
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 8/2565 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 และห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์  

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

  ผู้มาประชุม 
1 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นายอังกูร  ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

4 นายอุดม  เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

5 พ.อ. สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ แทนเจ้ากรมการทหารช่าง 

6 พ.อ. ชัชชาญ บุญวรรณ์ แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

7 พ.ท. ธิติ อุดมชัยรัตน์ แทนผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 

8 พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 

9 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี   

10 นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดราชบุรี 

11 นายทศพร   ทิตภิญโญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 

12 นางสาวประมาขวัญ  ใช้เจริญพงศ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

13 นางสาวณัฐสิน ี  โตวิชา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีฯ 

14 พ.ต.อ.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

15 แพทย์หญิงปาจรีย์   อารีย์รบ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

16 นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

17 นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

18 นางยุพนิ เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

19 นายวีระยุทธ จันทร์แก้ว แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

20 นายสัญญา ถิรเขมกุล แทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

21 พ.อ. กลินท์ ปานเชียงวงษ์ สัสดีจังหวัดราชบุร ี

22 นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่ คลังจังหวัดราชบุรี 

23 นายธนา ร่างน้อย แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

24 นางกัลยา จิรวชิรศักดิ์ แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

25 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี 
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26 นายอนันต์  สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี        

27 นางสาวธารทิพย์ บางแก้ว แทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี    

28 นายพฤทธิ์  ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี       

29 นายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ แทนสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

30 นายมานพ  คล้ายบัณดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

31 นายอริยะ เชื้อชม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดราชบุร ี

32 นายสมใจ พลเรือง สถิติจังหวัดราชบุรี 

33 นายไพศาล สิทธิพงศ์ แทนพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

34 นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดราชบุรี 

35 นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

36 นายเมธี รัตนเสนีย์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดราชบุรี 

37 นางพนารัตน์ สมพงษ์สวัสดิ์ แทนประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 
38 นายอภิรักษ์ อ่ าสุริยะ แทนอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
39 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 
40 นางสาวกชพร ศริตวรรธน์ แทนหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 

41 นายประเสริฐ  อินทรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

42 นายวิวัฒน ์ วันกุมภา ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

43 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

44 นางสาวพัชรศรี  สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

45 ว่าที่ร้อยเอกศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดราชบุรี 

46 นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    
47 นายพรชัย ศรีด ารงค์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 
48 พันต ารวจโทวชัรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

49 พ.ต.วรภาส เบ็ญจชาติ แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ 

50 นายสันติราษฏร์ ศิริขันธ์ รองหัวหน้าส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี 
51 นายสุชาติ สิริทิพากุล แทนสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี 

52 นายยุคล  ก าเหนิดแขก สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

53 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 

54 นายสมเกียรติ ทรัพย์สัตย์ แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
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55 นางญาดา แช่มฉลี แทนผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี          

56 นางสาวปาณิสรา ธรฤทธิ์ แทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี 
57 นายฉัตรชัย ทองเถื่อน แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
58 นางวันทนา ชนะกุล ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ 
59 นางสาวอลิสรา   กรุงจิตร ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดราชบุรี 
60 นางสาวกิตติมา รักโสภา แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
61 นายกิตติ์ชญชาต เสมค า ผู้อ านวยการโครงการชลประทานราชบุรี 

62 นายสะอาด  บุตรเล็ก ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี              
63 นางระวีวรรณ ชัชวาลก าธร แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 
64 นางณัฐนันท์  ใจเปี่ยมชัยกมล หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี       
65 นายมานิจ ร ามะนา หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
66 นางสาวรัตติยา นาคสุวรรณ แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

จังหวัดราชบุรี  
67 นางสาวสุปริญญา แก้วนนท์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี 
68 นายปัญญา เร่งเดช แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
69 นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครชุม 
70 นายกิตติพร พงศส์ุวรรณ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 

71 นายอภิวัฒน์ สวัสดิ์ปร ุ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

72 นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์ แทนผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 

73 นางสาววรางคณา สว่างอารมณ์ แทนผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 

74 นางสาวชะบา แก้วพ่วง แทนผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษท่ี 8 

75 นางสาวจรรยา จินดา แทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3 (บ้านโป่ง)      
76 นางประไพ สุวรรณประสม แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7  ราชบุรี   
77 นายนริศ อาจธัญกรณ์ แทนผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 

78 นายวัชระ ละอออ่อน แทนผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรี 

79 นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
80 นายพรียุทธ จ ารักษ์ หัวหน้าส านักงานสาขา ชั่ง_ตวง_วัด  เขต 0-2 ราชบุรี 
81 นางสาวสายชล ต้นอ านวย แทนผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 
82 นายวีระกิตต์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภยัในการท างานเขต 7 
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83 นายนัฐไชย ชื่นอารมณ์ แทนหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
84 นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    
85 นางธัญลักษณ์ จิระรัตน์พิศาล แทนผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัราชบุรี 
86 นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 
87 นางสาวปัทมา ก่อทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 
88 นางศาริสา จินดาวงษ ์ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุร ี
89 นางสาวกัณหา แดงอาจ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัราชบุรี 
90 นายเดชา มาด้วง ผู้จัดการศูนย์ OSS ศูนย์ให้บริการ SME สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

91 นางสาวฐาปณ ี พวงงาม แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  

92 นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 

93 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี แทนผู้อ านวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง 
94 นางสาวนันทยา มากเจริญ แทนผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุร ี
95 นางกัญญ์พิชญา โพธิตา แทนศึกษาธิการภาค 3 

96 นางกนกวรรณ ไทยถานันดร์ แทนศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
97 นายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

98 นางชนดิาภา  เดชคลัง แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

99 นางอุษณีย ์ ขาวเหลือง แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

100 นางโสภา วิชยพงศ์กุล แทนผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี 

101 นางสาวสาคร ปานพายัพ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 

102 นางจิรภัทร สิทธิสันต์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 
103 นางสาวเพ็ญพร พลับพลา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
104 นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอ าเภอเมืองราชบุรี 
105 นายนพดล เจริญวัย แทนนายอ าเภอบ้านโป่ง 

106 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอ าเภอโพธาราม 

107 นายสมบัติ เสียมทอง แทนนายอ าเภอด าเนินสะดวก 

108 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอบางแพ 

109 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอ าเภอปากท่อ 

110 นายพัฒนพงศ์ ชื่นชอบ นายอ าเภอจอมบึง 

111 นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอ าเภอวัดเพลง 
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112 นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอ าเภอสวนผึ้ง 

113 นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอ าเภอบ้านคา 

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

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

116 พ.ต.ท.กิตติ  ลิขิตที่รุ่งเรือง แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

117 พ.ต.ต.พิทยา  รัตนา แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากท่อ 

118 พ.ต.ท.พสิษฐ์   สายชนม์ศักดิ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรจอมบึง 

119 พ.ต.ท.ประดับ เชื้อโพหัก แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางแพ 

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

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

122 พ.ต.ท.มนตรี  ฉายาพงษ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบ้านคา 

123 พ.ต.ท.สนธยา  ตรีเพ็ชร ์ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

124 พ.ต.ท.เชิดชยั  ป้อช านิ แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุ่งหลวง 

125 พ.ต.ท.สุภาชัย  สูงทรัพย์ไพศาล แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

126 พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์  คงถาวร แทนผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาดิน 

127 นายภูวนารถ สุภาพเพชร แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

128 นางสาวเนาวเรศ  น้อยพานิช แทนนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

129 นายวิชัย อรตัน แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 

130 นายวิชัย เก่งน าชัยตระกูล แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

131 นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณี แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 

132 นายสุวิทย์ สระษี แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

133 นายประสงค์ จิตธรรม แทนโทรศัพท์จังหวัดราชบุรี บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สาขาราชบุรี 

134 นางสาววรรณี แตงนวล แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี 

135 นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

136 นางสาวจุไรรัตน์  ชัยทวีทรัพย์  แทนผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานราชบุรี 

137 นายสมเกียรติ สมบูรณ์ แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพธาราม 

138 นายอดิรักษ์ ชินารักษ์ แทนผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดราชบุร ี

139 นายสมทบ แสนละเอียด ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี 

140 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี 
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141 นายอุดม ใจเย็น แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

142 นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์สวาท ประธาน YEC หอการคา้ราชบุรี 

143 นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี 

144 นายสุรพงษ์ ศรีไกรวิน แทนผู้อ านวยการส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดราชบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1 นางสาววราภรณ์ ยี่รงค์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ-  

ธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี 
2 นางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 

3 นางธัญธิตา บุญมณีกุล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี 

4 นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 

5 นายอ านวย กวมทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

6 นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10          

7 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

8 นายอภิชัย พูนชัย ผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อสุกรราชบุรี 

9 นายยอดรัก โมราถบ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี 

10 นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา 

11 นายสมพงษ ์ แชจอหอ รักษาราชการหัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์
ผสมเทียมราชบุรี 

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

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

14 นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 

15 นายราวุฒิ ทานัน หัวหน้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้ราชบุรี 

16 นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 8 (ราชบุรี) 

17 นายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

18 นายภูวิวัช หิรัญศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

19 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

20 รศ.ดร.สุวิทย ์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

21 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 

22 นายชัยยุทธ สุขเสริม ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 
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23 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

24 ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช 

25 นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม 

26 นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

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

28 พ.ต.อ.วีรศักดิ์ กลั่นเกิด ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกรับใหญ่ 

29 พ.ต.อ.พาณุพงษ์  ศรจิตติ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโพหัก 

30 พ.ต.ท.อังคาร ยะสะนพ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี 

31 พ.ต.ท.ประสพ รัตนารามิก หัวหน้าต ารวจสันติบาลจังหวดัราชบุรี 

32 พ.ต.ต.วัฒนพล ดาแก้ว ผู้บังคับกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 137 

33 นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 

34 นายพิรุณ ศรีแสง ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดราชบุรี 

35 นายจักรพงศ์ ค าจันทร์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 

36 นายนคร กว้างขวาง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 

37 นายปรีชา ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง 

38 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

39 นายธนัช  เบ็ญพาด หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

40 นางสาวดวงเดือน  ธรรมจง ผู้อ านวยการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

41 นายอภิชิต โชติกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน ) สาขาราชบุรี 

42 นางขวัญฤทัย พิมพ์เสน ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ราชบุรี 

43 นายช านิ นิลพินิจ ผู้จัดการธนาคาร SME BANK 

44 นายธนศักดิ์ มาคะสิระ ประธานชมรมนายกเทศมนตรีจังหวัดราชบุรี 

45 นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ ์ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 

46 นายนรเศรษฐ์ รุ่งจรูญ ประธานชมรมปลัดเทศบาล จังหวัดราชบุรี 

47 นายสีหชัย                       นิลสุข ประธานชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบรุี 

48 นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ (CSR) 

49 นายธีรเดช กุมภา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

50 นางพรทิพย์ พลอยหิน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

51 นายสุทิน ชฎาด า ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 
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52 นายสัญญา สิงห์อยู่ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี 

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

54 นายอนิรุท  เสวกานันท์ ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 16  

55 นายณฐพล อุ่มเอิบ หัวหน้าส านักงาน ศพส.จ.รบ. 

56 นายธัมสัญญ์ อุ่มแข ประธาน อปพร. จังหวัดราชบุรี 
57 นายสิงหา เชาวลิต ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จังหวัดราชบุรี สาขาราชบุรี 
58 นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัราชบุรี 
59 นายมนุญ พลจันทร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 
60 นายธีระ ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดราชบุรี 
61 นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้แทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายพรศักดิ์ ไชยพร จ่าจังหวัดราชบุรี   

2 นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
3 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
4 นางสาวมริสา ใจแข็ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
5 นางสาวอุมาพร ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี 
6 นางธัญลักษณ์ เจริญพร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี 

7 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

8 นางสาวปัทมาภรณ์ เกตุหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

9 นายสัจจะ แสงจันทร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านกังานจังหวัดราชบุร ี

10 นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น.    

ก่อนเริ่มวาระ  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2565 ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

 - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2565 (ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี) 

 - พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด  ประจ าปี 
2565 และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2565 (ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี) 

 - พิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจ าปี 2565 และ
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 ประจ าปี 2565 (ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดราชบุรี) 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  เนื่องด้วยในวันที่ 6 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ณ ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ถนนเลี่ยงเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี เวลา 14.30 น. 
จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมถวายการรับเสด็จ การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี
คอพับแขนยาว 

  และในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และวันที่ 2 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุน 
การศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดราชบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2 
เตรียมการให้พร้อม 

  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทุกหน่วยงาน ที่ไปร่วมรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภารกิจเสร็จสิ้นด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจ าเดือนกรกฎาคม เม่ือวันที่ 25 
กรกฎาคม 2565  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 18814 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 แจ้งให้  

ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจ าเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2565 ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้
ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 
   3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี  ปีงบประมาณ 2565           

ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 
 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด  1,453 เรื่อง 

   - ยุติ  ทัง้หมด      1,416  เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ    ทั้งหมด          37 เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 
   3.2 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  ตามที่คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวกได้ก าหนดให้มีการขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้การบริการประชาชนของ
ทุกหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ    
มีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของ      
ศูนย์ราชการสะดวก นั้น 

/บัดนี.้.. 
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 บัดนี้ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวกได้พิจารณาผลการตรวจประเมินมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีศูนย์ราชการสะดวกที่ผ่านการตรวจประเมินและให้การรับรอง
มาตรฐานดังกล่าว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวนทั้งสิ้น 666 ศูนย์ ส าหรับจังหวัดราชบุรี มีหน่วยงาน
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 
จ านวน 8 ศูนย์ ดังนี้ 
 ระดับก้าวหน้า 
 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโป่ง 
 ระดับพ้ืนฐาน 

1. ส านักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี 
2. ส านักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง 
3. ส านักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง 
4. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 
5. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปากท่อ 
6. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบางแพ 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

   3.3 พิธีท าบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” 
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี   จังหวัดราชบุรีก าหนดจัดพิธีท าบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี        
ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาสมเด็จ      
พระพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี            
โดยก าหนดหน่วยงานในสังกัดที่เข้าร่วมพิธีฯ ดังนี้ 

   1) กระทรวงวัฒนธรรม 
   2) กระทรวงศึกษาธิการ 
   3) ส านักนายกรัฐมนตรี 
   4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า 
มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.4 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร  

   3.5 พิธีพุทธาภิเษก 

ส านักงานที่ดินจังหวัดฯ   กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมพิธีจารอักขระยันต์ลงแผ่นทอง   
แผ่นเงิน แผ่นนาค โดยมีส่วนร่วมในพิธีหล่อพระพุทธรูปประจ ากระทรวงมหาดไทย น าแผ่นทอง  
เงิน นาค ให้พระเกจิคณาจารย์ที่ประชาชนในจังหวัดเลื่อมใสศรัทธาลงอักขระพร้อมอธิษฐานจิต 
เพ่ือน าไปเป็นมวลสารในพิธีหล่อพระพุทธรูปประจ ากระทรวงมหาดไทย 

   และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ได้รับประทานพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  

/ในพิธีเททอง... 
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 ในพิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธมุณีประชานาถพระพุทธรูปประจ ากระทรวงมหาดไทยเพ่ือ
น าไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ และพิธีเททองหล่อราชสีห์
กระทรวงมหาดไทย ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ โดยมีพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตร่วมในพิธีเททอง  

   ทั้งนี้ พิธีพุทธาภิเษก จะจัดขึ้นในวันที่ ๙ เดือน ๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565        
ณ บริเวณลาน กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระเมตตาจาก พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร เจ้าอาวาส  
วัดโพธิทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ต้นป ี 
งบประมาณจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 
ผู้แทนคลังจังหวัดราชบรุ ี มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ในเดือนกรกฎาคม 2565  
    - งบประจ า  เบิกจ่าย     ร้อยละ 92        ใช้จ่าย     ร้อยละ 94  
    - งบลงทุน เบิกจ่าย     ร้อยละ 66        ใช้จ่าย     ร้อยละ 94 
    - ภาพรวม เบิกจ่าย     ร้อยละ 86        ใช้จ่าย     ร้อยละ 94 
   ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  - งบส่วนราชการ 
    - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 4,459.32 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 4,111.58 ล้านบาท 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 4,181.39 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 4,979.91 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น  3,058.88  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          54  ของประเทศ 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น   4,135.11  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          55  ของประเทศ 
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 9,439.23 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 7,170.46 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          56  ของประเทศ 
      ผลการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น  8,316.50  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          50 ของประเทศ 
  - งบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า     21.03 ล้านบาท เบิกจ่าย       12.95  ล้านบาท 
        ผลการใช้จ่าย    13.45  ล้านบาท 

  
    - งบลงทุน   174.75 ล้านบาท เบิกจ่าย       71.82 ล้านบาท  
        เป็นอันดับ         61 ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย  159.66  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         72 ของประเทศ 

   /ภาพรวม... 
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    - ภาพรวม   195.78  ล้านบาท เบิกจ่าย      84.77   ล้านบาท  
        เป็นอันดับ         56 ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย   173.11 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         63 ของประเทศ 
  - งบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า      14.10 ล้านบาท เบิกจ่าย       8.59   ล้านบาท 
        ผลการใช้จ่าย     9.59   ล้านบาท 
    - งบลงทุน   171.33 ล้านบาท เบิกจ่าย       41.95  ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         14 ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย    113.57  ลา้นบาท 
        เป็นอันดับ         16 ของประเทศ 
    - ภาพรวม   185.43 ล้านบาท เบิกจ่าย      50.54  ล้านบาท 

        เป็นอันดับ    14  ของประเทศ 
        ผลการใช้จ่าย   123.16 ล้านบาท 
        เป็นอันดับ         16 ของประเทศ 

  - ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.) 
    - ได้รับการจัดสรร  195.52  ล้านบาท เบิกจ่าย   76.49  ล้านบาท  

  - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ได้รับการจัดสรร  1,617.20  ล้านบาท  เบิกจ่าย  1,390.70  ล้านบาท 
   ต้องเบิกจ่ายหรือใช้งบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่เช่นนั้น

งบประมาณดังกล่าวจะต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย 
   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 100% มีจ านวน 34 

หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย ในเดือนสิงหาคม 2565 
(เป้าหมาย ร้อยละ 66) จ านวน 20 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย 
เดือนสิงหาคม 2565 (เป้าหมาย ร้อยละ 66) จ านวน 23 หน่วยงาน  

   ขณะนี้จะเข้าสู่การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2566 หน่วยงานของรัฐได้รับ  
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณของ
หน่วยงานของรัฐนั้นฯ แล้ว เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ       
ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอ           
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

   โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาการลงทะเบียน 5 กันยายน – 
19 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ 
https://welfare.mof.go.th และมีหน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่ ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินเขตราชบุรี ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ที่ว่าการ
อ าเภอทุกอ าเภอ และสถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวก าหนด โดยมีหลักการลงทะเบียน
รายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) และตรวจสอบรายบุคคล และครอบครัว (ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตร   
โดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง) คุณสมบัติของผู้
ลงทะเบียน จะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต  

/นักบวช... 
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 นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน ผู้รับบ านาญปกติ 
หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. และ ส.ว. กรณีบุคคล รายได้ต่อปีไม่เกิน 
100,000 บาท และครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท มีทรัพย์สินทางการเงิน 
ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ บุคคลทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 
100,000 บาท และครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มี
วงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 
วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท และต้องไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
 1. กรณผีู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว 
  1) ห้องชุดขนาด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร 
  2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย 
   - ในกรณีท่ีใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอ่ืนที่ไม่ใช่เพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่ 
   - ในกรณีท่ีใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ 
  3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) 

- บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร 
- ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้
ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการอ่ืนที่ไม่ใช่เพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่ 

โดยจะต้องมีขนาดพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด เพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และไม่ใช่เพ่ือการเกษตร    
ไม่เกิน 1 ไร่ 
 2. กรณผีู้ลงทะเบียนมีครอบครัว 

1) ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ต่อคน 
 - กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันไม่เกิน 35 ตารางเมตร ต่อคน 
 - กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตารางเมตร 
2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย 
 - ในกรณีท่ีใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอ่ืนที่ไม่ใช่เพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ 
 - ในกรณีท่ีใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ 
3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) 
 3.1) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว 
  - กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตารางวาต่อคน 
  - กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตารางวา 
 3.2) ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการอ่ืนที่ไม่ใช่เพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ 

โดยจะต้องมีขนาดพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด เพ่ือการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ ไม่ใช้เพ่ือการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ 

ประธาน  เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ในเดือนนี้จังหวัดได้มีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไปแล้ว และกลางเดือนหน้าคงต้องมีการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอีกครั้ง เพราะ
กลัวงบประมาณบางตัวจะถูกพับไป และบางหน่วยงานอาจจะลืมกันเงิน จังหวัดราชบุรียังมีเงิน
งบประมาณที่ค้างอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะความจริงการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามมติ ค.ร.ม. ที่แต่ละ
ไตรมาสจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ก่ีเปอร์เซ็น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

/พ.ศ. 2566... 
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  พ.ศ. 2566 คาดว่าในส่วนของจังหวัดราชบุรีคงไม่มีหน่วยงานไหนโดนตัดงบประมาณ จึงอยากให้
หน่วยงานตั้งเรื่องรอด าเนินการได้เลย  

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.2 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานจังหวัดราชบุรีได้ตรวจสอบรายการ/โครงการ งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 และได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวัน ท าการสุดท้าย
ของเดือนกันยายน 2565 แล้ว ปรากฏว่ายังมีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น จ านวน 4 
โครงการ ทั้งนี้ ส านักงานจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือเร่งรัดการด าเนินการและส่งเรื่องเบิกจ่าย
ให้ส านักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565  หากหน่วยงานไม่สามารถ
เบิกจ่ายหรือใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
2565 งบประมาณดังกล่าวจะต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย 

การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่า
ราชการจังหวัด ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

จังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้วเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
จึงให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
ราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืองบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายจากส านักงานจังหวัด
ราชบุรีทุกแหล่งงบประมาณด าเนินการ ดังนี้ 

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ใน
กรณีงบด าเนินงานต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 

   2. ในกรณีงบลงทุนที่ส่วนราชการที่ยังไม่ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรืออยู่ระหว่าง
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการลงนามในสัญญาจ้างให้เสร็จสิ้น พร้อมส่งหลักฐานการขอกันเงิน
ในระบบ (PO) ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของจังหวัด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 
และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่ก าหนด 

ประธาน  ขอเน้นย้ าว่างบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินได้แค่หนึ่งปีเท่านั้น โครงการทั้ง 4 โครงการ    
ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งด าเนินการให้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
นพ.สสจ.รบ.  สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั่วโลก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 

2565 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 606,015,708 ราย ยอดผู้ป่วยสูงสุด 5 ประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฝรั่งเศส บราซิล และเยอรมัน และช่วงนี้ประเทศที่มียอดผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิม
สูงขึ้นเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรัสเซีย ส่วนสถานการณ์ของจังหวัดราชบุรี    
ระลอกเดือน มกราคม 2565 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จาก RT-PCR ในช่วงเดือนสิงหาม (1-29  

  /สิงหาคม... 
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 สิงหาคม 2565) มีจ านวนผู้ป่วย 258 ราย เสียชีวิต 14 ราย ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 29 สิงหาคม 
2565 มีผู้ป่วยสะสม รวม 41,455 ราย เสียชีวิต 206 ราย ร้อยละ 75.73 ของผู้เสียชีวิตเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจ าตัว ในปัจจุบันสถานการณ์ของจังหวัดราชบุรียังไม่มีการระบาดเป็น
กลุ่มก้อน ซึ่งข้อมูลเป็นการรายงานจากระบบ API และในสัปดาห์นี้จะเห็นว่าอ าเภอโพธาราม
และอ าเภอด าเนินสะดวกมียอดผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนที่ 2 จาก ATK ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็น
ต้นมา แนวโน้มจ านวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK เริ่มมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เดือนสิงหาคมจ านวนผู้
ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK มีจ านวนสูงขึ้นอย่างชัดเจน และมีการแยกผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK เป็นราย
อ าเภอเพ่ือเฝ้าระวังในพ้ืนที่ แต่ภาพรวมในช่วงสัปดาห์สุดท้าย จ านวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 
เริ่มมีแนวโน้มลดลง โดยอ าเภอเมืองราชบุรีมียอดผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK สูงที่สุด ต่อด้วยอ าเภอ
บ้านโป่ง และอ าเภอโพธาราม  

  ส าหรับการฉีดวัคซีน Covid-19 ของจังหวัดราชบุรี  

 
  จังหวัดราชบุรีมีจุดบริการฉีดวัคซีนรองรับทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ซึ่งสามารถเดินทางไปรับบริการได้เลย และแนวทางรักษาโควิด-19 ส าหรับกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการ
เล็กน้อย 5 วันแยกกักรักษาที่บ้าน โดยรักษาตามอาการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน แยกห้องนอนของใช้ส่วนตัว งดออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และไม่ทานอาหารร่วมกัน อีก 
5 วัน สังเกตอาการ โดยสวมหน้ากากอนามัยเมือ่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อย  ๆและเว้นระยะห่าง 

  สถานการณ์ไข้เลือดออก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 19,380 ราย อัตราป่วย 29.29 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 14 ราย 5 
จังหวัด ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ น่าน และศรีสะเกษ 
ส่วนอันดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ นครปฐม 10, ราชบุรี 12, ประจวบคีรีขันธ์ 20, เพชรบุรี 
29, สมุทรสาคร 32, สุพรรณบุรี 47, กาญจนบุรี 63 และสมุทรสงคราม 73 ซึ่งจังหวัดราชบุรีมี
รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจ านวน 313 ราย อัตราป่วย 36.01 ต่อประชากรแสนคน โดยอ าเภอ
บางแพ อัตราป่วย 69.65 บ้านโป่ง อัตราป่วย 63.43 และวัดเพลง อัตราป่วย 57.49 กลุ่มอายุ 10-
14 ปี อัตราป่วย 181.91 , 5-9 ปี อัตราป่วย 99.68 , 15-24 ปี อัตราป่วย 64.86 อาชีพส่วนใหญ่
จะเป็น นักเรียน 165 ราย รับจ้าง 61 ราย และเด็กในปกครอง 22 ราย  ทั้งนี้ ฝากนายอ าเภอก ากับ
ดูแลและติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ส าหรับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย ที่สามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรค
ไข้ปวดข้อยุงลาย ด าเนินการ ดังนี้ 

  /1. พิจารณา... 
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  1. พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดต่อน าโดยยุงลายในระดับ
อ าเภอ เมื่ออ าเภอเข้าเกณฑ์เปิด EOC โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC)  

  2. ด าเนินการควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยทันทีตามมาตรการ 3-3-1 
  3. สื่อสารประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต เช่น ผู้ที่มีโรคอ้วน หรือมี

โรคประจ าตัว (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) หากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล แนะน าให้ทานยาพาราเซตามอนเพ่ือลดไข้ และหลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เช่น         
ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน 

  4. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข ในพ้ืนที่ 7 ร. (โรงเรือน โรงเรียน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน สถานที่ราชการ) และ
พ้ืนที่สาธารณะ โดยด าเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเน้นรณรงค์ในวันส าคัญในแต่ละเดือน 
 สุดท้ายสถานการณ์โรคฝีดาษวานร จ านวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลก 42,362 ราย 
ประเทศไทย 7 ราย ส าหรับเขตสุขภาพที่ 5 ยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
 ทั้งหมดก็เป็นส่วนที่รายงานให้ทราบเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 

ประธาน  อยากให้นายแพทย์แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับไข้หวัดมะเขือเทศ ที่หลายคนอาจจะยังไมรู่้จัก  

นพ.สสจ.รบ.  ไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) เป็นโรคที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตาม
สถานการณ์ซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดมะเขือเทศที่ประเทศอินเดีย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ า
กว่า 5 ปี อาการเริ่มต้นจะคล้ายไข้หวัด คือมีไข้ ปวดเมื่อยตัว ซึ่งอาการจะไม่รุนแรงและหายเองได้ 
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยในประเทศไทย โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่กระจายได้ง่ายจากการ
สัมผัส เช่น การสัมผัสพ้ืนผิวที่ไม่สะอาด หรือน าสิ่งของเข้าปาก จากการสันนิษฐานลักษณะทาง
ระบาดวิทยาและอาการเด็กที่ป่วยจะคล้ายกับโรคมือ เท้า ปาก ที่พบบ่อยได้ในเด็ก ไม่ใช่โรคติดเชื้อ
ชนิดใหม่    

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.4 สถานการณ์ฝนฟ้าอากาศ 
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ  ส าหรับสถานการณ์ฝนในเดือนสิงหาคม 2565 ก็เป็นไปตามที่คาดหมาย ซึ่ง เมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม 2565 ได้มีพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ท าให้ร่องมรสุมพาดผ่าน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึ งมีก าลังค่อนข้างแรง ท าให้
เกิดผลกระทบ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคตะวันออก จึงท าให้ในเดือนที่ผ่านมามีฝนตกหนัก  
ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง ส่วนปริมาณน้ าฝนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปีนี้ฝนน้อยกว่าแต่ปริมาณน้ าฝน
ก็ยังมากกว่าค่าเฉลี่ย  

  คาดหมายลักษณะอากาศ เดือน กันยายน 2565 ส าหรับจังหวัดราชบุรี บริเวณจังหวัด
ราชบุรีจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพ่ิมขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพ้ืนที่ กับจะมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางวัน อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก รวมทั้ง
น้ าล้นตลิ่งในบางแห่ง เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและ
ประเทศไทยยังคงมีก าลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้มักจะมีพายุหมุน
เขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ แล้วมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ หรือเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบน สรุปเดือนนี้ คาดว่า  

/ปริมาณฝน... 
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 ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ จะมีฝนตกมากกว่าฝนไม่ตก  ในช่วง
กลางเดือนเป็นต้นไปถึงปลายเดือน ฝากอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา ต้องเฝ้าระวังน้ าป่าไหล
หลาก และน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 

จังหวัด 
 

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

(%) 

ลม 
สูงสุดเฉลี่ย ต่ าสุดเฉลี่ย ปริมาณฝน จ านวนวัน ทิศ ความเร็ว 

(กม./ชม.) 

ราชบุร ี 32-34 24-26 
200 -
250 

18-21 75-80 ตะวันตก 8-15 

ประธาน  ขอบคุณผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี  
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
รางวัล “เพชรพาณิชย”์ ประจ าปี 2565 

ประธาน Biz Club ราชบุรี กระทรวงพาณิชย์ก าหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงฯ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี
กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 13 คือการมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” 
ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งรางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจ าปี 2565 ในสาขาผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจบริการ นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่าย Biz Club Thailand/ประธานเครือข่าย
บิสคลับจังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติดังกล่าว จาก ฯพณฯ ท่านรอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นรางวัล
อันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดขึ้น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 12.07 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
                พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  (นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


