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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕61 ประจาเดือน มีนาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม
1. พิธีมอบเกียรติบัตรให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดาเนินการกาจัด
ผักตบชวาในแหล่งน้าปิด จานวน 5 หน่วยงาน
(สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย คือ
1) พันตารวจโท สมชาย จิตสงบ ตาแหน่ง สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
3.2 การแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง (น้าเค็ม/น้าแล้ง)
(สนง.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี)
3.3 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
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4.3 การจัดทาหนังสือราชการ
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.4 การนาเสนอข้อมูลสาคัญภาคการเกษตรเพื่อการประชาสัมพันธ์ Smart Farm
จังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี)
4.5 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข (สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
1) สรุปข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจราจรทางถนน ปีงบประมาณพ.ศ.2560
2) สถานการณ์และการป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดปราจีนบุรี
3) สถานการณ์และการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปราจีนบุรี
5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
5.4 ข้อมูลสถิติที่สาคัญ
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
5.5 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ 2561 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปี 2561 ประจาเดือนเมษายน 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดประชาวาส
ตาบลโนนหอม อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
............................................................................................................................. .............
..........................................................................................................................................
6.1 ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจาปี 2561 (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ก าหนดจั ด งานพิ ธี ถ วายราชสั ก การะ เนื่ อ งในวั น ที่ ร ะลึ ก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา
07.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดร่วมงานพิธี
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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6.2 ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี พ.ศ. 2561 (สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี)
- ตามที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้กาหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่า
สมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี
พ.ศ.2561 (ต่อเนื่องจากพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้ า ) ในวัน เสาร์ ที่ 31 มีน าคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ หอประชุ มจังหวัดปราจีนบุ รี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี นั้น
- เนื่ อ งจากในคราวประชุ ม คณะกรรมการจั ดกิ จกรรมงานวั นข้ าราชการพลเรื อ น
ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการพลเรือนกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” และการจัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในวั น ที่ 2 เมษายน 2561 จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จึ งขอเลื่ อนก าหนดการจั ดงานวั นข้ าราชการพลเรื อนและ
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี พ.ศ.2561 จากวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ตั้งแต่
เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตาบล
ไม้เ ค็ด อาเภอเมืองปราจี น บุรี จั งหวัด ปราจีน บุรี และหอประชุมจังหวัดปราจีน บุรี ศูน ย์ร าชการจั งหวัด
ปราจีนบุรี สาหรับการจัดงานพิธีถวาย ราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ยังคงเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 เหมือนเดิม
- จังหวัดปราจีนบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ในสังกัดร่วมงานพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................
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