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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕63 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม 3 คน
1. นายพิบูลย์
2. นายรณรงค์
3. นายวรพจน์

หัตถกิจโกศล
นครจินดา
แววสิงห์งาม

1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
เข้าประชุม 15 หน่วยงาน
1. นายอุดมศักดิ์
โหมดม่วง
2. นายศานติ
วจะรักษ์เลิศ
3. นายพิเชษฐ์
ศิริวาส
4. นางสาววรรณทนีย์ สุดสัตย์
5. นางอังคณา
6. นางอุทุมพร
7. นายปูองปราการ
8. นางสาววัฒนา
9. นายจารัส
10. นายจารัส
11. นายชาญชัย
12. นายเกรียงยศ
13. นายวิฑูรย์
14. นายเชษฐรัตน์
15. นายมณฑล
ไม่มาประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายดาริห์
2. นางบังอร
3. นายเจษฎา
4. นายอานวย
5. นายวัชรพงศ์
6. นางพรพรรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 25 หน่วยงาน

พรหมวาศ
สุดนุช
นรบุตร
คงเอี่ยม
ง้อบุตร
จินดาสภาพร
ทองช่วง
นาคะเสถียร
ชนะขา
สระทองน้อย

อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
แทน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/
นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษกิจ
ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี

รัตนชินกร
วิลาวัลย์
สุขนิยม
โพธิ์แก้ว
สุภรณ์ไพจิต
กฤษฎาเรืองชัย

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สานักงาน กสทช.เขต 14
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี

หัตถกิจโกศล
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7. นางผ่องพรรณ
8. นายอรรณพ
9. นายวรัตน์
10. นายผดุงศักดิ์

สาสี
อานามวัฒน์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผอ.เขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ธนาคาร ธอส.สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์
เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มา ประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 13 หน่วยงาน
1. ร.ท.หญิงสันย์พิชา
คาชื่น
แทน.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สมเจตน์
จันทวงษ์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
4. นางสาวเย็นจิตร
กรุณา
แทน หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ. รณภพ
พรอรุณ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.ภูริต
ศรีนา
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
7. พ.ต.ท.สิริบัญชา
ขอบใจ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.ต.สุรศักดิ์
ยิ่งประเสริฐ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
9. พ.ต.ท.สันทัศน์
ภูวดลกนก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
9. พ.ต.ท.นิรันดร
โกมลรัตน์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
10. พ.ต.ท.นิรันดร
เข้มประเสริฐ แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
11. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ รักษาชาติ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
13. ร.ต.อ.พงศกร
จันปุุม
แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 6 หน่วยงาน
1. พ.อ.นาพล
ผิวผ่อง
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.ต.อ.วันชัย
พิทักษ์ตันสกุล ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
3. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
4. พ.ต.อ.พีระพงษ์
เหล่าธนาวิน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
5. พ.ต.อ.สมพร
อินเหลา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
6.
ผู้กากับการสถานีตรวจภูธรวังขอนแดง
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวิทยา
วงศ์เมือง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางบุญทิวา
วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

3
6. นางอารีย์
7. นายสาธิต
8. นางมาละนี
9. นายสุธินันท์

คงอินทร์
อ่อนน้อม
จินดารัตน์
ฮงฮวด

10. นางณัฐาศิริ

สุทธโส

5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายสมาร์ท
4. นายนพดล
5. นายพงษ์สิทธิ์
6. นางสาวรัชภร
7. นางสาวจิรภา

ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
สาพาที
งามเหลือ
เนื่องจานงค์
เช้าวันดี
ทองศิริ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
แทน อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอาเภอกบินทร์บุรี
รก.นายอาเภอประจันตคาม
นายอาเภอนาดี
นายอาเภอศรีมหาโพธิ์
แทน นายอาเภอบ้านสร้าง
นายอาเภอศรีมโหสถ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 71 หน่วยงาน
เข้าประชุม 25 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชาญชัย
จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายจุมพล
แก้วพิจิตร
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาปรือ
4. นายสมชาย
สมบูรณ์กูล
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกบินทร์บุรี
5. นางวิไล
แสนใจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศรีมหาโพธิ
6. นายฉกาจ
ยิ่งสมบัติ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโพธิ์งาม
7. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาดี
8. นางอารีรัตน์
แทน นายกเทศบาลตาบลประจันตคาม
9. นายสารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
10. นางยุพิน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
11. นายอุดม
ประนอม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
12. นายประเสริฐ
ภูสาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
13. นายปิยวัฒน์
สนิท
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
14. นายสมศักดิ์
กุลบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
15. นายพิศณุ
เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
16. นายมาโนช
พูลเฉลิม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
17. นายธีรชัย
วงศ์วนิชโยธิน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
18. นางสาวอโนชา
ชินสมบูรณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
19. นายศิริ
เงินเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
20. นางสาวสาวิตรี
ส่งกล้า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
21. นางสาวณภาภัช ชลารักษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
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22. นายพงษ์เทพ
23. นายอริยะ
24. นางสาววันเพ็ญ
25. นายสมชาย
26. นายเจษฎา
ไม่มาประชุม 45 หน่วยงาน
1. นายบุญเกือ้
2. นางพูลทรัพย์
3. นายเฉลิมพล
4. นายวรรณสิทธิ์
5. นายอัครเดช
6. นายไชยันต์
7. นายสุทธิชัย
8. นายบุญศรี
9. นายสมดุล
10. นายปัญญา
11. นายปราโมช
12. จ.อ.รัตนโชติ
13. นางสาวนัชชา
14. นายเกียรติ
15. ด.ต.ศิลปชัย
16. จ.ส.อ.ต้องชนะ
17. นายพรประเสริฐ
18. นายประเสริฐ
19. นายพิศิษฐ์
20. นายกฤษฏากรณ์
21. นายปกรณ์
22. นายประคอง
23. นายมาโนช
24. นายเฉลิมชัย
25. นางสาวภัทริน
26. นายสมเกียรติ
27. นายกนก
28. นายพีรมิตร
29. นายสุรชัย
30. นายบุญส่ง
31. นายชัยชนะ
32. นายเสถียร
33. ส.ต.อ.มานะ

โพธิ์ศร
ไชยแสง
ชัยชมพู
ชูเดช

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
แทน นายกองค์การบริการบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ

พากเพียรศิลป์
เดชผิว
หริตวร
แสงมาลี
อารี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
จันทร์ชัย
พากเพียรศิลป์
บารุงวัด
สิงหกุล
จารูญ
ชาวนา
ศิริวัฒน์ภัทรา
วงษ์นิกร
กลับน้อย
หนูแก้ว
แววนา
กัณหารี
สุริยวงษ์
สมบัติมาก
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
ชั่งสี
ภู่มณี
สมโภชน์
บารุงโลก
สัมฤทธิ์
ทนสิงห์
จานง
นวลสุวรรณ์
แก้วไทรเลิศ
คล้ายสิงห์

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกมะกอก
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเมืองเก่า
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลสระบัว
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นยกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
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34. นายยุทธศักดิ์
35. นายเบิ้ม
36. นายณัฐพล
37. นายสมนึก
38. นายสมพิษ
39. นายสมชาย
40. นางปวีณา
41. นายสุชาติ
42. นายไพรวัลย์
43. นายธัญญา
44. นายศุภฤกษ์
45. นายณรงค์ศักดิ์

นามประสิทธิ์
ฉัตรชูสิน
เดชสุภา
สมใจ
กุลธรรม
ศรีกล่า
เทศยุคุณธร
เดชสุภา
เมืองพุทธา
แสงสวรรค์
บุญเจริญ
ลือคาหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝูาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นายสุรเทพ
กิจเกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายยศพนธ์
ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายมนตรี
โพนเต
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายปณิชาน
นิยมสิทธิ์
แทน ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจานงค์
ธรรมสอน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายโอภาส
วรวาท
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายไพบูลย์
จันทะอุทัย
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายสุภาพ
บุญอาจารย์ แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและศูนย์บารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
15. นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผอฺ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปราจีนบุรี
16. นายเอกศิษฐ์
ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
17. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทรจินดา
18. นางสาวเทวัญ
นักเปุา
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
19. นางสาวพรทิพย์

เที่ยงธรรม

หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายพจนารถ

เนียรมงคล

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
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8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางสาวลัทธววรณ บุญสนอง
2. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
3. นายประภาส
ศรีเมือง
4. นายธนวัฒน์
สัมพันธ์กุลภัค
5. นางพวงผกา
เชื้อสุข
6. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์
7. นางมนต์ฤดี

แก้วไทรเลิศ

8. นายเริงศักดิ์
9. นายภัคภพ

เกตุจันทึก
อินทองคา

หน่วยงาน
แทน หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี

9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางไพทิพย์
หนูพรหม
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นางสาวธนัญชนก ฉ่าเย็นอุรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวสุวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นางจิราภรณ์
จันทาเหลือง ผู้แทน อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
4. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสานนท์
เพ็ญแสง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวสุรีรัตน์
คาเกิด
แทน ผอ.ททท.นครนายก
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณา
สมทรัพย์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอติชาติ
บุญยัง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสมชาย
ชะนะภัย
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
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13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายพรชัย
ช่วยรัตน์
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางวริยา
สจิรวัฒนากุล แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ปราจีนบุรี
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายธีรวัฒน์
อ่อนสิริ์
แทน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายควรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน
1. นางสาวสมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ้ม
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
1. นางสาววัชรี
ชมภู
2. นางสาววัชรี
ชมภู

3 หน่วยงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายบัญชายุทธ
นาคมุจลินท์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายอวยชัย
อ่อนสาเนียง แทน ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.ปราจีนบุรี
2. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายจตุวัฒน์
คุณดิลกเนติ แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
2. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
3. นายธีรภัทร
สุดโสภา
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
4. นางบุญรวม
ทองเย็น
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
6. นายวินัย
สุขวิลัย
ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
7. นายบรรจง
สุวัฒนวิชญ์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. นายสมเดช
พักสะอาด
ผจก.การไฟฟูาอาเภอศรีมหาโพธิ
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18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรีชา
มีทรัพย์
รก.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายวันชัย
เกาะสูงเนิน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวภัททิรา
นวลปลอด
รก.แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุระ
ว่องไพบูรณ์
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕
เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน
1. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
2. นางสาวนฤภร
มุขแจ้ง
3. นางสาวอาริษา
ใจผูกพัน
4. นายรชฏ
เกตุบรรจง
๕. นายมนูญ
ประสิทธิ์ศาสตร์

หน่วยงาน
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
แทน สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 13 หน่วยงาน
1. นางนิศารัตน์
เหมือนพต
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายกฤษ
ละมูลมอญ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
3. นางสาวทิพย์วิมล
รักษารัตย์
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
4. นายพงษ์ศักดิ์
สว่างไสว
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
5. นางณิชากร
ประถมพักตร์ แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายกิตติ
บุญเรือง
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายกมล
เรียงไชยา
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
8. นายอภัย
งามแสง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
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9. นายวิระ
10. นายมนตรี
11. นายนิรันดร
12. นายวิเชียร
13. นางสาวปวริศา
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์

ออมทรัพย์ทวี
กิจโรจน์
อินทมาศ
พัดงาม
เสรีกุล

2. นายนะรงษ์
3. นายอุดม
4. นายธวัช

ชาวเพ็ชร
พรประเสริฐ
ชลรักษ์

5. พ.อ.สมัย

ศรีสังข์

6. ดร.สรรณพ

นาควานิช

7. ดร.มาโนช
8. ดร.พรพิมล

กล้องเจริญ
ศรีมณี

24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน
1. นางสาวจุฑามาศ
บัวเผื่อน
2. นายจีระศักดิ์
เครืออ้น
3. นางสาวช่อผกา
จันทร์แจ่ม
4. นางสาวณัชชาพันธ์ จันทร์เรือง
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
6. นายถนอมรัตน์
กรดงาม
7. นายฤกษ์ฤทธิ์
บุญยัง
8. นายจักรพงษ์
ดีเลิศ
9. นางสาววงเดือน
ใช้ได้สุก
10. นางสาวฐิติพร
ไหว้พรหม
11. นางสาวสุขใจ
พรภิรมย์
12. นายภาราดา
รอดประเสริฐ
13. นางสาวพรนิภา เครือเทศ
14. นางสาวนิสา
นุชอุดม
15. นางสาวมุจิตา
วัชรสมบูรณ์
16. นางสาวนภาพร ทองบุญ
17. นางสาวพรพนา รอดจันทร์

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
แทน รองอธิการบดี ฝุายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
17 คน
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
ปูองกันจังหวัดปราจีนบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 10 (ปราจีนบุรี)
แทน เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ
ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
หน.ตรวจสอบภายใน สนจ.ปจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม
1. พิ ธี ม อบปฏิ ทิ น หลวงพุ ท ธศั ก ราช 2563 พระราชทานส าหรั บ ความสุ ข ปี ใ หม่
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาทีมชาติชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รุ่นจักรยาน
เสือภูเขาครอสคันทรี จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคล/หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันรวม
น้าใจสู้กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2563
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี )
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคล/หน่วยงานที่จัดงานและบริ จาคเงินตั้งแต่
30,000 บาท ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจขิงเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2563
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
5. การมอบเกี ย รติ บั ต รแก่ ผู้ ฝึ ก สอนและนั ก กี ฬ า ในรายการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น
11 เหรียญ
(สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
6. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนาเที่ยวโบราณสถานเมือง
ศรีมโหสถ งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 ประจาปี 2563 จานวน 3 ราย
(สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
7. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be
Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจาปี 2563 จานวน 8 ราย
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
8. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ท่าน คือ
1) นายสว่าง กองอินทร์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

มติที่ประชุม

2) นายโอภาส วรวาท ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
- รับทราบ -

1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) งานที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ,สถาบัน, โครงการต่างๆ ที่ตอนนี้เริ่ มมีบทบาท
มากขึ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด ราชทัณฑ์ปันสุขฯ และปุารอยต่อ 5 จังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องช้าง
ซึ่งทาง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ซึ่งทรงมาดูแล
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2) การเตรียมความพร้อมกับการรับเสด็จ กับ กอ.ร่วม
3) จิตอาสาภัยพิบัติ ได้มีโครงการฝึกอบรมในตาบลละ 50 คน เพื่อให้จิตอาสา
ภัยพิบัตไิ ด้มีความรู้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว
4) ขอให้ทุกคนได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5) เรื่องงบประมาณตอนนี้ได้ออกครม.แล้ว อยากให้ทุกหน่วยงานได้ เตรียม
ความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ภัยแล้งกับหมอกควันไฟปุา ซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้ ได้มีการสั่งการ
จัดทาหน้ากาก ในราคาชิ้นละ 50 บาท เพื่อเป็นการกระจายรายได้ เปูาหมายที่วางไว้ 50 ล้านชิ้น
7) การแก้ปัญหายาเสพติด ได้มีการเรียกผู้ราชการและนายอาเภอทั่วประเทศ
เพื่อดาเนินการหาแนวทางแก้ไข เพื่อลดปริมาณในรูปแบบต่างๆ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
8) เรื่องภัยแล้งและน้าประปา น้าอุปโภค บริโภค น้าการเกษตร ไม่ให้มีความ
เดือนร้อน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมหาแนวทางการแก้ปัญหา
9) เน้ น ย้ าเรื่ องการออกกาลั งกาย จึ งได้แ ต่ งตั้ ง คณะท างาน เรื่อ ง ผั ง เมื อ ง
ริมแม่น้าจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะทาริมแม่น้าทั้งสองฝั่งของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ออกกาลังกาย
10) เมืองศรีมโหสถ อยากให้ส่วนราชการช่วยกัน ผลักดันให้เป็นเมืองน่าอยู่
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดัน
มติที่ประชุม

- รับทราบ 1.3 ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา)

1) การปู องการเชื้อ โควิด -19 ซึ่งตอนนี้อยู่ในระดับที่ 2 ทางสาธารณสุ ข
จะปูองกันไม่ให้เข้าระดับที่ 3 และเป็นห่วงเรื่องการเดินทางของประชาชน ให้ มีการระมัดระวัง เฝูาดูอาการถ้าเริ่ม
มีอาการควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
มติที่ประชุม

- รับทราบ 1.4 ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม)

1) ประชาสั ม พั น ธ์ หน้ า จุ ด ลงทะเบี ย นมี ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี มาให้การตรวจสารเคมีในเลือด และตรวจหาเบาหวาน
2) ฝากบริโภคผักอิน ทรีย์ด้านล่างหอประชุม เพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่นามา
ขายในราคาถูก
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม ๒๕63
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี)
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แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
๑.1 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2
กม.216 + 560 – กม.223 + 269 (กม.เดิ ม กม.50 + 700 – กม.
57 + 409) ระยะทาง 6.709 กม. เริ่ ม สั ญ ญา 25 มิ ถุ น ายน 2558 สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 12 มิ ถุ น ายน 2563
ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตามสัญญา 799,955,399.75 บาท แผนงานรวม 47.766% ผลงานปัจจุบัน
44.767% ช้ารวมแผน 2.999%
ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทางานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทางาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ
1.5 โครงการพัฒ นาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อสร้าง
สะพานข้ามแยกทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหินซ้อน)
ปริมาณงาน 1 แห่ง
กม.126+000 – กม.128+000 ระยะทาง 3.050 กม. เริ่มสัญญา 10
สิงหาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 มกราคม 2565 ระยะเวลา 900 วัน ค่างานตามสัญญา 513,959,300 บาท
แผนงานรวม 6.000% ผลงานปัจจุบัน 7.333% เร็วกว่าแผน 1.333%
2 เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนหลวงหมายเลข 33 (แนวใหม่)
2.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจันตคาม ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 18.765% ผลงานปัจจุบัน 17.778% ช้ากว่าแผน 17.778% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
2.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจัน ตคาม ตอน 2 จ.ปราจี นบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ402,000,000 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 25.980% ผลงานปัจจุบัน 30.654% ช้ากว่าแผน 0.512% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
2.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจั น ตคาม ตอน 3 จ.ปราจี นบุ รี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,00 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 32.572% ผลงานปัจจุบัน 37.428% ช้ากว่าแผน 4.856% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
3 เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319
3.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ
ตอน 1 ระยะทาง 6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 – 64) แผนงานรวม 100.000%
ผลงานปัจจุบัน 81.809% ช้ากว่าแผน 18.191% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล
หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้างและขอขยายอายุสัญญาจ้าง
3.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ
ตอน 2 ระยะทาง 9.500 กม.งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 – 64 แผนงานรวม 100.000%
ผลงานปัจจุบัน 40.068% ช้ากว่าแผน 59.932% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจกรกล
3.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ
ตอน 3 ระยะทาง 10.538 กม. งบประมาณ 378,000,000 บาท (ปี 61 – 64) แผนงานรวม 94.526%
ผลงานปัจจุบัน 60.114% เร็วกว่าแผน 34.412% ผู้รับจ้าง หจก.กองมณีก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและตัดสินใจล่าช้า มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทาให้ทางานช้ากว่าแผน
3.4 โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 จ.ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน
บ.หนองบัวหมู – บ.พนมสารคาม ตอน 1 แผนงานรวม 17.568% ผลงานปัจจุบัน 47.080% เร็วกว่าแผน 29.512%
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3.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ
– พนมสารคาม ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64 ) แผนงานรวม
7.169% ผลงานปัจจุบัน 4.383% ช้ากว่าแผน 2.786%
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทางในเขตทางหลวง
2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟูา, ท่อประปาส่วนภูมิภาค
3.6 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี
– อ.ศรีมโหสถ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 219,000,000 บาท (720 วัน) แผนงานรวม 24.480 % ผลงาน
ปัจจุบัน 9.582% ช้ากว่าแผน 14.898%
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทางในเขตทางหลวง
2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟูา, ท่อประปาส่วนภูมิภาค
4. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต (เข้าแผนกรมทางหลวง)
4.1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี –
ศรีมหาโพธิ ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
4.2 ก่ อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจี น บุ รี ตอน 1
ระยะทาง 63.000 กม. ปี 63 เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)
สถานะ ปรับแผนการดาเนินงานและให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 24 มกราคม 2563) จานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,462 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,401 เรื่ อง (คิด เป็น 98.24%) อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ 61 เรื่อง (คิดเป็น 1.76%) ให้คาปรึกษาทั้งหมด 3,379 เรื่อง
 สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอาเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 24 มกราคม 2563
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หน่วยงาน

ส่วนราชการ
อ.กบินทร์บุรี
อ.เมืองปราจีนบุรี
อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ประจันตคาม
อ.นาดี
อ.บ้านสร้าง
อ.ศรีมโหสถ
รวม

จานวนเรื่องร้องเรียน

1,644
583
427
276
181
162
129
60
3,462

จานวนเรื่องที่
ยุติ

1,609
581
419
273
178
158
123
60
3,401

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

35
2
8
3
3
4
6
0
61

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง

97.87
99.66
98.13
98.91
98.34
97.53
95.35
100
98.24

2.13
0.34
1.87
1.09
1.66
2.47
4.65
0
1.76
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 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มกราคม 2563 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 24
มกราคม 2563) จานวนทั้งหมด 14 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภท

จานวนเรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหว่างดาเนินการ

1

ขอความช่วยเหลือ

6

1

5

2

ความเดือดร้อน

4

-

4

3

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4

-

3

4

แจ้งเบาะแส

3

-

2

5

ปัญหาที่ดิน

2

-

2

6

อื่นๆ

-

-

3

16

รวม
มติที่ประชุม

19

- รับทราบ –

4.2 กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุ รี ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม
2563 ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
กาหนด กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่3/2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3
มีนาคม 2563 เวลา 07.00. – 08.30 น. ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 ผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทงบ

งบประมาณ

ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

จานวนเงิน ร้อยละ
รายจ่ายประจา 1,100.19

ลาดับที่ของ ลาดับที่ของ
ประเทศ (76 ภาคตะวันออก
จานวนเงิน ร้อยละ
จังหวัด)
(9 จังหวัด)

-

-

874.30 79.47

37

2

รายจ่ายลงทุน

244.29

200.56

82.10

147.12 60.22

16

3

ภาพรวม

1,344.48

200.56

14.92 1,021.42 75.97

27

3

15
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ

เงินกันฯ

เบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละคงเหลือ

เงินกันก่อนปี 62

288.91

68.38

23.67

220.53

76.33

เงินกันปี 62

768.66

360.50

46.90

408.17

53.10

รวมเงินกันฯ ทั้งสิ้น

1,057.57

428.88

40.55

628.69

59.45

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.5 โครงการหน่ว ยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ วัดสระมะเขือ หมูที่ 1 ตาบลโคก
ปีบ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติทปี่ ระชุม

- รับทราบ –
4.6 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน ธันวาคม 2562

(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
แผนออกหน่วย 10 ครั้ง
อกตามแผน
6
ครั้ง
งด
1
ครั้ง
เลื่อน
4
ครั้ง
เสริม
1
ครั้ง
สรุปออกหน่วยจริงฯ11 ครั้ง
ตารางแสดงผลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2562
ลาดับ

วัน

วันที่

สถานที่

ค่าเฉลี่ย ต า ม ได้
แผน

ไม่ได้ เ ที ย บ กั บ ได้-เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ศุกร์
อังคาร
พฤหัสบดี
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ

3 ม.ค. 63
7 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63
15 ม.ค.63
16 ม.ค.63
21 ม.ค.63
22 ม.ค.63
23 ม.ค.63
28 ม.ค.63
29 ม.ค.63

บ.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล
มจพ.
อ.เมืองปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคฯ
บ.แคนนอน
บ.ไทยสุเคโนนิตฯ
รร.ป.ร.อ.
อ.ประจัตคาม
รร.ป.ก.ณ.
พล ร.2 รอ.(ก)

66
39
97
71
128
38
70
137
84
51

9
24
26
24
34
13
69
62
25

ตรง
ตรง
ตรง
ตรง
เลื่อน
เลื่อน
เลื่อน
ตรง
เลื่อน
งด

48
80
97
59
164
49
107
152
81

-27.27
105.13
0.00
-16.90
28.13
28.95
52.86
10.95
-3.57
-100.00

-18
41
0
-12
36
11
37
15
-3
-51

16
11

พฤหัสบดี

30 ม.ค.63 การอาชีพ กบินทร์
รวม

เสริม 107 81
781
944 367
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ตารางแสดงผู้มาบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาล
ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562

มกราคม 2563

มาบริจาค ได้เลือด

มาบริจาค ได้เลือด

มาบริจาค ได้เลือด

มาบริจาค ได้เลือด

จันทร์

43

33

52

44

49

33

87

52

อังคาร

59

46

40

35

28

22

97

69

พุธ

57

42

47

35

41

30

56

38

พฤหัสบดี 67

45

30

21

78

63

99

64

ศุกร์

58

45

48

35

51

29

107

77

เสาร์

56

33

82

55

29

20

9

79

อาทิตย์

62

41

68

46

70

47

142

114

รวม

402

285

367

271

346

244

686

493

ปัญหาอุปสรรค
1. มีการเลื่อนหน่วยบริจาคโลหิต ทาให้บริหารบุคคลกรในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตลาบาก เนื่องจาก
ต้องมีการแลกเวร เปลี่ยนของทีมพยาบาล
2. มีสถานการณ์วิกฤติขาดแคลนเลือดหมู่โอ เนื่องจากมีผู้ปุวยที่จาเป็นใช้เลือดเป็นจานวนมาก มีเลือด
หมู่โอหลายคน และโรงพยาบาลข้างเคียงก็มีสถานการณ์เช่นเดียวกัน จึงไม่สามารถขอเบิกเลือดจาก
โรงพยาบาลอื่นๆได้
การแก้ปัญหา
1.
2.
3.
4.

รอพยาบาลลงเวร
ให้นักศึกษาเททคนิคการแพทย์ ที่มาฝึกงานมาช่วยงานบางจุด
ลดจานวนเตียงเจาะเลือดลงให้หอเหมาะกับจานวนพยาบาล
ประชาสัมพันธ์ทาง Social

ผลการดาเนินงาน
1. สามารถแก้ไขได้
2. มีผู้มาบริจาคโลหิตจานวยมาก สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตได้ภายใน 1 สัปดาห์ มีโลหิตสารองเกิน
เปูาหมาย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
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4.7 จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน กีฬาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 47 “มกรเกมส์ ” รอบคัดเลื อกตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม
2563 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ดอกปีบเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันที่ 17 –
21 สิงหาคม 2563
(สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.8 กิจกรรมทอดผ้าปุาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2563
(สานักงานพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี)
จังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี กาหนดการทอดผ้าปุาสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 31 มี น าคม 2563 เวลา10.39 น. ณ หอประชุ ม จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้ งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าปุาดังกล่าว
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.9 แผนการดาเนินงานความมั่งคง ประจาเดือน มีนาคม 2563

(กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.10 การดาเนิ น การส่ งเสริมและพัฒ นาองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณกรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.11 การประชาสัมพันธ์จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตะกร้าผักสุขภาพและการสั่งจอง

สินค้าเกษตรอินทรีย์
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.12 การนาเสนอข้อมูลสถานการณ์นาจังหวัดปราจีนบุรี

(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จานวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้าขนาดกลางและอ่าง
เก็บน้าตามพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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อ่างเก็บ น้ าขนาดใหญ่ จานวน ๑ แห่ ง ปริมาตรเก็บกัก ๒๙๕.
145.36
49.27%
อ่า งเก็บ น้ าขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้าพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
8.60
49.71%
อ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จ านวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.83
ก์เมตร คิดเป็น 90.15%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ารวม 155.79 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
49.56% (เพียงพอสาหรับน้าอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ)
 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้า
1. ประปาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เสียงขาดแคลนน้าผลิตประปา เนื่องจากความเค็มรุกตัว
ขึ้นสูง แก้ไขโดยสูบน้าหรือเปิดรับน้าเข้าสระสารอง ในช่วงน้าทะเลลด
2. ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สารองน้าที่
อ่างเก็บน้าคลองไม้ปล้อง กรณีน้าทะเลหนุนสูง
 มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือ
1. ติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ (SWOC)
2. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ไว้ให้ความช่วยเหลือ
3. เครื่องสูบน้า 27 เครื่อง
4. รถบรรทุกน้า 3 คัน
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

4.13 การบริหารจัดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
(นาเสนอโดยงวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ4.14 การบริหารจัดการขยะชุมชนของ 1 อปท. 1 อบต.

(โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี/สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข (สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน มกราคม 2563
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-
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5.4 ข่าวสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.5 ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.6 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน มกราคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.7 รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน มกราคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.8 รายงานความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุนฯ

(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.9 ข้อมูลข่าวสารด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
- รายงานผลการดาเนินงานดับไฟปุาเขาอีโต้
- การดาเนินงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- การเตรียมการปูองกันและแก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.10. ประชาสัมพันธ์ร้านยาและผลิตภัณฑ์คุณภาพ

(วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.11 ประชาสัมพันธ์คลินิกการแพทย์แผนไทย

(วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 การคัดกรองสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย

(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
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6.2 ประชาสัมพันธ์ เชิญชมคอนเสิร์ตหนีร้อนมาพึ่งปุา จัดงานบริเวณ ตรงข้ามดาษดา
ทางขึ้นเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
ปิดประชุม

-รับทราบเวลา ๑2.15 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

