีงบประมาณสนับสนุนหรือเปล่า โดยผมขอเรียน
เรื่องหน้ากากอนามัยในส่วนที่ผลิตจากโรงงาน วันนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เล่าให้
ฟังว่าผู้ที่ผลิตหน้ากากอนามัยภายในประเทศไทยมี 10 กว่าราย ความสามารถในการผลิต
ประมาณ 35,000,000 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งหน่วยอ่ืนไม่มีผลิตและปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์
โดยกรมการค้าภายในใช้กฎหมายหักไว้ 50% ให้หน่วยงานทางสาธารณสุขเอาไปใช้แล้วก็
แจกจ่ายทางร้านธงฟ้าประชารัฐ และในส่วนกลางก็มีจ าหน่าย ขอเรียนตามตรงว่าใน
สถานการณ์ปัจจุบันปริมาณก็ยังไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างในประเทศจีนปกติผลิตไดว้ันละประมาณ 
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  20,000,000 ชิ้น ซึ่งจริงๆ ความต้องการใช้ทั่วโลกเกินครึ่ง แต่ปัจจุบันประเทศจีนน่าทึ่งมาก 
บริษัทที่ผลิตมือถือหรือปิโตรเคมีต่างๆ เปลี่ยนการผลิตมาเพ่ิมปริมาณการผลิตหน้ากาก
อนามัยได้วันละ 100,080,000 ชิ้น แต่ความต้องการก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี ความต้องการอยู่
ที่ 200,040,000 กว่าชิ้น นั่นหมายความว่าในประเทศไทยถ้าประชาชนตื่นตระหนกและไม่
มีหน้ากากทางเลือกอ่ืนเข้ามา ผมคิดว่าปริมาณน่าจะไม่เพียงพอ  

ประธาน    ตอนนี้หน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอยู่ที่ราคาเท่าไร 
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี    ถ้าราคาร้านค้าทั่วไปที่ไม่โก่งราคามากนักก็ตกชิ้นละประมาณ 5 บาท โดยต้นทุน

ประมาณ 2 บาท เพราะที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาก็ 2 บาท แล้วให้ร้านค้าขายไม่เกิน 2.50 
บาท ถ้าเกิดร้านไหนมีการจ าหน่ายโก่งราคาขอให้แจ้งข้อมูล เพราะทางผมมีเกณฑ์ราคาอยู่   
ซึ่งจังหวัดราชบุรี ก็มีเป้าหมายที่จะไปจับกุมอยู่ครั้งหนึ่ง แต่ตอนนั้นได้รับพิกัดมาผิด         
สรุปแล้วตามที่ตกลงและหารือกันไว้ ไม่เกิน 15 บาท แต่โดยทั่วไปตอนนี้ไม่น่าจะเกินราคานี้ 
ที่เป็นหน้ากากอนามัยแบบสีเขียว ซึ่งปัจจุบันมีโทษร้ายแรงมาก โดยมีโทษปรับ 140,000 บาท 
จ าคุก 7 ปี แต่ว่าเนื่องจากมีการประกันตัวได้ ซึ่งประเทศไทยโดน 4-5 รายแล้ว 

ประธาน    กรณีการลงข่าวลือในสื่อออนไลน์ที่ท าให้เกิดความตื่นตระหนกหรือการขายหน้ากาก
อนามัยเกินราคาผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรีมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฯ ตอนนี้กองก ากับสืบสวนก าลังขยายผลซึ่งข่าวลือใน Facebook เป็นการส่งต่อข้อมูล   
กันมาซึ่งคราวหน้าจะรายงานให้ทราบ 

ประธาน    ฝากพวกเราช่วยกันก าชับเจ้าหน้าที่เรื่องการลงข้อความในสื่อออนไลน์ที่ท าให้เกิดความ
ตื่นตระหนกตกใจ และจากกรณีที่เกิดเหตุที่เทอร์มินอล 21 โคราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรี (1) ได้น าทีมงานไปตรวจตามห้างสรรพสินค้าของจังหวัดราชบุรีได้ด าเนินการอะไรบ้าง 

รองผู้ว่าราชการฯ (1)    ตามที่เกิดเหตุที่เทอร์มินอล 21 โคราช ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ให้หามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา โดยในเบื้องต้นก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  
ซึ่งจังหวัดราชบุรีก็มีโรบินสัน แม็คโคร โลตัส และบิ๊กซี ก็ได้ไปดูสิ่งส าคัญคือเรื่องแบบแปลนว่า
ตรงกับที่ขออนุญาตหรือไม่ เพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาถ้ามีแบบแปลนก็จะสามารถวางแผนใน
การให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเท่าทีไปตรวจดูก็มีความเห็น
ร่วมกันว่าห้างสรรพสินค้าที่มีความเสี่ยงมากก็คือห้างสรรพสินค้าที่มีร้านขายทอง เพราะว่า
ช่วงนี้สถานการณ์ราคาทองค่อนข้างสูงในขณะที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ 
โดยเฉพาะร้านทองที่อยู่ใกล้ประตู ซึ่งก็ได้ให้ค าแนะน ากับทางห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงร้าน
ทองและรวมไปถึงพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง หรือแม้แต่ทางหนีไฟก็ไปตรวจดูข้อเท็จจริงว่า ทางหนี
ไฟหนีได้จริงหรือไม่และในขณะที่ไฟดับมีไฟส ารองใช้ได้ในระยะเวลาเท่าไร ถ้าเกิดเหตุ     
เพลิงไหม้ หรือรวมไปถึงเหตุไม่พึงประสงค์ในขณะที่มีคนอยู่ในสถานที่มากๆ พนักงานของ
ห้างสรรพสินค้าทุกคนรู้หรือไม่ว่าทางหนีไฟไปทางไหนหรือแม้แต่ป้ายสัญลักษณ์ที่บอกว่าทาง
ไหนเป็นทางหนีไฟ ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยชี้แจงท าความเข้าใจกับแต่ละห้างสรรพสินค้าที่ได้ไป
ตรวจให้ไปซักซ้อมเป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็มีทั้งเจ้าที่จากที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ทหาร และองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีก็
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเท่าที่ตรวจก็จะมีห้างโรบินสันแห่งเดียวที่จะมีความเสี่ยง
กว่าห้างสรรพสินค้าอ่ืน ซึ่งก็ได้วางมาตรการไว้เป็นอย่างดีแล้วครับ 

ประธาน    ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรีมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดฯ เมื่อวานได้รับรายงานจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษคือมาตรการปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต ารวจได้
ปรับเรื่องการใช้อาวุธใหม่ โดยได้รับการจัดสรรอาวุธประจ ากายใหม่เป็นปืนกล็อกกับปืนซิก
ซาวเออร์ ในส่วนของจังหวัดราชบุรีได้มีการฝึกการใช้อาวุธปืนไปแล้ว ส่วนอาวุธปืนยาวได้รับ
การใช้อาวุธเป็นปืนเอ็ม 4 ซึ่งคล้ายกับปืนเอ็ม 16 แต่เล็กกว่า ปัจจุบันด้วยสถานการณ์
เศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาเรื่องธนาคารและร้านทองก็มีข่าวอยู่เป็นประจ า จากเหตุการณ์ที่
เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดราชบุรีก็ได้มีการตรวจตามห้างสรรพสินค้าเนื่องจากปัญหา
ธนาคาร ร้านทองที่ห้างสรรพสินค้าไม่มีลูกกรงและไม่มีประตู เวลาผู้ซื้อทองเข้ามาในร้านซึ่ง
เป็นจุดล่อแหลมมากรวมทั้งธนาคารด้วย มาตรการก็คือให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษออกตรวจ
ตามห้างสรรพสินค้า เมื่อวานผมก็ไม่เข้าใจว่าทางห้างโรบินสันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็ไปตรวจตามวงรอบปกติ ซึ่งจะไปตรวจเฉพาะธนาคารกับ
ร้านทองเท่านั้น ในส่วนอ่ืนเจ้าหน้าที่จะไม่เข้าไปยุ่ง แล้วผู้จัดการโรบินสันก็เข้ามาถ่ายรูปและ
ต าหนิเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าท าไมแต่งชุดเขียว ซึ่งปกติหน่วยปฏิบัติการพิเศษแต่งเครื่องแบบชุด
เขียวอยู่แล้ว และเวลาปฏิบัติการณ์ก็จะสะพายปืนเอ็ม 4 ซึ่งเจ้าหน้าที่มาแค่ตรวจดูร้านทอง
และธนาคาร แล้วจะวนไปห้างสรรพสินค้าอ่ืน โดยผู้จัดการห้างโรบินสันได้ต าหนิว่าการมา
ตรวจแบบนี้สร้างความร าคาญให้กับประชาชนท าให้ยอดขายของห้างโรบินสันลดลง และ
ถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ของผมแล้วขู่ว่าจะลง Facebook ผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามทาง Facebook 
ว่าเขาจะลงต าหนิเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า ก็เลยจะฝากประชาสัมพันธ์ว่า
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่สะพายอาวุธเอ็ม 4 นั้น ได้รับการฝึกมาอย่างดีโดยชุดอรินทาราช 261 
และมีคณะกรรมการมาประเมินผลการฝึก มีทั้งการฝึกการชิงตัวประกันโดยใช้สถานที่จริงใน
การฝึก โดยทุกสถานีต ารวจจะมาท าการฝึกนี้เป็นวงรอบการฝึกประจ า เพราะฉะนั้นขอ
ประชาสัมพันธ์ในส่วนต่างๆ ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่สะพายเอ็ม 4 เพ่ือเป็นการแสดงจิตวิทยาว่า
ต ารวจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โจรผู้ร้ายมองดูอยู่จะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจพร้อม
ท าการปะทะได้เสมอ ทางต ารวจมีอาวุธพร้อมที่จะด าเนินการในสถานการณ์ต่างๆ หน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ฝึกมามีเวร 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ออกตรวจตามห้างสรรพสินค้าก็เน้นย้ าว่า
ไปเฉพาะธนาคารและร้านทอง อย่าไปข้องเกี่ยวกับส่วนอ่ืน เพราะปัจจุบันปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือ
ร้านทองในจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะเขตเมือง มีร้านทองเกิดเพ่ิมขึ้นมากแล้วก็อยู่กระจัด
กระจายกันไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน และทางสมาคมก็ไม่สามารถก ากับดูแลเรื่องวันเปิดปิด
ของร้านทองได้ซึ่งจะมีร้านทองบางร้านแหกกฎกติกาคือธนาคารร้านทองจะปิดวันอาทิตย์ก็
แหกกฎไปเปิดวันอาทิตย์ไม่ปิดพร้อมกับร้านอ่ืน เพ่ือฉวยโอกาสขายทองได้เยอะขึ้นซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจขอร้อง ขอประชาสัมพันธ์และขอความกรุณาให้เปิดปิดพร้อมกัน เพ่ือแผนการ
ตรวจจะได้ท าได้ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็ก าชับไปและขอความกรุณาเรื่อง
กล้องวงจรปิด ซึ่งพยายามเน้นย้ าโดยเฉพาะลูกกรุงกับประตูอัตโนมัติก็ขอให้มี บางร้านก็ไม่
พยายามจะลงทุนในเรื่องนี้ ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ต้องเพ่ิมมาตรการในการตรวจก็คือเพ่ิม
การใช้อาวุธเอ็ม 4 ในการตรวจซึ่งมีน้ าหนักกว่าการใช้อาวุธปืนพกจึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ประธาน    ฝากนายอ าเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูข้อสังเกตตามที่บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดราชบุรีแจ้ง จุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงก็ลองไปท าการบ้านกันอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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 5.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด
ราชบุร ี 
ประธาน    ผมก็ได้ให้ส านักงานจังหวัดราชบุรีประสานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี โดยมีรอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3) หารือร่วมกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรีและกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับการวางมาตรการป้องกัน ตามที่
ผู้แทนส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรีได้แจ้งไว้แล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะก้าวไปสู่
ระดับ 3 เพราะฉะนั้นต้องเตรียมการในเรื่องของการฝึกซ้อมแผนจ าลองต่างๆ ขอให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี (3) เชิญผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  5 ราชบุรี 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี และหัวหน้าส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี และผู้เกี่ยวข้อง มาหารือร่วมกันว่าจะฝึกซ้อม
การปฏิบัติ จ าลองสถานการณ์ หรือว่าจะฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งการมองไปข้างหน้าด้วยสมมุติ
ว่าถึงระดับ 3 โรงพยาบาลราชบุรีปัจจุบันผมมั่นใจว่าคงไม่เพียงพอเพราะมีผู้ป่วยปกติอยู่แล้ว
ถ้าจะต้องมีพ้ืนที่ควบคุมรักษาพิเศษจะเป็นพ้ืนที่ไหน ต้องเชิญทางฝ่ายทหารเข้ามาหารือด้วย
หรือไม ่ว่าจะมีพ้ืนที่ปลอดภัยที่ไหนที่มีความเหมาะสม ขอให้ทางส านักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 ราชบุรี ได้เป็นเจ้าภาพในส่วนนี้ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีอย่างเร่งด่วน
และที่ให้ส านักงานจังหวัดราชบุรียกร่างมาตรการป้องกันฯ มาเพราะว่าตอนนี้หลายส่วน
ราชการก็ได้มีประกาศห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยจัดท า
ร่างแล้วน าเข้าเสนอที่ประชุมซึ่งยังไม่ได้ลงนาม น ามาหารือก่อน เพราะถ้าเห็นชอบในที่ประชุม
นี้ผมถือเป็นมติกรมการจังหวัดราชบุรีแล้วก็แจกท่านไปเลยจะได้ไม่ช้า ที่น าเข้ามาหารือเพ่ือ
เตรียมพร้อมไว้เป็นการป้องกันไว้ เพราะตอนนี้โปรโมชั่นการเดินทางราคาถูก ซึ่งไม่ควร
เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงกรณีตัวอย่างก็มีให้เห็น การจัดท าร่างขึ้นมาเพ่ือเป็นการขอความ
ร่วมมือและป้องกัน ด้วยเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องติดต่อประชาชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเรียน
หัวหน้าส่วนราชการกรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป แต่ถ้าไปเที่ยว
ก็ต้องขอความเห็นใจ เพราะไม่อย่างนั้นท่านจะมาเพ่ิมภาระให้กับแพทย์และพยาบาล อยากให้
ท่านท าความเข้าใจบุคลากรในสังกัดด้วยว่าเป็นมาตรการขอความร่วมมือ มติที่ประชุม
เห็นชอบ กรณีที่ได้รับอนุญาตไปก่อนแล้วท่านควรทบทวนถ้าเลื่อนหรืองดไปได้งดไปก่อน แต่
ถ้าเลื่อนไม่ได้  ทบทวนแล้วยืนยันไป กลับมาท่านต้องรับผิดชอบโดยท าตามมาตรการ        
ต้องควบคุมตัวเอง ถ้าไม่มีอาการผิดปกติก็มาท างานใส่หน้ากากอนามัยตามข้ันตอน คิดว่า
มาตรการนี้จะช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาด แต่เหนืออ่ืนใดไปกว่านั้นก็เป็นการส่ง
สัญญาณไปยังพ่ีน้องประชาชนด้วยว่าไม่ควรไปเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ 

นายแพทย์สาธารณสุขฯ    ขออนุญาตเพ่ิมเติม กรณีบางท่านที่อยู่ในระหว่างการเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้
ขออนุญาตแนะน าว่ากลับมาให้ลาพักผ่อนไปก่อน กรณีที่มีอาการก็ไม่ต้องปกปิด ขอให้แจ้ง
เจ้าหน้าทีด่้วยว่าท่านไปต่างประเทศมาจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ถ้าไม่แน่ใจในส่วนของพ้ืนที่
ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สาธารณสุขอ าเภอ หรือโรงพยาบาลอ าเภอ ก็สามารถ
แจ้งได้หมดหรือถ้านึกไม่ออกสามารถโทร 1422 ถ้าปกปิดข้อมูลก็จะมีโทษที่ค่อนข้างรุนแรง 
มีทั้งจ าคุกและปรับ 

ประธาน    ขอให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยก าชับมาตรการนี้ ขอความร่วมมือกันครับ  
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ  
 

/5.3 การน าเสนอ... 
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 5.3 การน าเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาและควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
หน.สนง.ปภ.รบ    ในเรื่องของ PM 2.5 จังหวัดราชบุรีได้มีการเตรียมมาตรการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน    

ซึ่งได้มีการประชุมหลายครั้ง และได้ประกาศพ้ืนที่ห้ามเผาทั้งที่เป็นป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่เกษตร  
พ้ืนที่ริมทาง และพ้ืนที่ชุมชนเมือง โดยจังหวัดราชบุรีได้ประกาศโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าก็ได้ใช้
กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในการควบคุม ส่วนพ้ืนที่นอกเขตป่าก็ได้มีหนังสือสั่ งการไปให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ พ.ร.บ. สาธารณสุขในการเข้าไปป้องกันปราบปรามไม่ให้มี
การเผา หากมีการฝ่าฝืนจะมีการด าเนินคดีซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือจ าคุก    
ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีหนังสือสั่งการไปในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ
และปฏิบัติ ส่วนมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ได้เน้นย้ าให้ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
ไปตรวจสอบ โดยเฉพาะรถเครื่องยนต์ดีเซลเรื่องควันด า เริ่มตั้งแต่ส่วนราชการในศาลากลาง
จังหวัดราชบุรี อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรถในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดราชบุรี โดย
ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีได้ด าเนินการอย่างเข้มข้นและในปัญหาอีกส่วนก็คือกรณีที่
สถานศึกษาเริ่มเปิดเทอมจังหวัดราชบุรีได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือ
จัดระบบการจราจรในพ้ืนที่หน้าโรงเรียนต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้ง
หน่วยงานต่างๆ ทหาร และต ารวจ ท าให้การจราจรดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นการป้องกันในเรื่องฝุ่น
ละออง ในส่วนภาคอุตสาหกรรมก็ได้มีการประชุมผู้ประกอบการโรงโอ่งในเรื่องของการเผาโอ่ง 
โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะ PM 2.5 เพ่ิมขึ้นก็ได้มีมาตรการโดยโรงโอ่งได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการสลับกันเผาโอ่ง ในส่วนของโรงน้ าตาลเป็นปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งก็ได้เชิญ
ผู้ประกอบการโรงน้ าตาลและสมาคมชาวไร่ อ้อยต่างๆ มาหารือเพ่ือลดการเผาอ้อย 
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ก็ได้มีการประชุมและเตรียมความพร้อมเพ่ือช่วยกันลดปัญหาฝุ่น
ละออง และในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้รถบรรทุกน้ า 
รถดับเพลิงฉีดพ่นล้างถนนต่างๆ เพ่ือลดฝุ่นละอองในพ้ืนที่ โดยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 25 ที่ผ่านมาทางผู้ตรวจส านักนายกฯ 
ได้มาติดตามผลการด าเนินการของจังหวัดราชบุรีเรื่องการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 โดยได้
ชื่นชมว่า จังหวัดราชบุรีวางมาตรการได้ครบถ้วน มองไปถึงสถานศึกษา สถานประกอบการ
ต่างๆ และอีกเรื่องที่ได้รับการชื่นชมคือระเบียบหรือกฎหมายในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่เดิมก าหนดค่าไว้แค่ PM 10 เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีท าหนังสือไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการปรับลดกฎระเบียบหรือตัวชี้วัดต่างๆ 
ให้กับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ออกระเบียบครอบคลุมถึงค่าฝุ่นละออง 
PM 2.5 

ประธาน    มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1) เป็นเจ้าภาพเชิญอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีมา
หารือร่วมกัน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมอบป่าไม้จังหวัดราชบุรีช่วยหารือว่าจะปลูกต้นไม้อะไร ส่วน
ราชการสามารถปลูกต้นไม้กระถางได้หรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเพ่ิมต้นไม้ได้
อย่างไร เชิญพลังงานจังหวัดราชบุรีไปตรวจคุณภาพน้ ามัน ขนส่งจังหวัดราชบุรีเพ่ิมมาตรการ
ตรวจควันด า   

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 
/การพัฒนา... 
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 การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการและสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี 
รองผู้ว่าราชการฯ (2)    บริเวณพ้ืนที่ศูนย์ราชการ สนามกีฬา และโรงพยาบาลราชบุรี มีปัญหาเรื่องการใช้พ้ืนที่

จอดรถ เนื่องจากในแต่ละวันมีประชาชนเดินทางมาค่อนข้างมาก และปัจจุบันก็ยังมีส่วน
ราชการที่ต้องการสถานที่ท างานที่อยู่บริเวณกลางเมือง เพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจึงเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ ก็มีข้อเสนอจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
ว่าบริเวณโรงยิมขนาดเล็กของสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ซึ่งสร้างมาหลาย 10 ปี เป็นโรงยิม
ขนาดประมาณ 500 ที่นั่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ค่อนข้างช ารุด ซึ่งถ้าซ่อมบ ารุงก็ใช้งบประมาณ
หลาย 10 ล้าน จึงมีการเสนอว่าถ้าปรับพื้นที่ตรงนี้เป็นอาคารเอนกประสงค์ เป็นทั้งพ้ืนที่ที่
ท างานของส่วนราชการและสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มีที่จอดรถบริการ ก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้มาก
ขึ้น โดยราคาประมาณ 100 กว่าล้าน ซึ่งเป็นแบบอาคารจอดรถตามาตรฐานสามารถจอดรถ
ได้ประมาณ 306 คัน  

 

 
 

/ประธาน... 
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ประธาน    จากการหารือเรื่องที่จะปรับปรุงเป็นอาคารจอดรถและสปอร์ตคอมเพล็กซ์ และส่วน
ราชการหลายส่วนราชการต้องการมีส านักงานตั้งอยู่ในเขตเมือง จึงหารือกันในเบื้องต้นและ
น ามาเสนอในที่ประชุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไร หากส่วนราชการใดที่ต้องการหรื อสนใจ
สามารถแจ้งมาได้ มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2) เป็นเจ้าภาพ เพ่ือน าไปหารือกับ 
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจะสามารถด าเนินการได้อย่างไร 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
ปิดประชุม เวลา 12.16 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


