
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุ ี
ครั้งที่ 10/2562 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 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.ท.นาคินทร์ ก าแพงทอง แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

6 พ.ท.หญิง รุ่งอรุณ มณีวิลัย แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

7 พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

8 พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

9 นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี 

10 นายอุดมศักดิ์พศิน เย็นใส แทนอัยการจังหวัดราชบุรี 
11 นางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 
12 นายอภินันท์ เอกอนุพนธ์ แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
13 นายส าราญ ศรีโชติ แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

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

15 นายไพรัช มโนสารโสภณ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

16 นายชาติชาย  ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

17 นายประเสริฐ สระบัว แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

18 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

19 นายบุญธรรม     หอไพบูลย์สกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

20 นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

21 พ.อ.มุนินทร์ งามอุโฆษ สัสดีจังหวัดราชบุร ี

22 นายศิขรินทร์  สุขแจ่ม แทนคลังจังหวัดราชบุรี 

23 นางชื่นจิตร คุปต์กาจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

24 นายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

25 นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัติ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี 
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26 นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี 

27 นสพ.สุวัฒน์  มลิจารย์ แทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

28 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

29 นายสมศักดิ์  กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

30 นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

31 นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

32 นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี แทนสถิติจังหวัดราชบุรี 

33 นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

34 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

35 นางวัชรี มากหวาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

36 นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

37 นางสาวสิริเพ็ญ เทพพิทักษ์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
38 นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
39 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
40 นายเดชา  เรืองอ่อน รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดราชบุรี 
41 นายอภัย  เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

42 ว่าที ่ร.ต.หญงิ สิรภัทร อาวอร่ามรัศม์ิ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุร ี

43 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

44 นายพงษ์สรรค์ ตั้งมั่น แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

45 นายเกริก มั่นคง แทนพลังงานจังหวัดราชบุรี 

46 นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
47 พ.อ.วัชรภ บุรินทร์วัฒนา แทน ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ 
48 นางสาวสุดใจ ส้มโอหวาน แทนรองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 
49 นางชญษร อรุณรุมแสง แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 

50 นายยุคล   ก าเหนิดแขก สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

51 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 
52 นางสาวอิสรี  เกตุกล่ า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
53 นายอัศนีย์ สุภานัย แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
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54 นายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
55 นางสาวสุภลักษณ์ ภาระ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
56 นางสาวนัทธญากร ทันการ แทนผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
57 นางสาวอลิสรา กรุงจิตร ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 

58 นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

59 นายพีระพงษ์   ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

60 นายอ านวย กวมทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

61 นายสุชาติ  กาญจนวิลัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

62 นายอนุวัชร  โพธินาม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

63 นายประสิทธ์ สงนุ้ย ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

64 นางสาวสุรังษ ี ทัพพะรังสี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

65 นางจุฑามาศ สงวนแสง แทนผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

66 นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

67 นายสุรยุทธ สันตจิต หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 

68 นางสาวพิไลพร เจติยวรรณ แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 

69 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักสัตว์ราชบุรี 

70 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุร ี

71 นายศีลวัตร สิงห์มณี แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 

72 นายนเรศวร์  วัฒนวงศ ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

73 นายกิตติ์ชญชาต เสมค า ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

74 นายศีลวัตร สิงห์มณี ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

75 นายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

76 นายวิชาญ ตรีพันธ์ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี 
77 นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 

10 (ราชบุรี) 

78 นายสมศักดิ์ พลายมาต แทนผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

79 นายสมหมาย นามสวาท แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 
80 นายเวสารัช  โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี 
81 นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
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82 นายพัฒนะ  ศิริมัย ป่าไม้จังหวัดราชบุร ี
83 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุร ี

84 นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

85 นายวิโรจน ์ จันทร์สุนทรภาส ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภยัในการท างานเขต 7 

86 นายพิชิต  สิงห์ทองค า หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

87 นายยุทธนา  นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

88 นางโสภา  เย็นแจ่ม ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

89 นายธรรมรัตน์ สุจริยา แทนผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 

90 นายสมบูรณ์  ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

91 นางสาวปราจิน  เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

92 นางนงคราญ สุขสม ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 

93 นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ผู้อ านวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัราชบุรี 

94 นางสาวจารวี เมฆหมอก แทนผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

95 นางล ายอง เพ่ิมพูล แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

96 นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

97 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 

98 นางวิไลวรรณ สุนทรีประสิทธิ์ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี     

99 นางสาวพัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง แทนศึกษาธิการภาค 3 

100 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ แทนศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

101 นางสาวจุฑามาศ หล าค า แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

102 นางรุ่งทิพย์ จงประสิทธิ์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

103 นายประสิทธิ์ ศรีพรหม ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 

104 นายประสาน น่วมมะโน แทนผู้อ านวยการส านักงานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 

105 นางสาวอาชิรญาณ์ ใจจง แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุร ี

106 พ.จ.อ.ธัชชัย ภู่ระหงษ์ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี

107 นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

108 นายสุคนธ์ สุทธิโพธิพงษ์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

109 นางอารยา จารึก แทนผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

110 นายรณภพ เวียงสิมมา นายอ าเภอเมืองราชบุรี 
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111 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอบ้านโป่ง 

112 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

113 นายชนพหล  ส่งเสริม นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

114 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอ าเภอปากท่อ 

115 นายประยงค์ จันทเต็ง นายอ าเภอจอมบึง 

116 นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอ าเภอบางแพ 

117 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

118 นายฑรัท เหลืองสอาด นายอ าเภอบ้านคา 

119 นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอ าเภอวัดเพลง 

120 ร.ต.อ.สรยุทธ มณฑาทิพย์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี 

121 พ.ต.ท.ศรัณย์ แก้วเรือง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพธาราม 

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

123 พ.ต.ท.ชินโชต ิ  โชติศิริ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจอมบึง 

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

125 พ.ต.ท.กนกศักดิ์ เมืองเกษม แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

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

127 พ.ต.ท.หญิง นันท์ลินี  สาลีผลิน แทนสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

128 พ.ต.ท.วิษณุ  ชนะอักษร ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 137 

129 นางเพ็ญพร พลายแก้ว แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

130 นายสรายุทธ ์ กุลสนาวงค ์ แทนปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

131 นายนรสิงห์  อรุณบรรเจิดกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

132 นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

133 นายวิชัย  ศรีขจรวุฒิศักดิ ์ แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

134 นายเกียรติศักดิ์ มากหมู่ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

135 จ่าสิบเอก ภาคิน ทยุติชยาธร แทนโทรศัพท์จังหวัดราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

136 นายณัฐพนธ์  ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

137 นางสาวจาฏุพัจน์ เกิดช่วง แทนผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

138 นายสมเกียรติ สมบูรณ ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

139 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 
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140 นายเศกสันต์ สุขพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุรี 

141 นายธัชพล ปัญญาชัยรักษา แทนหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

142 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

143 นายโกมล  ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 

144 นางเมทิกา อ านาจเจริญพร แทนประธาน YEC หอการค้าราชบุรี 
145 นางรุ่งทิพย์ พิษณุ แทนประธานคณะกรรมการบรหิารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมของภาคธุรกิจ 
146 นายต่อพงศ์ สุวรรณโสภา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

147 นายสุทิน ชฎาค า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 

148 พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผอ.ส านักงาน กกต.จว.รบ. 
149 นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดราชบุรี 
150 นายนิเวศ ยอดม่ิง ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

151 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 

152 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

153 นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ภาคประชาสังคม 

154 นายกิจจา เสาวรส จ่าจังหวัดราชบุรี 

155 นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

156 นายสละ  รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

157 นายเนาวรัตน์ รณรงค์ แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

158 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

159 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

160 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

161 นายอภิสรณ์ วงศ์วัศพล เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

162 นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเมศมนตรีต าบลเจ็ดเสมียน 

163 นายนรินทร์ สายสุด รองนายกฯ เทศบาลต าบลบ้านเลือก 

164 นางยลศิฉัตร  ริมธีระกุล ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเลือก 

165 นายไพเราะ จันทร์เพชร รองปลัดเทศบาลต าบลจอมบึง 

166 นายเทียม ทิมทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินกอง 

167 นายเกษม ลือกระจ่าง รองนายกฯ เทศบาลต าบลโพหัก 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันท์ ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 13 

2 นายโกศล  เรืองสว่าง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุร ี

3 นางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดราชบุรี 

4 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 

5 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

6 นายดาวรุ่ง  คงเทียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

7 นายประศาสน์  สุขอินทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

8 น.ท.นิสิต จิตรธาน หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการท่ี 2 (จังหวัดราชบุรี) 
9 นายคมศร พรโสภณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานประจ าเขต 

10 (ราชบุรี) 
10 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

11 นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

12 นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

13 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

14 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

15 นายสุพจน์ เพชรศรี หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด เขต 0-2 ราชบุร ี

16 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

17 นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

18 ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

19 นายธิติ แสวงธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 

20 น.พ.สุพจน์  จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

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

22 พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ โชติกลาง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากท่อ 

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

25 พ.ต.อ.ธรณิศ ไตรวงศา ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรวัดเพลง 

26 พ.ต.อ.สมโภชน์ จูเจริญ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 

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

28 พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

29 พ.ต.อ.นิวัติ มาตะราช ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 
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30 พ.ต.อ.เทอดไทย สุขไทย ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก 

31 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

32 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  

33 นางสาวสรียา   บุญมาก ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี 

34 นายพุฒิ ศรีห้วยยอด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

35 นายปรีชา ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

36 นายสมทบ  แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุร ี
37 นางเบญจพร นิลรัต ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

38 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี 

39 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

40 นายอุดม ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

41 นายทรงยศ อรัญยกานนท์ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

42 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

43 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

44 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

45 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

46 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

47 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

48 นายประวิทย์ เอียวตระกูล ประธานสมาชิกชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

49 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

50 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 

51 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

52 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 

53 นายธีระ   ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 

54 นายอดุลย์ ถาวรกุล ป้องกันจังหวัดราชบุรี   

55 นางวนาสวรรค์ ทีปรักษพันธุ์ เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2562 ประจ าเดือนตุลาคม 2562  

/พิธีมอบ... 
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  - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของจังหวัด
ราชบุรีและผู้ผ่านหลักเกณฑ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2563 
(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)   

  - พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัดราชบุรี และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2562 (ส านักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี) 

  - พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)  
  - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดราชบุรี)  

ประธาน  - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
นายเกียรติศักดิ ์ตรงศิร ิ ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
  ย้ายมาจาก จังหวัดสระบุรี 
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
  ย้ายมาจาก จังหวัดภูเก็ต 
พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ ต าแหน่ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ร.บ.(ท) 

    ย้ายมาจาก มณฑลทหารบกที่ 16 
นายยุทธนา นาคเรืองศร ี ต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    
  ย้ายมาจาก เรือนจ าจังหวัดพระนคร-      

ศรีอยุธยา 
นายสมบูรณ์ ศิลา ต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน    
  ย้ายมาจาก เรือนจ ากลางอุบลราชธานี 

  นายยุคล ก าเหนิดแขก ต าแหน่ง สรรพสามิตพ้ืนทีร่าชบุรี     
  นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ราชบุรี   
  นายอานันท์ ฟักสังข ์ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

  ย้ายมาจาก ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

นายประสพชัย  พูลเกิด ต าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดราชบุรี 
  ย้ า ย ม า จ า ก  พ า ณิ ช ย์ จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขันธ์ 

 - ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่   
พันเอก มุนินทร์ งามอุโฆษ ต าแหน่ง สัสดีจังหวัดราชบุรี 
  ย้ายไปด ารงต าแหน่ ง สัสดี จั งหวัด

กาญจนบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  ขอบคุณหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อย ให้การด าเนินงานเป็นไป

ด้วยดี และที่น่าภูมิใจคือจังหวัดราชบุรีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนไป จังหวัดราชบุรี
น่าจะเป็น 1 ใน 5 อันดับต้นๆ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันด าเนินงาน เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2562 ประจ าเดือนกันยายน 2562 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 26991  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 แจ้งให้        
ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2562 ประจ าเดือนกันยายน 2562 ทาง 
www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไข
ให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2562 ประจ าเดือนกันยายน 2562 เมื่อวันที่ 

30 ตุลาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 

   3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 

(ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 
 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด     91 เรื่อง 

   - ยุติ    ทั้งหมด     78 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     13 เรื่อง  

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.4 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดราชบุรี 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.5 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2562 ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2562 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ก าหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2562 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.               
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี   

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

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

/ผู้แทนคลัง... 
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ผู้แทนคลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 4,606.06 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 4,207.70 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 3,394.28 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น  2,621.21  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          46  ของประเทศ  
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 8,000.34 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 6,828.91 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          43 ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า    95.87 ล้านบาท เบิกจ่าย   85.51 ล้านบาท 
    - งบลงทุน  184.09 ล้านบาท เบิกจ่าย   99.51 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ        57 ของประเทศ  
    - ภาพรวม  279.96 ล้านบาท เบิกจ่าย  185.02 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ        54 ของประเทศ 
   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า    40.46 ล้านบาท เบิกจ่าย   21.56 ล้านบาท 
    - งบลงทุน  253.19 ล้านบาท เบิกจ่าย 145.99 ล้านบาท  
    - ภาพรวม  293.65 ล้านบาท เบิกจ่าย 167.55 ล้านบาท  
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
      1,227.99  ล้านบาท เบิกจ่าย  1,066.19 ล้านบาท 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
      1,587.51  ล้านบาท เบิกจ่าย  1,264.12 ล้านบาท  
    - ภาพรวม 2,815.50 ล้านบาท เบิกจ่าย  2,330.31 ล้านบาท   
ประธาน  ปีนี้หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี และผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี น าโครงการที่ผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้นของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 
แยกตามฟังก์ชันเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตามก ากับดูแล โดยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรีเชิญส่วนราชการที่ท่านก ากับดูแลมาหารือและตรวจสอบ ทั้งงบประมาณ
จังหวัด และงบประมาณฯกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้ช่วยกันตรวจสอบความ
พร้อม ถ้าโครงการไหนไม่พร้อมก็เตรียมขอเปลี่ยนแปลงไปใช้โครงการ y2 เตรียมวางแผน
ไว้ล่วงหน้า ส านักงานจังหวัดราชบุรีจัดท าสรุปบัญชีโครงการและรายละเอียดโครงการให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เสนอขอโครงการให้เจ้าหน้าที่เตรียมการ
ด าเนินการ  

 มีประเด็นอะไรเพ่ิมเติมที่จะต้องเร่งรัด หรือมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ มีอะไรตกค้างหรือไม่ 
มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.2 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค -กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส       
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดฯ  ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีมีเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการไถ่ชีวิตโค-

กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สืบเนื่องจากตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

/ครั้งที่ 1... 
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 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 อนุมัติโครงการไถ่ชีวิตโค -กระบือฯ โดยเริ่ม
โครงการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 และในส่วนของส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดราชบุรี จะจัดงานพิธีโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ 
วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมีเป้าหมายการรับบริจาคโค-กระบือ จ านวน 56 ตัว จะขอเชิญ
ชวนร่วมบริจาคในครั้งนี้ ซึ่งสามารถบริจาคได้ 2 รูปแบบ โดยร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคเป็น
รายตัว ตัวละ 27,000 บาท หรือร่วมสมทบบริจาคเงินในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตาม
ก าลังศรัทธา สามารถบริจาคเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชี ขออนุญาตแจ้งเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง คุณฉศก 
โทร.089-733 2585 คุณอัศกัณห์ โทร.099-518 6982 สามารถติดต่อและขอรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้  

ประธาน  เชิญชวนร่วมบริจาค   
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.3 โครงการ “แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” 
รองนายแพทย์สาธารณสุข  โครงการ “แสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” 

จุดเริ่มต้นจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้จัดท า
โครงการนี้ ซึ่งจังหวัดราชบุรีจะด าเนินการที่อ าเภอบ้านโป่งและอ าเภอโพธาราม อ าเภอ
บ้านโป่งมีผู้มาลงทะเบียนแล้วจ านวน 3,000 คน อ าเภอโพธารามมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว
จ านวน 1,500 คน ในการนี้ขอขอบคุณนายอ าเภอบ้านโป่งและนายอ าเภอโพธารามที่
ช่วยประชาสัมพันธ์ หากมีท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลโพธาราม โดยเริ่มเวลา 05.30 น. ความส าคัญ
ของโครงการนี้เพ่ือป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 1 ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้หากปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เลี่ยงความเสี่ยง สร้างความตระหนักรู้ถึงอาการ และแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิด
อาการ ปลูกฝังการรักษาสุขภาพและการออกก าลังกาย  

ประธาน  สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง และโรงพยาบาลโพธาราม ฝาก
นายอ าเภอทั้ง 2 อ าเภอประสานกับทางโรงพยาบาลด้วยครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4.4 การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ 
ธนารักษ์พ้ืนทีร่าชบุรี   ก่อนอ่ืนต้องขออนุญาตท าความเข้าใจส่วนราชการที่ใช้ที่ราราชพัสดุ มีหน้าที่ใช้ตาม

ภารกิจไม่ได้ให้ไปใช้ในลักษณะเชิงผลประโยชน์หรือจัดผลประโยชน์เกินอ านาจหน้าที่ และมี
หลายหน่วยงานที่ใช้ที่ราชพัสดุด าเนินการไปในเชิงผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งกรมธนารักษ์ตระหนัก
และให้ความส าคัญมาตลอด เพราะว่าสืบเนื่องในระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน และกรมธนารักษ์ ฉะนั้น ในวันนี้จะชี้แจงและสื่อสารท าความเข้าใจในเรื่องของ
การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ ต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้แก่หน่วยงานนั้นๆ   
2) การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของส่วนราชการ นอกจากบริการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแล้ว 
ยังบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือบุคคลทั่วไป ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะต้อง
ด าเนินการมี 2 เรื่อง คือ ต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ 

/ภายใน... 
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 ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ การจัดสวัสดิการในส่วน
ราชการก็เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณี
ปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ให้จัดเพ่ิมขึ้นส าหรับส่วนราชการต่างๆ ยกตัวอย่างรูปแบบภายในที่ไม่ต้องเช่าไม่ต้องเสีย
ค่าตอบแทน เช่น การออมทรัพย์ การให้กู้เงิน การเคหสงเคราะห์ และการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เป็นต้น รูปแบบนี้เป็นสวัสดิการภายใน อ านาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ดังต่อไปนี้  

   1) พิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน ทรัพย์สิน หรืออาคารของราชการ เพ่ือ
ประโยชน์แก่การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามที่จ าเป็น และสมควรได้ 

   2) พิจารณาอนุมัติให้ซ้อมแซมหรือบ ารุงรักษาสถานที่ อาคาร หรือทรัพย์สิน ตาม (๑)       
ใช้จ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการก่อน ในกรณีเงินกองทุนสวัสดิการไม่เพียงพอ หัวหน้าส่วน
ราชการอาจพิจารณาอนุมัติให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการนี้ได้เท่าที่จ าเป็น  

   3) พิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนโดยประหยัด เพ่ือให้
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

    หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  
 ผู้ให้บริการ หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคล คณะบุคคล คณะอนุกรรมการ 

ที่เป็นข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการ 
 ผู้รับบริการ ข้าราชการที่เป็นสมาชิกสวัสดิการเป็นหลัก 
 สภาพท าเล เอ้ือหรือมุ่งบริการแก่ข้าราชการและลูกจ้างเป็นหลัก 
 เวลาท าการ ใกล้เคียงกับระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติ 
   ในเรื่องการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ นอกจากบริการข้าราชการในหน่วยงานแล้ว ยังมี

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือประชาชนทั่วไป การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ได้แก่ ร้านขาย
อาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย กิจการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ร้านขายเครื่องดื่ม เป็นต้น 
รูปแบบนี้เป็นการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ และธุรกิจที่ไม่เข้าข่าย เช่น การซื้อขาย ลงทุนในหุ้น
ของธุรกิจ สถาบันการเงิน โรงงาน ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรกรรม ไนต์คลับ บาร์       
คาราโอเกะ บ่อนการพนัน คาสิโน เอกชนเช่าด าเนินกิจการ ประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า   
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ ธุรกิจบ้านจัดสรร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น อ านาจในการพิจารณา
อนุญาต จะต้องกระท าโดยการขออนุญาตเช่าตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
คณะกรรมการสวัสดิการส่วนราชการ  หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสวัสดิการฯ 
ยื่นค าร้องขอเช่า  พร้อมแนบรายละเอียดโครงการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการให้กรมธนารักษ์พิจารณา การจัดให้เช่าที่    
ราชพัสดุเพ่ือสวัสดิการเชิงธุรกิจได้หรือไม่นั้น ให้ถือการพิจารณาของกรมธนารักษ์เป็นที่สุด  
โดยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  คณะกรรมการสวัสดิการฯ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ จะต้องจัดท า
สัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ ค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าที่ต้องช าระ ค่าธรรมเนียม จะจัดเก็บใน
อัตราร้อยละ ๑ ของมูลค่าทรัพย์สิน ค่าเช่า จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าเช่าที่ค านวณ
ได้ เว้นแต่เป็นการจัดให้เช่าที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมนโยบายของรัฐ หรือโครงการที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าที่ค านวณได้ 
กรณีเช่าที่ดินหรือเช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ  

 - ค่าธรรมเนียม เท่ากับ ร้อยละ ๑ ของมูลค่าทรัพย์สิน คูณจ านวนปีที่จัดให้เช่า 
 - ค่าเช่า เท่ากับ ร้อยละ ๓ ของมูลค่าทรัพย์สิน 

/จัดเก็บ... 
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                        (จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๗๐ หรือ ร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าที่ค านวณได้) 
 กรณีเช่าที่ดินขนาดเล็กเนื้อที่ไม่เกิน ๑๒ ตารางวา 
 - ค่าธรรมเนียม เท่ากับ ร้อยละ ๑ ของมูลค่าทรัพย์สิน คูณจ านวนปีที่จัดให้เช่า 
 - ค่าเช่า จัดเก็บตารางวาละ ๔๗๐ บาท / เดือน (ไม่ต่ ากว่า ๒,๘๐๐ บาท / เดือน 
 (จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๗๐ หรือ ร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าที่ค านวณได้) 
 กรณีเช่าพ้ืนที่ภายในอาคารราชพัสดุ 
 - ค่าธรรมเนียม เท่ากับ ร้อยละ ๑ ของมูลค่าทรัพย์สิน คูณจ านวนปีที่จัดให้เช่า 
 - ค่าเช่า จัดเก็บตารางเมตรละ ๑๖๐ บาท / เดือน (ไม่ต่ ากว่า ๓,๕๐๐ บาท / เดือน) 
                          (จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๗๐ หรือ ร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าที่ค านวณได้) 
 ทั้งนี้ ขออนุญาตฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านช่วยตรวจสอบในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ราช

พัสดุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพราะเป็นเรื่องส าคัญ 
ประธาน   เรื่องนี้ส าคัญนะ เพราะจะมีเรื่องของผลประโยชน์และเรื่องกฎหมาย ส่วนราชการต้อง

ด าเนินการให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ และต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายก-
รัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.5 การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และการขออนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง 
ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี   ศูนย์ป่าไม้ราชบุรีมีเรื่องชี้แจงในที่ประชุม 2 เรื่อง 
 1. การขออนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง ด้วยปัจจุบันมีการก่อสร้างเส้นทางหรือขยายเส้นทาง

จ านวนมาก ซึ่งในบางเส้นทางมีความจ าเป็นที่ต้องตัดโค่นไม้ที่กีดขวางเส้นทางออก ศูนย์ป่าไม้
ราชบุรีจึงขอซักซ้อมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ ที่ดินในเขตทางหลวงหากมิ
ได้มาจากการเวนคืนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตรา
จอง หรือตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” น.ส.3 น.ส.3ก ฯลฯ ถือว่าเป็น “ป่า” ตาม
มาตรา 4(1)  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เทียบเคียงความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น ต้นไม้ยืนต้นในแนวเขตทางหลวงจึงต้องยื่นขออนุญาตตัดฟัน 
ในส่วนของเส้นทางซึ่งหมายถึงเส้นทางประเภทต่างๆ เช่น ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท 
และทางสาธารณะซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ขั้นตอนการขอ
อนุญาตท าไม้ในเขตทางหลวง ณ ปัจจุบันให้ยื่นเรื่องที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ใน
จังหวัดราชบุรียื่นที่ส านักจัดการทรัพยากร  ป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) อ านาจอนุญาตเป็นของ
อธิบดีกรมป่าไม ้

 2. การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ในปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐ      
ส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้โดยยังไม่ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่อยู่เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายป่าไม้ แล้วก็ส่งผลต่อหน่วยงานเองเกี่ยวกับเรื่อง
ของการพิจารณาขอรับงบประมาณในการก่อสร้างเพ่ิมเติมหรือการบูรณะสิ่งปลูกสร้างที่สร้าง
อยู่เดิม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงมีแนวทางที่จะ
น าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ก่อนได้รับอนุญาตทั้งหมดเสนอเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอผ่อนผัน คือตามกฎหมายป่าไม้ถ้าเกิดว่าเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
ต้องได้รับอนุญาตก่อน แต่ครั้งนี้เสนอเพ่ือขอผ่อนผันให้หน่วยงานที่เข้าท าประโยชน์อยู่ก่อน
แล้วสามารถมายื่นเรื่องขออนุญาตได้ ทั้งนี้ ขอแจ้งส่วนราชการว่ากรมป่าไม้เปิดโอกาสให้แจ้ง
ข้อมูลได้ถึงสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย ถ้าหน่วยงานไหนอยู่ในหลักเกณฑ์ก็ขอให้   
แจ้งโดยตรงน าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือที่จะด าเนินการได้ทันต่อการรวบรวมข้อมูลเสนอ 

/คณะรัฐมนตรี... 
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 คณะรัฐมนตรีต่อไป ประเภทพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ขออนุญาตใช้พ้ืนที่หรือขอผ่อนผัน
การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ประเภทแรกคือ พ้ืนที่ป่าสงวน มีหลายแห่งที่มีการก่อสร้างอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าสงวน เช่น ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน เป็นต้น ประเภทต่อไปคือ 
พ้ืนที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
ที่ดิน พ้ืนที่ที่ไม่มีโฉนด ไม่มี น.ส.3 ไม่มี ส.ค.1 อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องยื่นขออนุญาตพ้ืนที่
ทั้งหมด รวมถึงพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ภูเขา ที่สาธารณะประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 
พ้ืนที่ นสล. รวมถึงพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมด้วย ขอเพ่ิมเติมส่วนของเขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม เฉพาะการด าเนินกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเท่านั้น ที่ต้องยื่นขออนุญาตใช้
พ้ืนที่ตามกฎหมายป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดราชบุรีมีประเด็นปัญหาที่หารือกันอยู่เสมอ เช่น สิ่ง
ปลูกสร้างที่สร้างอยู่ในพ้ืนที่อุทยานหินเขางูก็ควรที่จะรีบแจ้งข้อมูลให้กรมป่าไม้ทราบ เพ่ือขอ
ผ่อนผันและจะได้ยื่นขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป และพ้ืนที่เขาแก่น
จันทร์ก็เช่นกันมีหน่วยงานหลายแห่งที่ใช้ประโยชน์อยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขาแก่นจันทร์ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ น.ส.ล. หรือเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ประเภท 1 ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะเสนอขอผ่อนผันการ
เข้าใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่  และข้อมูลที่จะต้องแจ้งประกอบด้วยชื่อหน่วยงาน สังกัด 
วัตถุประสงค์ ต าแหน่งที่ตั้ง เนื้อที่ ค่าพิกัดรอบแปลงพ้ืนที่ สรุปข้อมูลไม่ต้องมากเพ่ือให้กรมป่า
ไม้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่องการขอผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
สามารถติดต่อกรมป่าไม้ได้โดยตรง เจ้าหน้าที่ชื่อคุณอภิชาต บัวสะอาด เบอร์โทรศัพท์ 089-
786 1608 ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ 

ประธาน   ของอ าเภอมีหรือไม่ที่ไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่ขัดต่อ พ.ร.บ.ป่าไม้ และไม่เคยขออนุญาต ใน
ส่วนของอ าเภอให้ปลัดจังหวัดราชบุรีรวบรวมข้อมูลจากอ าเภอให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ จัดท า
ตารางตามแบบฟอร์มเสนอผม เพ่ือน าส่งอธิบดีกรมป่าไม้ และรายงานกระทรวงมหาดไทยด้วย ของ
ส่วนราชการต่างๆ ก็เช่นกันที่ด าเนินโครงการในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้
ตรวจสอบและเสนอเรื่องมา 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.6 โครงการทหารพันธุ์ดี 
รอง ผบ.พล.พัฒนาที่ 1   กองพลพัฒนาที่ 1 มีโครงการดีๆ มาน าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ สืบเนื่องจากในปี 

2563 กองทัพบกได้มอบหมายภารกิจให้กับกองพลพัฒนาที่ 1 ให้เป็นหน่วยด าเนินการ
โครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ-
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ด าเนินการมา
สักระยะแล้ว และในปี 2563 จะด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี รายละเอียดความเป็นมา
วัตถุประสงค์ของโครงการ ขออนุญาตให้ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลพัฒนาที่ 1 ได้น าเสนอให้
ที่ประชุมทราบ 

ผู้แทนกองพลพัฒนาที่ 1   โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพบก ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ความเป็นมาของโครงการนั้น สมเด็จ-
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงมี
พระราชด าริที่จะทรงมีเมล็ดพันธุ์พืชสะสมส ารองไว้ในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองประสบ
ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ เพราะในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤติจากภัย
ธรรมชาติราษฎรเดือดร้อน พ้ืนที่ท ากินเสียหาย ในช่วงเวลาเช่นนั้นจะเกิดความ ขาดแคลนขึ้น 
และหนึ่งในสิ่งที่ทรงพบคือการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช ที่จะพระราชทานแก่ราษฎรเพ่ือปลูก 

/ในทันที... 



-16-     

 ในทันทีที่ได้รับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโครงการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์สะสมส ารองไว้ เพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎร
ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไปในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้
เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ได้ผลผลิตดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้าน
พันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัย
พัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับกองทัพบก จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ก าลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย และมี
คุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการ
บริโภคแล้ว สามารถจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหาร  

   เพ่ือน้อมน าแนวทางพระราชด าริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้สามารถรักษาไว้
ส าหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานหรือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน 

   เพ่ือสนับสนุนให้โครงการทหารพันธุ์ดีเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักคุณภาพดีและ
กระจายผ่านให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

   เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับก าลังพลและประชาชนในพ้ืนที่ 
   เพ่ือช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหาร ส าหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์    

ไม่ปกต ิ
   เพ่ือเตรียมการพัฒนาให้โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารร่วมกิจการ

การเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการทหารพันธุ์ดีที่ด าเนินการแล้วในปี 2562 ทั้ง 4 กองทัพ รวมจ านวนทั้งสิ้น 24 

โครงการ และในปี 2563 ได้มอบหมายให้กองทัพภาคท่ี 1 รับผิดชอบ 2 โครงการในพื้นที่
ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และกองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี ซึ่งทาง
กองทัพภาคที่ 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน ประกอบด้วยหน่วยงาน
ทหารที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการฯ ของกองทัพภาคที่ 1 ในห้วงที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทอดพระเนตรการด าเนินโครงการทหาร
พันธุ์ดี ในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น กองพลทหารราบที่ ๙ เป็นต้น โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนา
ที่ 1 ที่จะด าเนินการปีงบประมาณ 2563 พ้ืนที่ด าเนินโครงการในพ้ืนที่ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง กองพลพัฒนาที่ 1 รวมทั้งสิ้น 81 ไร่ 81 ตร.ว. แบ่งเป็นพ้ืนที่เกษตร 64 ไร่ 3 งาน 
89 ตร.ว. พ้ืนที่ปศุสัตว์ 1 ไร่ 3 งาน 36 ตร.ว. พ้ืนที่ประมง 4 ไร่ 3 งาน 56 ตร.ว. และพ้ืนที่
แหล่งน้ า 9 ไร่ 2 งาน ซึ่งการด าเนินโครงการฯ ห้วงที่ผ่านมามีการวางแผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี และเจ้าหน้าที่จาก
โครงการชลประทานราชบุรี มาให้ค าแนะน าและตรวจสอบคุณภาพดินและพ้ืนที่กักเก็บน้ าใน
พ้ืนที่โครงการฯ และการด าเนินโครงการฯ ห้วงต่อไป ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานโครงการทหาร
พันธุ์ดีเพ่ือเริ่มปรับพื้นที่ในการด าเนินโครงการฯ ขออนุมัติโครงการฯไปยังกองทัพบก และ 
ประสานขอความร่วมมือยังส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในการร่วมด าเนิน
โครงการฯ กองพลพัฒนาที่ 1 ขอจบการน าเสนอเพียงเท่านี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/4.7 การประชุม... 
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 4.7 การประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1 พฤศจิกายน 2562 
พาณิชยจ์ังหวัดราชบุรี   การประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทางส านักงานพาณิชย์ได้รับการประสานจาก

กรมการค้าภายใน ซึ่งก าหนดมาเลยว่าใช้พ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองบ้านโป่ง รูปแบบการประชุมเป็นการชี้แจงเสริมสร้างความรู้และมาตรการข้าวของ
รัฐบาล เรื่อง “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1” โดยมี
อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายวัฒนศักย์ เสือเอ่ียม) เป็น
ผู้ด าเนินการประชุม โดยจะมีการพูดคุยกับเกษตรกรถึงขั้นตอนการด าเนินการการขึ้น
ทะเบียนข้าว กลุ่มเป้าหมายในวันนั้นคือเกษตรกร 500 คน ในเบื้องต้นผมได้ประสานใน
ระดับพ้ืนที่ไว้เรียบร้อยแล้ว และนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายทางกรมการค้าภายในได้
ประสานมาว่าจะเชิญคณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับ
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งสิ้นอีก 60 คน  

ประธาน   กลุ่มเป้าหมายเกษตรจังหวัดราชบุรีเป็นคนเชิญหรือไม่ 
เกษตรจังหวัดราชบุรี   ในส่วนของเกษตรกรใน 500 ครัวเรือน ก็เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในรอบที่ 1 

ก็จะคัดเลือกเกษตรกรภายในอ าเภอบ้านโป่ง 500 คน ซึ่งที่จริงแล้วเกษตรกรในอ าเภอบ้านโป่งมี
ประมาณ 3,000 กวา่ครัวเรือน  

ประธาน   นายอ าเภอบ้านโป่งช่วยก ากับประสานกับเกษตรอ าเภอบ้านโป่งด้วย และอยากให้
เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอเข้าร่วมประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.8 งานไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชฟรี 1 เดือน” 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ  ด้วยสวนนงนุชพัทยาได้จัดท าโครงการไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี 1 

เดือน” โดยมีนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยเข้าชม
สวนนงนุชพัทยาฟรีเป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ซึ่งจังหวัดราชบุรีสามารถเข้า
ชมฟรีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 เพียงน าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงมา
ยื่นเท่านั้น 

ประธาน   ฝากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี เขต 1 , เขต 2 , ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และ
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีแจ้งสถานศึกษาในก ากับดูแลของท่าน ขอให้ช่วยแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ      

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 การขอเพิกถอนพื้นที่บริเวณเขางูออกจากการเป็นพื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ 

ผอ.สนง.ทสจ.รบ  สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2561 ในระเบียบวาระที่ 5.1 การยกเลิกพ้ืนที่เขางูออกจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ ให้
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดท าข้อมูลในการขอเพิกถอนพ้ืนที่เทือกเขางู ต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี ออกจากการเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม
กับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 

  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีได้ด าเนินการจัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 จัดท าข้อมูลเพ่ือขอยกเลิก 

/พ้ืนที่เขาง.ู.. 
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 พ้ืนที่เขางูออกจากพ้ืนที่ลุ่มชั้น 1 เอ ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
จึงได้เชิญผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าภาคตะวันตก ภาคกลางฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการ  
ใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ แผนปฏิบัติการการอนุรักษ์ธรรมชาติเฉพาะแหล่ง เขางู อ าเภอเมืองราชบุรี 
จงัหวัดราชบุรี และการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเด็นหารือ ดังนี้ 

  1) จังหวัดราชบุรีมีแผนด าเนินงานในการพัฒนาพ้ืนที่เขางู อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด แต่เนื่องจากพ้ืนที่เขางูถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ชั้น 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่ม
น้ าป่าสักฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งห้ามไม่ให้มีการใช้พ้ืนที่ในทุกกรณี จังหวัดราชบุรี
จึงมีแนวคิดที่จะยกเลิกพ้ืนที่เขางูออกจากพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ ซึ่งผู้แทนส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่าไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากในทุกพ้ืนที่
ของประเทศถูกก าหนดด้วยพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเชิงพ้ืนที่  

  2) จังหวัดราชบุรีต้องการพัฒนาพ้ืนที่เขางู จะต้องด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือประกอบการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
โดยเน้นการจัดท ารายงานฯ ในพ้ืนที่ที่ได้มีการพัฒนาโครงการแล้วเท่านั้นรวมถึงสงวนรักษาให้
พ้ืนที่เขางูในบริเวณที่ไม่ได้มีการด าเนินโครงการใดๆ มาก่อนเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ ดังเดิม 
เพ่ือให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสมดุลในระบบลุ่มน้ าต่อไป 

  3) เนื่องจากพ้ืนที่เขางูเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2532 และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เคย
จัดท าแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์ธรรมชาติเฉพาะแหล่งเขางู อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เพ่ือด าเนินงานภายใต้แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
2525 โดยก าหนดพ้ืนที่เป็น 3 ส่วน คือ พ้ืนที่สงวน พ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่พัฒนา โดยน าแผน
แม่บทการบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์พ้ืนที่เขางูมาปรับปรุง เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ให้ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้ความส าคัญ
ต่อการดูแล รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่ไม่ให้เกิด
ความเสื่อมโทรมจากผลกระทบต่าง  ๆที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้ 

  (1) รับทราบว่าไม่สามารถเพิกถอนพ้ืนที่เขางูออกจากการเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ 
   (2) ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์พ้ืนที่เขางูโดยการ

ก าหนดพ้ืนที่สงวน อนุรักษ์ และพัฒนาให้ชัดเจน และน าแผนแม่บทฉบับเดิมที่เคยจัดท าไว้มา
ประกอบการพิจารณา เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  (3) ท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือประกอบการผ่อนผันการขอใช้
ประโยชน์พื้นทีเ่ขางูจากกรมป่าไม้ พร้อมกับออกแบบการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ให้ได้แปลน ปร.4 ปร.5 
ในคราวเดียวกัน 

  (4) น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพิจารณามอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในการออกแบบ
โครงสร้าง การจัดท ารายงาน EIA การของบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ และอ่ืนๆ 

  (5) ให้ส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบโบราณสถานที่ทรุดโทรม ให้ท า
การบูรณะซ่อมแซม โดยขอตั้งงบประมาณจากกรมศิลปากรและจังหวัดมาบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ ์

/จึงน าเรื่อง... 
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  จึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือให้กรมการจังหวัดราชบุรีร่วมกันพิจารณา 
ประธาน  ให้ทางหลวงชนบทราชบุรีตรวจสอบเรื่องถนนที่ได้งบประมาณมา ให้ท าเรื่องขอ   

ผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ตามแบบฟอร์มด้วย ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบด้วย 
มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง) ช่วยศึกษาแนวทางกับ
เทศบาลต าบลเขางูและอ าเภอเมืองราชบุรี ว่ามีส่วนไหนที่ควรปรับปรุงในขั้นต้นก่อนจะมี
การศึกษา EIA หรือจะด าเนินการสร้างอะไรเพ่ิมเติม แล้วจะมีผลกระทบหรือไม่ และมอบ
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โดยมี
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี  ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดราชบุรี ส านักงานจังหวัดราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี และเทศบาลต าบลเขางู
เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 5.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดราชบุรีกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร   
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปากรตกลงร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
วิชาการ ในการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรีในทุกมิติ 

ประธาน  เรื่องนี้ควรอยู่ในวาระเพ่ือทราบ ฝากหัวหน้าส่วนราชการถ้าท่านมีภารกิจ หน้าที่การงาน
ที่ต้องการทางวิชาการ ก็จะมีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาช่วยสนับสนุนหลังจากท า MOU กัน   
ซึ่งได้ให้นิติกร ส านักงานจังหวัดราชบุรีตรวจสอบร่าง MOU แล้ว ก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไร เป็น
การร่วมมือกันพัฒนา 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอย

เสด็จคลองด าเนิน” 
ผอ.โครงการชลประทานฯ  จังหวัดราชบุรีจะมี ครม. สัญจรในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง

กับกรมชลประทาน ที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาติดตามซึ่งเป็นโครงการที่นายกฯได้สั่งการไว้ คือ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลอง
ด าเนิน” ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก ผมขอให้
ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก   

ผอ.โครงการส่งน้ าฯด าเนินฯ ขอรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง “วิถีคลอง 
วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองด าเนิน” สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

 ล่องเรือ ณ คลองอาเมียงส์ ประเทศฝรั่งเศส ๒๕ มิถุนายน 2561 ดูการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เมื่อกลับมาท่านจึงมีบัญชาให้ด าเนินการพัฒนาคู คลอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และพักผ่อนหย่อนใจในทุกจังหวัด และเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รองนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ และคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคลองด าเนินสะดวก และได้
คัดเลือกให้ เป็นพ้ืนที่ต้นแบบโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการท่องเที่ ยววิถีคลอง 
“วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองด าเนิน” โดยมี อพท. จังหวัดราชบุรี กรมชลประทาน และ
ส่วนราชการต่างๆสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ าคลองด าเนินสะดวกและคลองสาขา          
ซึ่งมีเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยว 4 จุด 1. วัดโชติทายการาม 2. บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด 3. สวนเกษตร 

/ผสมผสาน... 



-20- 

 ผสมผสาน และตลาดน้ าเหล่าตั๊กลัก ระยะทางรวม 10.000 กม. ใช้เวลาประมาณ 70 นาที ซึ่ง
ขอรายงานผลการด าเนินงานประเด็นพัฒนาที่ 2 การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองซอย/คลองด าเนิน
สะดวกและป้องกันการทรุดตัวของตลิ่ง มีการกรุหินบ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวดและท าทางเดิน 
ระยะทาง 136 เมตร (แล้วเสร็จ) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมกรุหิน ระยะทาง 110 เมตร 
(แล้วเสร็จ) สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ สวนเกษตร ระยะทาง 587 เมตร ขุดลอกด้วยเรือขุด
แบบปูตัก เรือขุดหัวสว่าน และท าความสะอาดพ้ืนที่ ควบคุมระดับน้ า ซ่อมแซมประตูระบาย
น้ าบางนกแขวก จัดภูมิทัศน์ และก าจัดผักตบชวาในคูคลอง 

ประธาน  ให้นายอ าเภอตรวจสอบเส้นทางน้ าให้ดี และในสัปดาห์หน้าจะมีรัฐมนตรีหลายท่าน
มาจังหวัดราชบุรี ให้ตรวจสอบและเตรียมการต้อนรับ เตรียมข้อมูล เตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีที่จะมา ครม.สัญจร ให้พร้อม 

ปิดประชุม เวลา 12.08 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


