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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 9/๒๕60 ประจาเดือน กันยายน 2560
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรีและชมรมเรารักษ์ปราจีนบุรี
มอบดอกไม้จันทน์ จานวน 2,000 ดอก
2. บริษัทโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ปราจีนบุรี มอบดอกไม้จันทน์
จานวน 14,000 ดอก
3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรวงแรงงาน มอบดอกไม้จันทน์
จานวน 10,000 ดอก
4. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัด มอบดอกไม้จันทน์ จานวน 5,000 ดอก
5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบดอกไม้จันทน์ จานวน 12,100 ดอก
6. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ทาคุณประโยชน์ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ประจาปี 2560 ประเภทบุคคล จานวน 6 ราย ประเภทองค์กร จานวน 8 ราย
(ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี)
7. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ การคัดสรร Best of OTOP Select 77 Experience
จานวน 4 ราย (สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
8. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาเภอที่ให้ความร่วมมือในการกาจัด
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 7 อาเภอ (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี)
9. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด
ภาพยนตร์สั้น และแต่งกลอนบทร้อยกรอง “อ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา”
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี )
10. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ
ประจาปี 2560 จานวน 41 แห่ง
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดปราจีนบุรี)
11. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาด การจัดตั้ง “หมู่บ้านช่อสะอาด”
จานวน 4 ราย (สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
12. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาด ผู้ทาความดี จานวน 1 ราย
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
13. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงานกระทรวงมหาดไทย ประจาปี 2560
จานวน 2 ราย (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
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12. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี )
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย คือ
1) นายชัยธรณ์ บุญมาเจริญวงษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี ตาแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 (สกลนคร)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 2 (สุพรรณบุรี)
2) นายจรูญ ปงหาญ ตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ตาแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่)
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม ๒๕60
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
3.4 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
4.3 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (อาเภอศรีมโหสถ)
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ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข
- สถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
(ไข้เลือดออก-มาลาเรีย) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
5.3 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและ
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่ 14
กันยายน 2560 ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย
ร้องเพลงชาติไทย และการจัดนิทรรศการธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน
2560 เวลา 08.00 น. ณ ทาเนียบรัฐบาล และเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย
จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกับทาเนียบรัฐบาล
- จังหวัดจึงขอเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลง
ชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมกันเวลา 07.15 น.
ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติไทยศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
6.2 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจาลองประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง
จังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)
6.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลศูนย์ราชการสะดวกประจาปี 2560 จากการเข้ารับประเมินจาก
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
2) รางวัล กินรี เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการที่สร้างความ
ยอมรับแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
************************************
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