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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2/๒๕63 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………….
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 พระราชทานสาหรับความสุขปีใหม่
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาทีมชาติชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รุ่นจักยาน
เสือภูเขาครอสคันทรี จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคล/หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน
วันรวมน้าใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2563
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคล/หน่วยงานที่จัดหาและบริจาคเงินตั้งแต่
30,000 บาท ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2563 (สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
5. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
และ 5 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ
(สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
6. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนาเที่ยวโบราณสถาน
เมืองศรีมโหสถ งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 ประจาปี 2563
จานวน 3 ราย (สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
7. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจาปี 2563
จานวน 8 ราย (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
8. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ชมวีดิทัศน์) ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ท่าน คือ
1) นายสว่าง กองอินทร์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1
2) นายโอภาส วรวาท ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............
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ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 (โดยได้นา
รายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.2 กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม
2563 ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี เวลา 07.30 – 08.30 น.
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.3 ผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
4.5 โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
ณ วัดสระมะเขือ หมู่ที่ 1 ตาบลโคกปีบ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
4.6 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มกราคม 2563
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
4.7 จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “มกรเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันที่ 1 – 10
กรกฎาคม 2563 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ดอกปีบเกมส์” รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค 1 ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563
(สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
4.8 กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปี 2563 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
4.9 แผนการดาเนินงานความมั่นคง ประจาเดือน มีนาคม 2563
(กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี)
4.10 การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
4.11 การประชาสัมพันธ์จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตะกร้าผักสุขภาพและการสั่งจอง
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
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4.12 การนาเสนอข้อมูลสถานการณ์น้าจังหวัดปราจีนบุรี
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา)
4.13 การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์กบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี (นาเสนอวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)
4.14 การบริหารจัดการขยะชุมชนของ 1 อปท. 1 อบต.
(โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี/สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน มกราคม 2563
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
5.4 ข่าวสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
5.5 ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
5.6 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน มกราคม 2563
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
5.7 รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน มกราคม 2563
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
5.8 รายงานความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุนฯ
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
5.9 ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
- รายงานผลการดาเนินงานดับไฟป่าเขาอีโต้
- การดาเนินงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
(สานักงานปอองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
5.10 ประชาสัมพันธ์ร้านยาและผลิตภัณฑ์คุณภาพ
(วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)
5.11 ประชาสัมพันธ์คลินิกการแพทย์แผนไทย
(วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 การคัดกรองสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
............................................

