
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 11/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

................................................ 
ก่อนเริ่มวาระ - พิธีสวดมนต์ 
    (ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดรำชบุรี) 
 - ขับร้องเพลงจ ำขึ้นใจ 
    (ส ำนักงำนจังหวัดรำชบุรี) 
 - วันโลกร ำลึกถึงผู้สูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนน (World Day of Remembrance for 

Road Traffic Victims) ประจ ำปี 2562 (ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดรำชบุรี) 

- พิธีมอบโล่รำงวัลโครงกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนดีเด่น (บ้ำนสวย เมืองสุข) ประจ ำปี 2562  
(ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดรำชบุรี)  

- พิธีมอบใบประกำศเกียรติคุณชมเชยอ ำเภอที่มีผลกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมวินัยกำรออม
ดีเด่น ห้วงเดือนมกรำคม-กันยำยน 2562 (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดรำชบุรี)  

- พิธีมอบเงินสนับสนุนทีมฟุตบอลโรงเรียนหนองโพวิทยำ ตัวแทนระดับเขต (เขต 7)  
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 41 “อุดรธำนีเกมส์” 
ประจ ำปี 2563  (ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดรำชบุรี)   

 - แนะน ำข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
พันเอก กลินท์ ปำนเชียงวงษ์ ต ำแหน่ง สัสดีจังหวัดรำชบุรี 

    ย้ำยมำจำก ส ำนักงำนสัสดีจังหวัด
สมุทรสงครำม 

นำยแพทย์สินชัย ตันติรัตนำนนท ์ ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 
ย้ำยมำจำก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สุรินทร์ 

นำงจิตรำ ประเสริฐโสภำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
รำชบุรี ย้ำยมำจำก กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

นำยนิพล อนุรำช ต ำแหน่ง ธนำรักษ์พ้ืนที่รำชบุรี  
  ย้ำยมำจำก ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่สระแก้ว 
นำยศีลวัตร สิงห์มณี ต ำแหน่ง ผู้ อ ำนวยกำร โครงกำรส่ งน้ ำและ

บ ำรุงรักษำนครชุม 
นำยคณิต ชินวงศ์ ต ำแหน่ง ผู้ อ ำนวยกำรโครงกำรส่ งน้ ำและ

บ ำรุงรักษำรำชบุรีฝั่งขวำ 
นำยพันธ์เทพ โกมำรกุล ณ นคร ต ำแหน่ง ผู้ อ ำนวยกำรโครงกำรส่ งน้ ำและ

บ ำรุงรักษำรำชบุรีฝั่งซ้ำย 
นำงสำวดวงเดือน ธรรมจง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรเขต ธนำคำรออมสินเขต

รำชบุรี ย้ำยมำจำก ธนำคำรออมสินเขต
เพชรบุรี 

 
/ข้ำรำชกำรย้ำย... 
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- ข้ำรำชกำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งใหม ่
  นำยชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ต ำแหน่ง ประมงจังหวัดรำชบุรี ย้ำยไป 

  ด ำรงต ำแหน่ง ประมงจังหวัดนครปฐม   
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2562 ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
(ส านักงานจังหวัดราชบุรี) จังหวัดรำชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 29599  ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 แจ้งให้        
ทุกท่ำนรับทรำบรำยงำนกำรประชุมฯ ครั้งที่ 10/2562 ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 ทำง www.ratchaburi.go.th 
หัวข้อ กำรประชุมจังหวัดรำชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหำกมีข้อแก้ไขให้แจ้งส ำนักงำนจังหวัดรำชบุรี 
 ปรำกฏว่ำไมม่ีหน่วยงำนขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุม 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

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

รายงานผลการด าเนินงานศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563  

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 1,708 98.72 22 1.28 

ปีงบประมาณ 2563 เรื่องเข้าใหม่ ยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

ตุลำคม 62 152 137 90.13 15 9.87 
พฤศจิกำยน 62 87 69 79.31 18 20.69 

รวม 239 206 86.19 33 13.81 

หมายเหตุ: - ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562   
 
 

/รำยชื่อหน่วยงำน... 
 
 
 

http://www.ratchaburi.go.th/
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รายช่ือหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนจนเป็นที่ยุติ 

ชื่อหน่วยงาน 
แจ้ง

เบาะแส 
เดือดร้อน

ทั่วไป 
เจ้าหน้าที่รัฐ 
(ขอใหต้รวจสอบ) 

ปัญหา
ที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อื่นๆ หนี้นอก
ระบบ 

รวม 

ปีงบประมาณ 2562  
อ ำเภอเมืองรำชบุร ี  3 3     6 
อ ำเภอโพธำรำม 1 1      2 
อ ำเภอบ้ำนโป่ง     2   2 
อ ำเภอบำงแพ  2      2 
อ ำเภอสวนผึ้ง  1  1    2 
สพม. 8   2     2 
ส ำนักกำรปฏิรูปที่ดนิจังหวัดรำชบุรี    2    2 
สนง.สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุร ี     1   1 
โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำรำชบุรีฝั่งขวำ     1   1 
ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  1      1 
เทศบำลเมืองรำชบุร ี  1      1 
ทำงหลวงชนบท      1  1 

จ านวนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภท ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 

ล าดับ ประเภทเรื่องร้องเรียนหลัก จ านวนครั้ง 
1 แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 2 
2 เร่ืองเดือดร้อนทั่วไป 20 
3 ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่รัฐ 2 
4 ปัญหำที่ดิน 19 
5 ขอควำมช่วยเหลือ 28 
6. หนี้นอกระบบ 2 
7. อื่นๆ 14 

รวม 87 

กราฟแสดงปริมาณเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภท

/ส่วนงำนบริกำร... 
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สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ 2563 
ส่วนงานบริการประชาชน One Stop Service 

เดือน  
ส่วนงานบริการประชาชน   One Stop Service  

งานทะเบียน งานต่อทะเบียนรถ ฝ่ายรับ เรื่องส่งต่อ  รวมส่วนงานบริการ  
ตุลำคม 
2562 

2 
 (0.29%) 

1,026 
(99.61%)  

2 
(0.19%) 

1,030 
(100%)   

พฤศจิกำยน 
2562 

13 
 (2.07%) 

612 
(97.60%)  

2 
(0.31%) 

627 
(100%)   

รวม 15 1,638 4 1,657 

 

 

 หมำยเหตุ : - ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 

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

 3.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี ปี 2562  
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

 3.4 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2562 ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2562 (ส านักงานจังหวัดราชบุรี) 
   จังหวัดรำชบุรี ก ำหนดจัดประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดรำชบุรี ครั้งที่ 12/2562 

ประจ ำเดือนธันวำคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวำคม 2562 เวลำ 09.00 น.               
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อำคำรรำชบุรีเกมส์ ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี  

/กำรแต่งกำย... 
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  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ  
 จึงขอให้ส่วนรำชกำรที่มี เรื่องจะน ำเข้ำที่ประชุม สรุปประเด็นสำระส ำคัญส่งให้  
ส ำนักงำนจังหวัดรำชบุรี ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)  

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 
(ส านักงานคลังจังหวัดราชบุรี)  
 

 

 

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

/4.2 กำรกวดขัน... 
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 4.2 การกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487  
(ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี) 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 4.3 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 
(ส านักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี)  

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว เมียนมำ 
ที่ใบอนุญำตท ำงำนจะสิ้นสุด ตั้งแต่ 30 กันยำยน 2562 – 30 มิถุนำยน 2563    

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

 4.4 การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี 
(ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)       
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการจัดแข่งขันกีฬา 
(ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)     
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 5.2 การปรับปรุงบัญชีรายชื่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 
(ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี) 
  กรมกำรปกครองได้แจ้งใหป้รับปรุงบัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทตำม

กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำททำงแพ่ง พ.ศ. 2553 ซึ่งอ ำเภอ
ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงโดยกำรรับสมัครบุคคลทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงเรียบร้อยแล้ว และ
ตำมข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำททำงแพ่ง พ.ศ. 
2553 ก ำหนดว่ำบุคคลผู้สมัครท ำหน้ำที่เป็นผู้ไกล่เกลี่และประนอมข้อพิพำททำงแพ่งต้อง
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรมกำรจังหวัดรำชบุรี  

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 

(ส านักงานจังหวัดราชบุร)ี  
มติทีป่ระชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 

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


