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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 6/๒๕63 ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 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 9 หน่วยงาน
1. นายนิทน
เกตุลุนสงค์
2. นายตระการ
พันธุ์ขะวงศ์
3. นายชัยพล
โพธิ์เรือง
4. นายศักดิ์ชัย
รังสิวรารักษ์
6. นายกฤษฎา
7. นางสาววัฒนา
8. นายจารัส
9. นายชาญชัย
10. นางสาวสุวรรณา
ไม่มาประชุม 17 หน่วยงาน
1. นางอังคณา
2. นางอุทุมพร
3. นายโอภาส
4. นายเกรียงยศ
5. นายดาริห์
6. นายกัมปนาท
7. นายวิฑูรย์
8. นายอานวย
9. นายเชษฐรัตน์
10. นายวัชรพงศ์
11. นางพรพรรณี
12. นางผ่องพรรณ

บัวทอง
นรบุตร
คงเอี่ยม
จินดาสถาพร
นาคะเสถียร
หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 26 หน่วยงาน
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/
นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
พรหมวาศ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ทองช่วง
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
เกษรเกศรา
ผอ.สานักงาน กสทช.เขต 14
นาคะเสถียร
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ชนะขา
ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษกิจ
สุภรณ์ไพจิต นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
สาสี
ผอ.เขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน
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13. นายมณฑล
14. นายอรรณพ
15. นายวรัตน์
16. นายผดุงศักดิ์
17. นายสุธารา

สระทองน้อย
อานามวัฒน์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ
วาสนวัฒน์

ผอ.สนง.ธกส.สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ธนาคาร ธอส.สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค
ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์
เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. พ.ต.หญิง ปรางค์ทิพย์ ภู่อารีย์
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. ร.อ.วิจิตร
พูนผล
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.ต.อ.สุวรรณ์
เชี่ยวนาวินธวัช แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
4. พ.ต.ท.สิริบัญชา
ขอบใจ
แทน ผู้กากับการตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
5. พ.ต.ท.นิรันดร
โกมลรัตน์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
ไม่มาประชุม 13 หน่วยงาน
1. พ.อ.นาพล
ผิวผ่อง
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
2. พลตรี ดิฐพงษ์
เจริญวงศ์
หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
3. พ.ต.ต.ชนะ
ขาทอง
สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
4. พ.ต.อ.มาโนช
กันเกลา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
5. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์
พลวงษ์ศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
6. พ.ต.อ.สมพาน
สุขสาราญ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
7. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
8. พ.ต.อ.สุรพร
เทพแสน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
9. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์
รักษาชาติ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
10. พ.ต.อ.พีระพงษ์
เหล่าธนาวิน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
11. พ.ต.อ.สมพร
อินเหลา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
12.
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังขอนแดง
13. พ.ต.ท.กิตติพรรธ เปูาเปี่ยมทรัพย์ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมพงษ์
ตีระวัฒนานนท์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางกชพร
ปริปุณนัง
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
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6. นางอารีย์
7. นายสถาพร
8. ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์
9. นางสาวทิฆัมพร
10. นายชัยธรณ์
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายสมาร์ท
4. นายนพดล
5. นายพงษ์สิทธิ์
6. นางสาวรัชภร
7. นางสาวจิรภา

คงอินทร์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
โรจน์รัตนพล แทน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
สุวรรณเตมีย์ แทน หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
จารุภูมิ
แทน อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
สาพาที
งามเหลือ
เนื่องจานงค์
เช้าวันดี
ทองศิริ

นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอาเภอกบินทร์บุรี
แทน นายอาเภอประจันตคาม
นายอาเภอนาดี
นายอาเภอศรีมหาโพธิ์
แทน นายอาเภอบ้านสร้าง
นายอาเภอศรีมโหสถ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 72 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชาญชัย
จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสุขใจ
เทพประสิทธิ์ แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
4. นายปิยะวัฒน์
สาโท
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองกี่
ไม่มาประชุม 68 หน่วยงาน
1. นายบันฑิต
แดงศิริ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านนาปรือ
2. นางพูลทรัพย์
เดชผิว
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกมะกอก
3. นายรังสรรค์
บุตรเนียร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกบินทร์บุรี
4. นายเฉลิมพล
หริตวร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเมืองเก่า
5. นายวรรณสิทธิ์
แสงมาลี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลสระบัว
6. นายวิรัตน์
แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศรีมหาโพธิ
7. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
8. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโพธิ์งาม
9. นายไชยันต์
จันทวงษ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
10. นายสุทธิชัย
เหรียญอารีย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีบ
11. นายเทวัน
เสียงเจริญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาดี
12. นายสุวิทย์
โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลประจันตคาม
13. นายบุญศรี
จันทร์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
14. นายสารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
15. นายสมดุล
พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
16. นายปัญญา
บารุงวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
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17. นายปราโมช
18. นายนิพล
19. จ.อ.รัตนโชติ
20. นางสาวนัชชา
21. นายเกียรติ
22. ด.ต.ศิลปชัย
23. จ.ส.อ.ต้องชนะ
24. นายพรประเสริฐ
25. นายประเสริฐ
26. นายไพบูลย์
27. นายพิศิษฐ์
28. นายกฤษฏากรณ์
29. นายปกรณ์
30. นายณัฐชัย
31. นายประคอง
32. นายมาโนช
33. นายอุดม
34. นายเฉลิมชัย
35. นางสาวภัทริน
36. นายสมศักดิ์
37. นายสมเกียรติ
38. นายพิศณุ
39. นายกนก
40. นายมาโนช
41. นายพีรมิตร
42. นายสุรชัย
43. นายธีรชัย
44. นายวิชัย
45. นายบุญส่ง
46. นายชัยชนะ
47. นายศิริ
48. นายเสถียร
49. นายสุชาติ
50. ส.ต.อ.มานะ
51.นายบุญเตือน
52. นายยุทธศักดิ์
53. นายเบิ้ม
54. นายสมยศ
55. นายณัฐพล

สิงหกุล
สมสกุล
จารูญ
ชาวนา
ศิริวัฒน์ภัทรา
วงษ์นิกร
กลับน้อย
หนูแก้ว
แววนา
ช่างฉาย
กัณหารี
สุริยวงษ์
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
แนวสุข
ชั่งสี
ภู่มณี
กุลบุตร
สมโภชน์
เข็มเงิน
บารุงโลก
พูลเฉลิม
สัมฤทธิ์
ทนสิงห์
วงศ์วนิชโยธิน
สายพนัส
จานง
นวลสุวรรณ์
เงินเกิด
แก้วไทรเลิศ
ส่งแสง
คล้ายสิงห์
อินคง
นามประสิทธิ์
ฉัตรชูสิน
จาตุรนต์
เดชสุภา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
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56. นายสมนึก
57. นายสมพิษ
58. นายสมชาย
59. นางปวีณา
60. นายสุชาติ
61. นายไพรวัลย์
62. นายอวยพร
63. นายบุญชอบ
64. นายธัญญา
65. นายไพศาล
66. นายสาราญ
67. นายศุภฤกษ์
68. นายณรงณ์ศักดิ์

สมใจ
กุลธรรม
ศรีกล่า
เทศยุคุณธร
เดชสุภา
เมืองพุทธา
รุประมาณ
กองจันดา
แสงสวรรค์
เอี๊ยะผา
อ่อนอรุณ
บุญเจริญ
ลือคาหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝูาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 15 หน่วยงาน
1. นายสุรเทพ
กิจเกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพิชัย
วงษ์บัวงาม
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายธีรพงศ์
ไกรนรา
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจานงค์
ธรรมสอน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
10. นางสาวปติมา
คากองแก้ว
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
11. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
12. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
13. นายเอนกพงศ์
ส่งพรหม
แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
14. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทรจินดา
15. นางสาวพรทิพย์ เที่ยงธรรม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายโอภาส
วรวาท
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
2. นายประเทือง
นุชสาย
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
3. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หน.ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
4. นางสาววรรณดา
พิพัฒน์เจริญชัย ผอฺ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปราจีนบุรี
5. นางสาวเทวัญ
นักเปุา
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
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8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายไพโรจน์
ติณชาติอารักษ์ หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนวัฒน์
สัมพันธ์กุลภัค ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายประภาส
ศรีเมือง
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางพวงผกา
เชื้อสุข
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
4. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
5. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
6. นายเริงศักดิ์
เกตุจันทึก
ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
7. นายภัคภพ
อินทองคา
ผู้อานวยการสถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายทวีศักดิ์
แก้วประเสริฐ แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวอมรรัตน์
สัตบุษย์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวกสีรัตน์
ไกรโกศล
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสานนท์
เพ็ญแสง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. จ.ส.ต.สกล
ทองคา
ผอ.ททท.นครนายก
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณา
สมทรัพย์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอติชาติ
บุญยัง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยาวงษ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายควรชิต
ศรีนพวรรณ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอวดพร
แสงเทียน
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายสุเมธ
สามทอง
ผอ.สนง.ทรัพยากรน้าภาค 6 ปราจีนบุรี
2. นายธวัชชัย
วิจิตร์วงษ์
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
3. นายนรินทร์
ปิ่นสกุล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
4. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาวสมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ้น
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาววัชราวดี
วิเชียรศรี
2. นางสาววัชรี
ชมภู

3 หน่วยงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวดลภัทร
ดิสริยกุล
รก. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสรายุทธ
ทองเหี่ยว
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
3. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
4. นายสมบูรณ์
เย็นจิตร
แทน ผจก. การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ไม่มาประชุม 7 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
2. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
3. นายพรศักดิ์
ไทยตรง
ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
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4. นายธีรภัทร
สุดโสภา
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
5. นางบุญรวม
ทองเย็น
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
7. นายสมเดช
พักสะอาด
ผจก.การไฟฟูาอาเภอศรีมหาโพธิ
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรีชา
มีทรัพย์
แทน 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. นางชลอศรี
บุญแก้วสุข
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสะระ
ว่องไพบูลย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาววนิดา
เงินรูปงาม
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวนฤภร
มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสาวอาริษา
ใจผูกพันธ์
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
1. นายปริญญา
เก่งทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
4. นางสาวปัทมา
ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
ดีงาม
แทน สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นางนิศารัตน์
เหมือพต
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวทิพย์วิมล
รักษารัตย์
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายพงษ์ศักดิ์
สว่างไสว
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายสมบูรณ์
เหล่าวงศ์วัฒนา แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายนิรุตต์
ประยูรเจริญ แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
6. นางสาวศรัญญา
สุขปลั่ง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
7. นายวิระ
ออมทรัพย์ทวี ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
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8. นายนิรันดร์
9. นายวิเชียร
10. ผศ.กิตติศักดิ์

กิติภรณ์
อินทมาศ
เชื้ออาษา

ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายกฤษ
ละมูลมอญ

แทน ผู้อานวยการโรงเรียนจิณราษฎรอารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณี
รองอธิการบดี ฝุายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
2. ผศ.พีระศักดิ์
เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
3. นางสาวอรณิชชา สังข์มณี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสุภาภรณ์
ปาลโฉม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
6. นายอุดม
พรประเสริฐ
ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
7. นายธวัช
ชลรักษ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
8. พ.อ.สมัย
ศรีสังข์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
9. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออก
10. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
11. ดร.พรพิมล
ศรีมณี
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 16 คน
1. นางสาวจุฑามาศ
บัวเผื่อน
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายจีระศักดิ์
เครืออ้น
ปูองกันจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
4. นายถนอมรัตน์
กรดงาม
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
5. นายฤกษ์ฤทธิ์
บุญยัง
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ
6. นายจักรพงษ์
ดีเลิศ
ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางสาวฐิติพร
ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
8. นางอนงนาฎ
ภูมิประโคน
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดตะวันออก 2
9. นางสาวสุขใจ
พรภิรมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
10. นางสาวนิศารัตน์ จงใจเทศ
นิติกรจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายภาราดา
รอดประเสริฐ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
12. นางสาวพรนิภา เครือเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
13. นางสาวนิสา
นุชอุดม
เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
14. นางสาวมุจิตา
วัชรสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
15. นางสาวนภาพร ทองบุญ
พนักงานการเงินและบัญชี
16. นางสาวพรพนา รอดจันทร์
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3
17. นางสาวธนิตา
แสงเกิด
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.

10
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม
1. การมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2563
จานวน 3 รางวัล
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบเกี ยรติ บั ตรโครงการคั ดสรรกิ จกรรมพั ฒนาชุ มชนดี เด่ น ประจ าปี 2563
จานวน 15 รางวัล
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบเกียรติบัตรผ่านมาตรฐาน ปูองกันโรคโควิด-19 ตามคาแนะนาคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 24 แห่ง
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
4. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน - ท่าน คือ
- รับทราบ -

2. ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) เรื่ อ งโควิ ด – 19 (COVID-19) สถานการณ์ โ ควิ ด – 19 (COVID-19)
ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 ว่าคณะกรรมการชุดเฉพาะ
กิจได้พิจารณามาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 ศึกษาชุดข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของ
แรงงาน การแสดงสิ น ค้า กองถ่ายภาพยนตร์ นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ มที่ผ่ านการพิจารณาจากกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะนาเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนการจะขยายระยะเวลาการใช้พรก.
ฉุกเฉินหรือไม่นั้น จะต้องผ่านการประชุมหารืออย่างรอบด้าน ทั้งมุมมองด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ และความ
มั่นคง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
2) ในช่วงฤดูฝน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูเรื่องการระบายน้า น้าท่วม
การอุดตันท่อ แม่น้าลาคลอง ให้มีการเตรียมการรับสถานการณ์
3) เรื่องภัยแล้ง ให้มีการเก็บกักน้า
4) การปลูกปุา อยากให้มีการปลูกปุา เพื่อปูองกันการเกิดไฟไหม้
5) การบริ หารงบประมาณให้ ช่วยเร่ งดาเนินการ ส่ วนโครงการ 4 แสนล้ าน
หน่วยงานไหนที่ขอโครงการไปให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณ ฝากถึงหน่วยงานฯ ที่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณไปแล้ว ฝากหน่วยงานรีบดาเนินการ
6) การพัฒนาด้านอื่นๆ ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องสมุนไพรโครงสร้างพื้นฐาน
และรวมถึงเรื่องผลไม้ที่ได้พยายามขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่สมบูรณ
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3. ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม)
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1) เรื่ องงบประมาณที่ก่อให้ เกิดหนี้ผู กพัน ขอให้ รีบเร่งดาเนินการ ฝากถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕63 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 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)
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 1,815 วัน ค่างานตามสัญญา 749,200,000.00 บาท แผนงานรวม 80.129% ผลงานปัจจุบัน
53.352% ช้ารวมแผน 26.777%
ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทางานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทางาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ ปัญหา
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่น เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ปัญหาการนาเข้าวัสดุจากต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการ
เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
1.2 โครงการพัฒ นาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อสร้าง
สะพานข้ามแยกทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหินซ้อน)
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 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 17.851% ผลงานปัจจุบัน 21.568% เร็วกว่าแผน 3.717 % ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จากัด
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 33.059% ผลงานปัจจุบัน 35.522% ช้ากว่าแผน 2.463% 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 51.565% ผลงานปัจจุบัน 46.443% ช้ากว่าแผน 5.122% 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 55.313% ผลงานปัจจุบัน 56.373% ช้ากว่าแผน 1.060% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
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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 95.108% ช้ากว่าแผน 4.892% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างดาเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้างและขอขยายอายุสัญญาจ้าง
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 47.523% ช้ากว่าแผน 52.477% 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 100.00%
ผลงานปัจจุบัน 85.288% เร็วกว่าแผน 14.712% ผู้รับจ้าง หจก.กองมณีก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและตัดสินใจล่าช้า มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทาให้ทางานช้ากว่าแผน
3.4 โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 จ.ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน
บ.หนองบัวหมู – บ.พนมสารคาม ตอน 1 แผนงานรวม 23.538% ผลงานปัจจุบัน 56.969% เร็วกว่าแผน 33.431%
3.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ
– พนมสารคาม ตอน บ.หนองบั ว หมู – อ.พนมสารคาม ตอน 2 ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ
950,000,000 บาท (ปี 62 – 64 ) แผนงานรวม 9.259% ผลงานปัจจุบัน 12.812% ช้ากว่าแผน 3.553%
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 32.136% ผลงาน
ปัจจุบัน 31.486% ช้ากว่าแผน 0.650%
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 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
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4.2 อาหารปลอดภัย
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
การดาเนินงาน กิจกรรมอาหารปลอดภัย
1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน
- แผนปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile unit Mobile unit Mobile unit )
จานวน 1 ครั้ง/เดือน
- แผนปฏิ บั ติ ง านตรวจยาฆ่า แมลงในผั กและผลไม้ ส ดของสานั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด ปราจีน บุ รี
ปีงบประมาณ 2563
2. เก็บตัวอย่างอาหารสด เช่น ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล น้าดื่มบริโภค เกลือ
เสริมไอโอดีน อาหารปรุงสาเร็จ เป็นต้น เดือนละ ๒ ครั้ง
- ส่งตรวจรถตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่ (Mobile unit) Mobile unit) Mobile unit) ทุกเดือน
- สสจ.ปราจีนบุรี ตรวจตัวอย่างผักและผลไม้ ด้วยชุด
- ทดสอบยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ MJPK MJPK ทุกเดือน “รายงานผลการตรวจสารปนเปื้อน”
- ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทราบทุกเดือน
ได้แก่ โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และเทศบาล
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 29 กรกฎาคม 2563) จานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,570 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,545 เรื่ อง (คิด เป็น 99.30%) อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ 25 เรื่อง (คิดเป็น 0.70%) ให้คาปรึกษาทั้งหมด 3,953 เรื่อง
 สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอาเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 29 กรกฎาคม 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

จานวนเรื่องที่
ยุติ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง

1,706
597
433
282
188
168
132
64
3,570

1,693
595
429
281
187
167
129
64
3,545
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2
4
1
1
1
3
0
23

99.24
99.66
99.08
99.65
99.47
99.08
97.73
100
99.30

0.76
0.34
0.92
0.35
0.53
0.92
2.27
0
0.70
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 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29
กรกฎาคม 2563) จานวนทั้งหมด 12 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลาดับ
ประเภท
จานวนเรื่องร้องเรียน
ยุติเรื่อง
ระหว่างดาเนินการ
1
แจ้งเบาะแส
6
1
5
2
ความเดือดร้อน
2
1
1
3
ปัญหาที่ดิน
2
2
4
ขอความช่วยเหลือ
1
1
5
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1
1
6
อื่นๆ
12
4
8
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.4 ผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
ทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนงาน 3.2
จานวน 140 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,403,952,600 บาท
ที่
แผนงาน
จานวน/โครงการ
งบประมาณ
1
ด้านการเกษตร
24
311,899,300.00
2
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
11
6,751,000.00
3
ท่องเที่ยวชุมชน
24
165,605,000.00
4
แหล่งน้าชุมชน
15
241,406,900.00
5
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
58
625,492,000.00
6
อื่นๆ
8
52,438,400.00
รวม
140
1,403,592,600.00
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2
สศช. ได้แจ้งการประเมินผลโครงการเบื้องต้นภายใต้แผนงาน ๓.๒ โดยจังหวัดปราจีนบุรี มีแผนงาน/โครงการที่
ผ่านการประเมินเบื้องต้น จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 69,381,500 บาท
หน่วยรับงบประมาณ
แผนงาน
จานวน/โครงการ
งบประมาณ
จังหวัด
ด้านการเกษตร
1
26,600,000.00
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1
620,300.00
ท่องเที่ยวชุมชน
1
4,000,000.00
ส่วนราชการ
ด้านการเกษตร
3
36,111,200.00
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1
1,550,000.00
ท่องเที่ยวชุมชน
1
500,000.00
รวม
8
69,381,500.00
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2
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สศช. ได้แจ้งการประเมินผลโครงการเบื้องต้นภายใต้แผนงาน 3. โดยจังหวัดปราจีนบุรี มีแผนงาน/โครงการที่ผ่าน
การประเมินเบื้องต้น รอบที่ 2 จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 43,800,350 บาท
หน่วยรับงบประมาณ
แผนงาน
จานวน/โครงการ
งบประมาณ
ด้านการเกษตร
3
2,845,400.00
จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1
4,993,000.00
ท่องเที่ยวชุมชน
2
26,500,000.00
ด้านการเกษตร
1
417,200.00
ส่วนราชการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1
8,000,000.00
อื่นๆ
1
1,044,750.00
รวม
8
43,800,350.00
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2
สศช. ได้แจ้งบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอแผนงาน
หรือ โครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสั งกัด โดยให้นาเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการดังกล่าว ลงใน
ระบบ E MENCS ของ สศช. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถขอรับ บัญชีผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงาน
จังหวัดปราจีนบุรี ทร. 0-3745-40063
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.5 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบจังหวัดปราจีนบุรี)
ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 24 กรกฎาคม 2563
ประเภทรายจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการ
ลาดับที่
ในระบบ GFMIS (ล้าบาท)
(ล้านบาท)
เบิกจ่าย ประเทศ ภาค
รายจ่ายประจา
(เปูาหมายเบิกจ่ายร้อยละ 87)
รายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันร้อยละ
80.16 (เปูาหมายเบิกจ่ายร้อยละ 77)
ภาพรวม (เปูาหมายเบิกจ่ายร้อยละ 85)

11.54

4.67

40.49

37

8

155.99

16.53

10.60

43

5

167.53

21.20

12.66

52

6

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 24 กรกฎาคม 2563
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ผลการเบิ ก จ่ า ย ร้ อ ย ล ะ ล าดั บ ที่ ข อง
จั ด ส ร ร ใ น ร ะ บ บ (ล้านบาท)
การเบิกจ่าย กลุ่ ม จั ง หวั ด
GFMIS (ล้านบาท)
(18 กลุ่ม)
รายจ่ายประจา (เปูาหมายเบิกจ่ายร้อยละ 87 )
16.40
5.23
31.93
7
รายจ่ายลงทุน (เปูาหมายเบิกจ่ายร้อยละ 77)
175.24
27.16
15.50
3
ภาพรวม (เปูาหมายเบิกจ่ายร้อยละ 85)
191.64
32.40
16.90
3

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
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4.6 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มิถุนายน 2563
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
เดือน มิถุนายน 2563 แผนออกหน่วย 11 ครั้ง ออกตามแผน 5 ครั้ง งด 6 ครั้ง เลื่อน – ครั้ง
เสริม - ครั้ง สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง 5 ครั้ง
ลาดับ
วัน
วันที่
สถานที่
เฉลี่ย ออกหน่วย ได้เลือด ไม่
เทียบกับ
ผ่าน ค่าเฉลี่ย
อังคาร 2 มิ.ย. 63 บ.HGST ข
49
งด
0.00
1 พฤหัสบดี 4 มิ.ย. 63 บ.อัลฟุาฯ
28
งด
0.00
ศุกร์
5 มิ.ย. 63. บ.ฟูจิคูระฯกบินทร์บุรี 49
งด
0.00
2 อังคาร 9 มิ.ย. 63 บ.ฟูจิคูระฯ เอ
37.5 งด
0.00
พุธ
10 มิ.ย. 63 บ.ไอซินไทยฯ
106 ตรง
90
4
-15.09
3 พฤหัสบดี 11 มิ.ย. 63 อ.นาดี
56.5 ตรง
124 25 +119.46
อังคาร 16 มิ.ย. 63 บ.Y.S.Tech
97.5 งด
0.00
พุธ
17 มิ.ย. 63 บ.ดับเบิ้ลเอฯ
82.75 งด
0.00
พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 63 อ.บ้านสร้าง
31.25 ตรง
121 45 +287.2
4 อังคาร 23 มิ.ย. 63 บ.โอกาโมโตฯ
65.75 ตรง
27
-58.93
พฤหัสบดี 25 มิ.ย. 63 อ.กบินทร์บุรี
156 ตรง
90
15 -42.30
รวมรับบริจาคโลหิตภายนอกโรงพยาบาล
872 (2562) 452 89 -48.16
รับบริจาคภายในโรงพยาบาล
291 (2562) 482 214 +65.63
ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาอุปสรรค์

การแก้ปัญหา

1 มี ก ารลดหน่ ว ยบริ จ าคโลหิ ต 6 - ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
หน่วย จากหน่วยบริษัทเอกชน ทา อาเภอที่ไม่ยกเลิกกิจกรรม
ให้ยอดโลหิตลดลง ร้อยละ 45
- เบิกซื้อผลิตภัณฑ์เลือดจาก
2. โรงพยาบาลมีการเรียกเคสคนไข้ สภากาชาด
กลั บ มาจากช่ว งโควิ ด เป็ น จ านวน - จั ดกิ จกรรมวั นบริจ าคเลื อดโลก
มาก ท าให้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหิ ต ไม่ และวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล
เพียงพอ
มี ก ารแจกเสื้ อ และของที่ ร ะลึ ก

ผลการดาเนินงาน
- สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลน
โลหิตได้
- วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนั กขัต
ฤกษ์ มีผู้บริจาคจานวนเพิ่มขึ้นจาก
ที่เคยมีมา

- จากขยายเวลารับบริจาคโลหิต ใน
วั น ราชการ มี ผู้ ม าบริ จ าคเพิ่ ม ขึ้ น
3 . ภ า ย ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล มี ใ ช้ รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ทาไย และได้ เ สี ย งตอบรั บ ว่ า ช่ ว ยเอื้ อ
ผลิตภัณฑ์Cryoprecipitate มากขึ้น อ ด ผู้ บ ริ จ า ค โ ล หิ ต ภ า ย ใ น ประโยชน์แก่ผู้บริจาค
ผลิตภัณฑ์ในการผลิตไม่เพียงพอ
โ ร งพ ยา บา ลเ พิ่ มขึ้ น ได้ โ ล หิ ต
จานวน 482 ยูนิต ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
เดื อ น มิ ถุ น ายน 2563 ร้ อ ยละ
65.63
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
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4.7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต การแสดงความจานงบริ จาคดวงตา และอวัยวะ
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ตาบล
ไม้เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.8 ผลการดาเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(สานักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทา “โครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา” ครอบคลุมถึงปุา
ต้นน้า ปุาชายเลน ปุาพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ และการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร โดยมีเปูาหมายรวมกันทั่วประเทศ จานวนไม่ต่ากว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 - 2570 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
2) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทากินในพื้นที่ปุาและพื้นที่รอบเขตปุาให้ สามารถอยู่กับปุา
ได้อย่างยั่งยืน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.9 นาเสนอวีดิทัศน์การนิเทศงานผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 และ 9

(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.10 การนาเสนอข้อมูลสถานการณ์นาจังหวัดปราจีนบุรี

(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จานวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้าขนาดกลางและอ่าง
เก็บน้าตามพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
อ่างเก็บ น้ าขนาดใหญ่ จานวน ๑ แห่ ง ปริมาตรเก็บกัก ๒๙๕.
83.00
28.13%
อ่า งเก็บ น้ าขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้าพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
7.68
44.37%
อ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จ านวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.15
ก์เมตร คิดเป็น 57.09%
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สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ารวม 91.83 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
29.21%
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.11 การรายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.12 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน์ ความไม่เกิน 5 นาที
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.13 การบริหารจัดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหินเทิน ตาบลแก่งดินสอ
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (นาเสนอโดยงวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปราจีนบุรี เขต 2)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.4 ข่าวสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
- ข่าว พช.จังหวัดปราจีนบุรี
- มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทย
- ปลูกผ้าสวนครัวระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจาครัวเรือน
(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.5 ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.6 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
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มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.7. รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5.8 ข้อมูลข่าวสารสานักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.9. ข้อมูลข่าวสารสานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
- พระราชกฤษฎีกา กาหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ประกันสังคม เปิดโอกาสผู้สูงวัย
(สานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ
6.1 ประชาสัมพันธ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารสุขไทย เหรียญกษาปณ์
โลหะสีขาว ทองแดงผสมนิกเกิล ชนิดราคา 20 บาท เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้าหนัก 15 กรัม จ่ายแลก
ราคาเหรียญละ 20 บาท จ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
(สานักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี)
6.2 การจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนี พัน ปี ห ลวง เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา 12 สิ งหาคม 2563 จึง ขอเชิ ญชวน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สาหรับลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟูาร่วมกับระบายผ้า
สีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก
ตลอดจนจัดทาคาถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี 1 เดือน” สวน
นงนุชพัทยา ได้จัดทาโครงการไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี 1 เดือน” โดยมีนโยบายที่ต้องการให้
ประชาชนที่อบยู่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย เข้าชมสวนนงนุชฟรี เป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่จากัดจานวนครั้ง
และของจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับสิทธิ์เข้าชมฟรีในเดือนสิงหาคม 2563 (รอบที่ 2)
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
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6.4 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา เพื่อจัดสรรนักเรียนรุ่นไม่เกิน 18 ปี
(ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
6.5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงแขก ดานา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี เวลา 08.30 น.
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
ปิดประชุม

-รับทราบเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

