
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 2/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และ 

ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 
................................................ 

ก่อนเริ่มวาระ - แนะน ำข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
 นำงสำวสุจิตรำ  วงศ์อินอยู่  ต ำแหน่ง คลังจังหวัดรำชบุรี ย้ำยมำจำก 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครพนม   
 นำงปนัดดำ เพ็งแป้น     ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด

ร ำ ช บุ รี  ขึ้ น ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง จ ำ ก  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ
ข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำจังหวัด ส ำนักงำน
จังหวัดรำชบุรี   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 ประจ าเดือนมกราคม 2564 
(ส านักงานจังหวัดราชบุรี)  จังหวัดรำชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 4625-29 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564       

แจ้งให้ทุกท่ำนรับทรำบรำยงำนกำรประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 ประจ ำเดือนมกรำคม 2564 
ทำง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ กำรประชุมจังหวัดรำชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและ
หำกมีข้อแก้ไขให้แจ้งส ำนักงำนจังหวัดรำชบุรี 

  - ปรำกฏว่ำไม่มีหน่วยงำนขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

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

รายงานผลการด าเนินงานศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2564  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 
ปีงบประมาณ  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

เรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 

ยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

ปีงบประมาณ 2557 - 2559 3,595 3,592 100 0 0 

ปีงบประมาณ 2560 1,129 1,129 100 0 0 

ปีงบประมาณ 2561 2,435 2,435 100 0 0 
ปีงบประมาณ 2562 1,730 1,730 100 0 0 
ปีงบประมาณ 2563 1,876 1,872 99.78 4 0.22 

/ปีงบประมำณ 2564... 

http://www.ratchaburi.go.th/
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ปีงบประมาณ 2564 เรื่องเข้าใหม่ ยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

ตุลำคม 2563 140 137 97.85 3 2.15 
พฤศจิกำยน 2563 149 147 98.65 2 1.35 
ธันวำคม 2563 169 164 97.04 5 2.96 
มกรำคม 2564 203 188 92.61 15 7.39 
กุมภำพันธ์ 2564 117 101 86.32 16 13.68 

รวม 778 737 94.73 41 5.27 

 

รายช่ือหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนจนเป็นที่ยุติ 
 

ชื่อหน่วยงาน แจ้ง
เบาะแส 

เดือดร้อน
ทั่วไป 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ
(ขอใหต้รวจสอบ) 

ปญัหา
ทีด่นิ 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อื่นๆ หน้ีนอก
ระบบ 

รวม 

เรื่องค้าง ปีงบประมาณ 2563 
อ ำเภอปำกท่อ   1     1 
อ ำเภอจอมบึง    1     1 
สนง.ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นฯ   1     1 
สนง.อุตสำหกรรมจังหวัดรำชบุร ี      1  1 

 

จ านวนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภท ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ล าดับ ประเภทเรื่องร้องเรียนหลัก จ านวนครั้ง 
1 แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 6 
2 เร่ืองเดือดร้อนทั่วไป 24 
3 ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่รัฐ 7 
4 ปัญหำที่ดิน 16 
5 ขอควำมช่วยเหลือ 18 
6. หนี้นอกระบบ 5 
7. อื่นๆ 41 

รวม 117 

 

/กรำฟแสดงปริมำณ... 

 

 

 

 

 

 



-3- 

กราฟแสดงปริมาณเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภท 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2564 
ส่วนงานบริการประชาชน One Stop Service 

เดือน  
ส่วนงานบริการประชาชน   One Stop Service  

งานทะเบียน งานต่อทะเบียนรถ ฝ่ายรับ เรื่องส่งต่อ  รวมส่วนงานบริการ  
ตุลำคม 
2563 

36 
 (3.87%) 

891 
(95.90%)  

2 
(0.21%) 

929 
(100%)   

พฤศจิกำยน 
2563 

1 
 (0.17%) 

907 
(99.65%)  

1 
(0.17%) 

909 
(100%)   

ธันวำคม 
2563 

175 
 (0.17%) 

900 
(99.65%)  

2 
(0.17%) 

1,077 
(100%)   

มกรำคม 
2564 

69 
 (95.83%) 

- 
 

3 
(4.16%) 

72 
(100%)   

กุมภำพันธ ์
2564 

4 
(66.67%)   

- 2 
(33.33%)   

6 
(100%)   

รวม 285 2,698 10 2,993 

 

 

 

/กรำฟแสดงปริมำณ... 
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กราฟแสดงปริมาณส่วนงานบริการร่วม 
 

 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One  
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี) 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 4.3 สถานการณ์ลมฟ้าอากาศ  
(สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)    
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 /ระเบียบวำระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    
มติทีป่ระชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 
 

------------------------------- 


