
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 9/2564 

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และ 

Application ZOOM Cloud Meetings  
................................................ 

ก่อนเริ่มวาระ - พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดยด าเนินการจัดส่งเกียรติบัตรฯ ให้ทาง
ไปรษณีย์) (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี) 

 - แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ส านักงานราชบุรี 
ย้ายมาจาก ส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  ( ท ท ท . )  ส า นั ก ง า น
กาญจนบุรี 

นายวีรศักดิ์ จันทรา ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ รักษาราชการ
แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี  

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 8/2564 ประจ าเดือนกันยายน เม่ือวันที่ 29 
กันยายน 2564 (ส านักงานจังหวัดราชบุรี)  
   จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 25836 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564       

แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2564 ประจ าเดือนกันยายน         
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ทาง www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัด
ราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

  - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

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

รายงานผลการด าเนินงานศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2565  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

 

/งานรับเรื่องร้องเรียน... 

 

http://www.ratchaburi.go.th/
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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 1,876 100 0 0 
ปีงบประมาณ 2564 1,951 1,935 99.17 16 0.83 

ปีงบประมาณ 2565 เรื่องเข้าใหม่ ยุติ ร้อยละ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ ร้อยละ 

ตุลาคม 2564 119 109 91.59 10 8.41 
รวม 119 109 91.59 10 8.41 

รายช่ือหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนจนเป็นที่ยุติ 
ชื่อหน่วยงาน แจ้ง

เบาะแส 
เดือดร้อน

ทั่วไป 
เจ้าหน้าทีร่ัฐ

(ขอให้ตรวจสอบ) 
ปัญหา
ที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อื่นๆ หนี้นอก
ระบบ 

รวม 

เรื่องค้าง ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63 – พ.ค.64) 
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัดราชบุร ี

  
1     1 

อ าเภอบ้านคา    1    1 
อ าเภอจอมบึง     2   2 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง    1    1 

  รวมเรื่องค้าง จ านวน 5 เรื่อง 

จ านวนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภท  

ล าดับ ประเภทเรื่องร้องเรียนหลัก จ านวนครั้ง 
1 แจ้งเบาะแสการกระท าผิด 5 
2 เร่ืองเดือดร้อนทั่วไป 26 
3 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ 9 
4 ปัญหาที่ดิน 12 
5 ขอความช่วยเหลือ 36 
6. หนี้นอกระบบ 8 
7. อื่นๆ 23 

รวม 119 
 

/กราฟแสดง... 
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กราฟแสดงปริมาณเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภท 

 

สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2565 

เดือน  
ส่วนงานบริการประชาชน   One Stop Service  

งานทะเบียน งานต่อทะเบียนรถ ฝ่ายรับ เรื่องส่งต่อ  รวมส่วนงานบริการ  

ตุลาคม 2564 20 (90.90%) 0 2 (9.09%) 22 (100%) 

รวม 20 0 2 22 

กราฟแสดงปริมาณส่วนงานบริการร่วม 

 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

/3.2 จดหมาย... 
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 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One  
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564  (ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี) 

 

 
 

/งบกรมจังหวัด... 
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มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

 4.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 

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

/4.3 สถานการณ.์.. 
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 4.3 สถานการณ์ลมฟ้าอากาศ  
(สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)    

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

มติทีป่ระชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

 
 

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

 


