รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
การจัดกิจกรรมวันดินโลก จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 ครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสัญชัย ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 3 หน่วยงาน
1. นายวัลลภ ผิวแตงอ่อน
(แทน) อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายภิรมณ์ ชื่นชอบ
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
1. พันเอกวินัย บุตรรักษ์
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 3 หน่วยงาน
1. พันโท นุกูล พูลสวัสดิ์
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พันตรี สมเจตน์ จันทวงษ์
(แทน) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พันตํารวจเอกจิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์ (แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 6 หน่วยงาน
1. นายสมชาย ชํานิ
2. นางจารุณี วายลม
3. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ
๔. นางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ
๕. นายประเสริฐ เหนือแสน

ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๓ ปราจีนบุรี

๖. ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/5. อาเภอ ...

-๒5. อาเภอ จานวน 6 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์ ศรีตะพัสโส
นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวินัย ลักษณะวิลาศ
(แทน) นายอําเภอกบินทร์บุรี
3. นางพรตา บุญขวัญ
(แทน) นายอําเภอประจันตคาม
4. นายสรรชญ์ เฏชสมเจริญ
(แทน) นายอําเภอศรีมหาโพธิ
5. นายก่อเกียรติ สมานพันธุ์
(แทน) นายอําเภอบ้านสร้าง
6. นางสาวเจียงกรณ์ ตั้งบุญพูลธนโชติ (แทน) นายอําเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 1 หน่วยงาน
1. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 17 หน่วยงาน
1. นายสมเจต พานทอง
2. นายร่มไทร จินตกานนท์
3. นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์
4. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ
5. นายปณิธาน นิยมสิทธิ์
6. นายวรากร จิตรหลัง
7. นายชลิต กําปั่นทอง
8. นายธีรคมน์ อริยสุนทร
9. นายวิบูลย์ หันษาบุญ
10. นายณัฏฐชัย ศิริพานิช
11. นายวิเชียร เหลืองอ่อน
12 นายมณเฑียร ขมเจริญ

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 9
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
(แทน) ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
13. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
14. นายอํานวย กวมทรัพย์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
15. นายธีระชัย ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
16. นายสุชาติ ไกรสุรสีห์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปราจีนบุรี
17. นายไพบูลย์ จันทะอุทัย
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 2 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนําพล แดนพิพัฒน์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/9. หน่วยงาน ...

-๓9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 1 หน่วยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
1. นายธนะ คมน์อนันต์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนุกูล หัสดีพงษ์
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 หน่วยงาน
๑. นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 1 หน่วยงาน
1. นางสาวสมพร มีศิล

พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 1 หน่วยงาน
1. นางทิพวรรณ นิลน้อย
รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
1. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 2 หน่วยงาน
1. นายโกมล เกตุเล็ก
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอาคม สมพงษ์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
1. นางสรินทร ทองทา
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 2 หน่วยงาน
1. นายสุระ ว่องไพบูลย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวนรีรัตน์ เสาวคนธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 2 หน่วยงาน
1. นาย วรรณชัย อติพลสกุล
(แทน) คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุพุฒ สมรรคเสวี
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/19. หน่วยงาน ...

-๔19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 6 หน่วยงาน
1. นายพงษ์พิศาล ชินสําราญ
2. นางนิตยา พรรณภักดี
3. นายสุชีพ ช่วยแก้ว
4. นางสาวสายรุ้ง ปรางจันทร์
5. นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ
6. นายอภัย งามแสง

ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี เขต 7
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 13 คน
1. นางสาวจันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม
สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาววงศ์เดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาวศุภกานดา สุขศรีวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายธนาวัฒน์ ทองตําลึง
ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายรติศักดิ์ แซ่ฉั่ว
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
8. นางณภัทร เวียงคํามา
ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กรมชลประทาน
9. นางสาวจิระประภา นิมานะ.
นักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน
10. นางนันธพร ทิพยาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
11. นายฐิติชูพันธ์ สุนทรสัจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
12. นางสาววรารัตน์ ภาคภูมิ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
13. นายชนะ เปลื้องกลาง.
เจ้าพนักงานสัตวบาล
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
.
/เริ่มประชุม ...

-๕เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการการจัด กิ จ กรรมวัน ดิ น โลก จัง หวั ด
ปราจีนบุรี ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้มีการมอบหมายภารกิจ
ด้านต่างๆ แก่หน่วยงานไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ร ายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการการจัดกิจกรรมวันดินโลก จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1
พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 403 (ทวารดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้
ฝ่ายเลขานุ การฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 12 หน้า รวมทั้งได้ นํารายงาน
การประชุมฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachinburi.go.th จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการการจัดกิจกรรมวันดินโลก จังหวัด
ปราจีนบุรี ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมวันดินโลก
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้นําเสนอความคืบหน้าในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การจัดกิจกรรมวิชาการ นิทรรศการ และ
3.2 ฝ่ายสถานที่
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการ นิทรรศการ และคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ได้นําเสนอสรุปภาพรวมการจัดงาน
และความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ดังนี้
กรอบแนวคิดในการจัด งาน เป็นการดําเนินการภายใต้แนวคิด “สืบสานศาสตร์
พระราชา พัฒนาเกษตรยั่งยืน ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ” โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
กิจกรรมหลักในการจัดงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. กิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์
ดินเพื่อมนุษยธรรม, นิทรรศการทางวิชาการแบบบูรณาการระหว่างดิน น้ํา และพืช, นิทรรศการของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นิทรรศการของจังหวัดส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม, การบรรยาย
พิเศษ/การเสวนา และการประกวดแข่งขันต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวันดินโลก
2. กิจกรรมแบบบูรณาการ ประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา
ส่วนราชการ/ภาคเอกชน, การจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย/ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี/
สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด/ผลไม้พื้นถิ่น และอาหารพื้นบ้าน, การให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และกิจกรรม CSR (Customer Service Responsibility) และกิจกรรมสุขภาพ
/3. กิจกรรม ...

-๖3. กิจกรรมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นาโมเดล) ซึ่งประกอบด้วย
การดํานา, การทําคันนาทองคํา, การขุดคลองไส้ไก่ และการห่มดิน
พื้นทีก่ ารจัดงาน อยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา โดยจุดสําคัญ (Hilight)
คือ พื้นที่ปลูกปอเทือง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานการทํากิจกรรมในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งดอกปอเทือง
จะบานเต็มที่ในช่วงเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ทําแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (แปลงโคก หนอง นา)
ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งจะประกอบด้วยนาข้าว สระเก็บน้ํา และโคก รวมทั้งพื้นที่จัดนิทรรศการ ซึ่งอยู่บริเวณป้าย
อ่างเก็บน้ํา
การจั ด เต็ น ท์ นิ ท รรศการและกิ จ กรรมต่ า งๆ เนื่ อ งจากไม่ มี อ าคารถาวร
กรมชลประทานจึงได้จัดทําโครงสร้างของเต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆ และส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้จัดทํา
เนื้อหาพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม โดยประกอบด้วย
- เต็ น ท์ห ลั ก ขนาด 20×48 ม. จํ านวน 1 หลั ง ซึ่ งภายในประกอบด้ว ยเวที
ขนาด 3.6 × 4.8 ม. และเก้าอี้ จํานวน 336 ตัว โดยแกนกลางเป็นพื้นที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และ
บริเวณโดยรอบเป็นนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
นิทรรศการที่ 1-2 : เทิดพระเกียรติวันดินโลก
นิทรรศการที่ 3 : ศาสตร์พระราชาพัฒนาลุ่มน้ําปราจีน
นิทรรศการที่ 4 : แนะนําอ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา
นิทรรศการที่ 5 : การบริหารจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําฯ
นิทรรศการที่ 6 : ประมวลภาพ ร.10 เสด็จเปิดอ่างเก็บน้ําฯ
นิทรรศการที่ 7 : ประมวลภาพในอ้อมกอดปวงประชา (สมเด็จพระเทพฯ)
นิทรรศการ 8 : เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ ปราจีนบุรี
นิทรรศการที่ 9 : เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ สระแก้ว
นิทรรศการที่ 10-12 : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาระบบ
กสิกรรมยั่งยืน
(นิ ทรรศการที่ 1-12 กรมชลประทานเป็นหน่ว ยงานรั บผิ ดชอบในการจัดทํ า
โครงสร้างและเนื้อหา)
นิทรรศการที่ 13 : เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญ (Highlight) ของจังหวัด
ปราจีนบุรี)
นิทรรศการที่ 14 : สมุนไพรอภัยภูเบศร์ (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ)
นิทรรศการที่ 15 : จังหวัดปราจีนบุรี
นิทรรศการที่ 16 : อบจ.ปราจีนบุรี
นิทรรศการที่ 17 : สํารอง 1
นิทรรศการที่ 18- 20 : การศึกษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ฯ
(กรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ)
นิทรรศการที่ 21- 22 : เกษตรทฤษฎีใหม่ในรั้วโรงเรียน
นิทรรศการที่ 23 – 24 : ภาพวาดและเรียงความของ นร. ที่ส่งเข้าประกวด
(นิทรรศการที่ 21- 24 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ)
/ นิทรรศการที่ 25 ...

-๗นิทรรศการที่ 25 : ภาพถ่ายวิวอ่างเก็บน้ําฯ ที่ส่งเข้าประกวด (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ)
- เต็นท์เคียงขนาด 5×12 ม. จํานวน 12 หลัง ประกอบด้วย
เต็นท์ที่ 1 – 3 : นิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เต็นท์ที่ 4 – 5 : นิทรรศการของกรมชลประทาน โดยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําฯ
เต็น ท์ที่ 6 : นิท รรศการของกระทรวงศึ กษาธิการ โดยจะเป็ นผลงานของ
นักเรียน นักศึกษา
เต็นท์ที่ 7 : ธงฟ้าราคาประหยัด
เต็นท์ที่ 8 : OTOP นวัตวิถี
เต็นท์ที่ 9 - 10 : เกษตรอินทรีย์
เต็นท์ที่ 11 - 12 : การแสดงผลิตภัณฑ์/อาหารในพื้นที่/พื้นถิ่น
- เต็นท์อาหาร ขนาด 10×18 ม. จํานวน 1 หลัง
สําหรับแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎี ใหม่ ประกอบด้วย นาข้าว 3 ไร่ แหล่งน้ํา 3 ไร่
พื้นที่ส่วนที่เหลือจะเป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งในขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ 80
หลังจากนั้น ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําฯ ได้นําเสนอรายละเอียด ตารางกิจกรรม
วันดินโลก ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิชาการ นิทรรศการ
และด้านสถานที่ มีดังนี้
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีข้อซักถามถึงการเรียนเชิญประธานในพิธีเปิดว่าได้
เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้ง
ในการจัดงานวันดินโลกมีการจัดงานที่ใดบ้าง เนื่องจากเกรงว่ากําหนดการจัดงานแต่ละแห่งอาจตรงกัน และพิธีปิด
ได้วางแนวทางไว้อย่างไร
ทั้งนี้ ผู้แทนกรมชลประทานได้ชี้แจงว่าได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด สําหรับการจัดงานวันดินโลก นั้น ได้มีการจัดงาน จํานวน 3 แห่ง คือ วันที่ 7 9 พฤศจิ กายน 2561 จัดที่วัดมงคลชัยพัฒ นา จังหวัดสระบุรี ซึ่งเน้นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 1 - 5
ธันวาคม 2561 จัดที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และวันที่ 8- 10 ธันวาคม 2561 จัดที่อ่างเก็บน้ํานฤบดินทร์ฯ ใน
ส่ ว นพิ ธีปิ ด นั้ น กําหนดไว้ในวัน ที่ 10 ธัน วาคม 2561 โดยเรีย นเชิ ญผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ปราจีนบุ รี มอบ
ประกาศนียบั ตรให้แก่ผู้ มีส่วนร่ว มในการจัดงาน อย่างไรก็ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เห็นว่าควรเรียนเชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในช่วงหลังจากพิธีเปิด เพื่อให้ผู้ได้รับเกิด
ความภาคภูมิใจ รวมทั้งอาจไม่จําเป็น ต้องมีพิธีปิดในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เนื่องจากพื้นที่การจัดงาน
ค่อนข้างไกล อาจทําให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางกลับลําบาก นอกจากนั้น ควรวางแนวทางในการดึงดูดผู้เข้าร่วม
งานที่เป็นกลุ่มคนนอกพื้นที่ เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดยาว (Long weekend) โดยอาจจัดกิจกรรมใน
ลักษณะ “ช็อป ชิม ชม” หรือการแจกพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น
/ - ผู้อํานวยการ ...

-๘- ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของบอร์ดนิทรรศการว่า ในส่วน
ของเต็นท์หลัก กรมชลประทานจะจัดทําโครงสร้างบอร์ดให้โดยเป็นบอร์ดไม้ไผ่ ส่วนเต็นท์เคียง หน่วยงานจะ
ดําเนินงานในเรื่องบอร์ดเอง ส่วนอุปกรณ์จําพวกโต๊ะ เก้าอี้ สามารถประสานงานกับกรมชลประทานได้
สําหรับระยะเวลาเตรียมการในส่วนของการจัดนิทรรศการ มีดังนี้
 แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วเสร็จ : ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 กําหนดติดตั้งโครงสร้างบอร์ดนิทรรศการแล้วเสร็จ : ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561
 หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการ : ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ธันวาคม
2561
 ซ้อมใหญ่ : วันที่ 7 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในส่วนนิทรรศการของโรงพยาบาล
เจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศร ควรนํ า ต้ น สมุ น ไพร และอุ ปกรณ์ ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต ยาสมุ น ไพรมาจั ด แสดง
และสาธิต รวมทั้งนําผลิตภัณฑ์มาจําหน่ายด้วย เพื่อดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความสนใจ
ผู้ แ ทนกรมชลประทานได้ ข อความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานไม่ ค วรติ ด ตั้ ง นิ ท รรศการของ
หน่วยงานตนเองในลักษณะที่บดบัง ทัศนียภาพภายในเต็นท์หลัก หรือบดบังนิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ
โดยอาจจัดทําในลักษณะงานแบบลอยตัว
- ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีได้สอบถามขนาดของบอร์ดนิทรรศการ รวมทั้งได้หารือ
เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดประกวดเรียงความ และภาพวาด ในส่วนเงินรางวัลและเกียรติบัตรสําหรับผู้ชนะการประกวด
ซึ่งผู้แทนกรมชลประทานได้ชี้แจงว่า บอร์ดนิทรรศการมีลักษณะเป็นฉากไม้ไผ่ ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 2.5 เมตร
ส่วนพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงานจะมีขนาด 4×4 เมตร สําหรับเรื่องเงินรางวัล และเกียรติบัตรนั้น
ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่แล้ว
นอกจากนั้น ศึกษาธิการจังหวัดยังได้กล่าวว่า ในการดําเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงาน เช่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 และ เขต 2 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี เขต 7 กลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาและกลุ่มโรงเรียนเอกชน เป็นต้น
สําหรับการจัดนิทรรศการในเต็นท์เคียง จะมีการจัดแสดงนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ล้ํายุค ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากกลุ่ มโรงเรี ย นอาชีว ศึกษาจั งหวัดปราจีนบุรี โดยมีวิทยาลั ยเทคนิคปราจีนบุรีเป็นหน่ว ยงานหลั ก ทั้งนี้
รองผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ปราจี น บุ รี ได้ นํ า เสนอว่ า กลุ่ ม โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาจะให้ บ ริ ก ารซ่ อ ม
เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยมีทั้งการให้บริการที่บูธ และหน่วยเคลื่อนที่สําหรับ ให้บริการ
บริเวณใกล้ๆ สถานที่จัดงาน นอกจากนั้น ยังมีการแนะแนวการศึกษา/หลักสูตรการเรียนการสอน โดยการดําเนินการ
เป็นความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีน บุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กําชับว่า
ในการซ่อมต่างๆ ต้องให้ระมัดระวังไม่ทําให้พื้นที่/สภาพแวดล้อมภายในอ่างเก็บน้ําฯ ได้รับผลกระทบหรือได้รับ
ความเสียหาย
- ผู้แทนของกรมชลประทานได้ขอความร่วมมือสถานีพัฒนาที่ดินฯ และสํานักงานจังหวัดฯ
ในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดพิธีน้อมรําลึกในกระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์
ในการจัดงานลักษณะดังกล่าวมาก่อน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กําชับว่าการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น
จะต้องมีความถูกต้องเป็นไปตามที่กําหนด โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินฯ สํานักงานจังหวัดฯ และปลัดจังหวัดฯ
ร่วมให้คําปรึกษาในส่วนพิธีการดังกล่าว
-

/ - เกษตร ...

-๙- เกษตรและสหกรณ์ฯ อําเภอกบินทร์บุรีได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจาก
อําเภอกบินทร์บุรีในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สัตว์ปีก และศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ อนึ่ง ปลัดจังหวัดฯ
ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนําโคเนื้ อไปจัดแสดงภายในงาน เนื่องจากโคเนื้อของจังหวัดปราจีนบุรีมีชื่อเสียงมาก
ซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี
3.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ นํ าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ถึ ง ความก้ า วหน้ า ในการดํ า เนิ น งานว่ า ได้ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ และทาง Fanpage Facebook ซึ่งในขณะนี้มีผู้สนใจกด Like
จํานวนประมาณ 35,000 คนแล้ว นอกจากนี้จะได้จัดทํา Info-graphic และคลิปวิดีโอ ในส่วนของป้าย
ประชาสั ม พัน ธ์ (Cut Out) สปอตโฆษณา แผ่ น พั บและใบปลิ ว ขณะนี้ อ ยู่ร ะหว่ า งรอรู ป แบบจากฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ส่วนกลางของกรมชลประทาน
สํ าหรั บ การประกวดภาพถ่ายเพื่อการท่ องเที่ยวอ่างเก็บน้ํ าฯ ขณะนี้ได้ยกร่า ง
กติกา/เงื่อนไขการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้กําหนดช่วงเวลาในการประกวดภาพถ่าย ดังนี้ กําหนดรับ
สมัครเข้าประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561, การตัดสินภาพถ่าย : ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 ธันวาคม
2561 และการมอบรางวัล : วันที่ 8 ธันวาคม 2561
อย่างไรก็ดี หลังจากได้หารือกับสมาคมถ่ายภาพของจังหวัดปราจีนบุรี แล้ว เห็นว่า
เงินรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดน้อยเกินไป เนื่องจากในการถ่ายภาพนั้น ผู้เข้าประกวดจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ที่มี ราคาสู งในการถ่ า ยภาพ เช่ น โดรน ประกอบกั บ ระยะทางในเดิ น ทางค่อ นข้ า งไกล รวมทั้ ง ได้ กํ า หนด
เรื่องลิ ขสิทธิ์ของภาพถ่าย ดังนั้ น เพื่อความเหมาะสม จึง ควรกําหนดเงิน รางวัลสําหรับรางวัลที่ 1 จํานวน
20,000 บาท รางวัลที่ 2 จํานวน 15,000 บาท รางวัลที่ 3 จํานวน 10,000 บาท และรางวั ลชมเชย
2,500 บาท จํานวน 4 รางวัล อย่างไรก็ดี เงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นสามารถขอรับการสนั บสนุนเงินรางวัลจาก
ภาคเอกชนได้
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้สอบถามคลังจังหวัดปราจีนบุรีถึงแนวทางการจัดหา
ทุนสําหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
3.4 ฝ่ายจัดหาทุน
คลังจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ได้ชี้แจงต่อ
ที่ประชุมว่า จากที่ได้หารือแล้วเห็นควรให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจัดหาทุนเอง
สําหรับกระทรวงการคลังจะสนับสนุนน้ําดื่ม จํานวน 3,000 ขวด และน้ําหวาน วันละ 500 แก้ว รวมจํานวน
1,500 แก้ว ส่ว นประเด็น เรื่องเงิน รางวัล สําหรับการประกวดภาพถ่ายจะได้ห ารือประชาสั มพั นธ์จังหวัด
อีกครั้งต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์
และฝ่ายจัดหาทุน มีดังนี้
- ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้
เป็ น การจั ด งานเพื่ อ น้ อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ฯ ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมล้ ว นใช้
งบประมาณพื้ น ฐาน (Function) ในการดํ า เนิ น งาน สํ า หรั บ เงิ น รางวั ล ที่ กํ า หนดใหม่ นั้ น อาจสู ง เกิ น ไป
/ การประกวด ...

- ๑๐ การประกวดภาพถ่ายนั้น อาจพิจารณาให้เป็นการประกวดในระดับสมัครเล่น แต่ ใช้กรรมการจากสมาคม
ถ่ายภาพเป็นผู้ตัดสิน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในส่วนของเงินรางวัลอาจพิจารณาปรับเพิ่มได้
ตามความเหมาะสม สําหรับในส่วนป้ายประชาสัมพันธ์นั้น ควรเน้นข้อความหลักสําคัญ (Highlight) ในเรื่อง
วันดินโลก โดยต้องสามารถอ่านได้ง่าย ไม่ลายตาเกินไป สีสันควรมีเหมาะสม และมีรูปภาพหลักซึ่งสื่อถึงวันดินโลก
นอกจากนั้นยังควรเร่งติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเส้นทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบ
- สําหรับการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ข้อสังเกตว่า
ไม่ควรจัดงานแถลงข่าวก่อนวันงานฯ นานจนเกินไป และนัดหมายในเรื่องสถานที่และการแต่งตัวในวันแถลงข่าว
ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ได้เสนอแนะว่า ควรจัดงานแถลงข่าว ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี เนื่องจากสถานที่และอุปกรณ์มีความพร้อมและเหมาะสม และควรจัดงานแถลงข่าวในช่วงสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2561
3.5 ฝ่ายรักษาพยาบาล
นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ในฐานะประธานกรรมการ
ฝ่ายรักษาพยาบาล ได้นําเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยพยาบาล ณ สถานที่จัดงาน
รวมทั้งรถพยาบาล จํานวน 2 คัน พร้อมแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ ที่จําเป็น ในส่วนโรงพยาบาลที่ใช้รองรับ
ได้แก่ โรงพยาบาลนาดี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อย่างไรก็ดี ในกรณี
เหตุฉุกเฉิน หรื อมี การเจ็บ ป่ วยแบบเฉีย บพลั น จําเป็นต้องขอความร่ว มมือในการใช้รถตํารวจนํา เพื่อเปิด
เส้นทางให้สามารถนําผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับฝ่ายรักษาพยาบาล มีดังนี้
- ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรระวังเรื่องโรคลมแดด (Heat Stoke)
เป็นพิเศษ เนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อน หากบริเวณใดสามารถฉีดพ่นน้ําเพื่อลดอุณหภูมิได้ ก็ให้ดําเนินการ
- นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ได้ เ น้ น ย้ํ า ว่ า ให้ ร ะมั ด ระวั ง เรื่ อ งอาหาร
เนื่องจากอากาศร้อน ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาหารเป็นพิษได้
3.6 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการจราจรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะข้อมูลจากการประชุมในครั้งนี้นําเรียนผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะประธานกรรมการ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดราชการ
เพื่อวางแผนในการจัดกําลังเพื่ อสนับสนุนกิจกรรมนี้ต่อไป นอกจากนี้ ได้แจ้ง ว่า ในขณะนี้เส้นทางถนน 304
มีการซ่อมแซม จํา นวน 2 จุด คือ บริเวณแยก 3 ทหาร และบริเวณแยกนาดี (แยกบ้านโคก) ซึ่งมีการปิด
เส้นทางการจราจร ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะได้นําเรียนผู้บังคับการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การจราจร มีดังนี้
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายรณรงค์ นครจินดา) ได้กําชับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้
ดูแลเรื่องการจราจรเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 8
ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเปิดงาน
/ 3.7 ฝ่ายกิจกรรม ...

- ๑๑ 3.7 ฝ่ายกิจกรรมบันเทิง
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
บันเทิง ได้นําเสนอต่อที่ประชุมว่า สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ได้ดําเนินการประสานหน่วยงานต่างๆ
ที่จ ะนํ ากิจ กรรมบั น เทิงมาแสดงในงานเรียบร้อยแล้ ว นอกจากนี้ เกษตรและสหกรณ์ฯ อําเภอกบินทร์บุรี
ได้ชี้แจงว่า อําเภอกบิ น ทร์บุ รี ได้รั บมอบหมายให้ จัดเตรียมการแสดง จํานวน 1 ชุด โดยจะเป็นการแสดง
ในลักษณะวิถีชาวบ้าน (เต้นกํารําเคียว)
มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมวันดินโลกของฝ่ายต่างๆ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายรณรงค์ นครจินดา) ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการฯ
กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องในงานวันดินโลก และขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันจัดงาน
ให้สมพระเกียรติฯ และกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ……...................................….ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวศุภกานดา สุขศรีวงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ……...................................….ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางจารุณี วายลม)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการและเลขานุการ

