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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 12/๒๕62 ประจาเดือน ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 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 10 หน่วยงาน
1. นางศรัญญา
เอกศิริ
2. นายศานติ
วจะรักษ์เลิศ
3. นายพิเชษฐ์
ศิริวาส
4. นางสาววรรณทนีย์ สุดสัตย์
5. นายป้องปราการ
6. นายจารัส
7. นางสาวทัศนีย์
8. นายชาญชัย
9. นางสุวรรณา
10. นายเจษฎา
ไม่มาประชุม 14 หน่วยงาน
1. นางอังคณา
2. นางอุทุมพร
3. นางสาววัฒนา
4. นายชุมพล
5. นายดาริห์
6. นายกนก
7. นายอานวย
8. นายวัชรพงศ์
9. นางพรพรรณี
10. นางผ่องพรรณ
11. นายมณฑล

สุดนุช
คงเอี่ยม
เจริญวัฒน์
จินดาสถาพร
นาคะเสถียร
สุขนิยม
หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 24 หน่วยงาน
แทน อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
แทน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สานักงาน กสทช.เขต 14

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/
นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
พรหมวาศ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นรบุตร
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
สุภรณ์ไพจิต นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
สาสี
ผอ.เขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน
สระทองน้อย ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี
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12. นายอรรณพ
13. นายวรัตน์
14. นายผดุงศักดิ์

อานามวัฒน์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ธนาคาร ธอส.สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. พ.อ.นุกลู
พูลสวัสดิ์
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์
เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มา ประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. ร.ท.อภิศักดิ์
กออาไพร
แทน.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สมเจตน์
จันทวงษ์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. นางสาวเย็นจิตร
กรุณา
แทน หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
4. ร.ต.อ.อิทธิพล
ใจเกม
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.อ.อัครพล
ปัทมานุสรณ์ แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
6. พ.ต.อ.กสินธุ์
ธารงศรีสุข
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
7. พ.ต.อ.สมพาน
สุขสาราญ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
8. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
9. พ.ต.ท.นิรันดร
โกมลรัตน์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
10. พ.ต.อ.สุรพล
เทพแสน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
11. พ.ต.ท.จาเริญ
สารโชติ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
12. พ.ต.ท.สมศักดิ์
โปปัญจมะกุล แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
13. พ.ต.ท.อนันต์
ธรรมชัยกุล
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังขอนแดง
14. พ.ต.ท.สุทธิพร
กสุรพ
แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. พ.อ.นาพล
ผิวผ่อง
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.ต.อ.วันชัย
พิทักษ์ตันสกุล ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
3. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์
พลวงษ์ศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
4. พ.ต.อ.พีระพงษ์
เหล่าธนาวิน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายณัฏฐ์ทัตพร
จารัสธนสาร แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางบุญทิวา
วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชัชวาล
สมจิตต์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางอารีย์
คงอินทร์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
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7. นายสาธิต
8. นางมาละนี
9. นายชุมพล
10. นายชัยธรณ์
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายชวนินทร์
4. นายนพดล
5. นายพงษ์สิทธิ์
6. นายชัยวรรณ
7. นางสาวจิรภา

อ่อนน้อม
จินดารัตน์
พิชญชัย
บุญมาเจริญวงษ์

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
วงศ์สถิตจิรกาล
งามเหลือ
เนื่องจานงค์
นิยม
ทองศิริ

นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอาเภอกบินทร์บุรี
นายอาเภอประจันตคาม
นายอาเภอนาดี
นายอาเภอศรีมหาโพธิ์
นายอาเภอบ้านสร้าง
นายอาเภอศรีมโหสถ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 72 หน่วยงาน
เข้าประชุม 30 หน่วยงาน
1. นางบังอร
วิลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชาญชัย
จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสุกิจ
เทพประเสริฐ แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
4. นายจุมพล
แก้วพิจิตร
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาปรือ
5. นายชัยอนันต์
สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกมะกอก
6. นายสมชาย
สมบูรณ์กุล
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกบินทร์บุรี
7. นางสาวอมรรัตน์
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเมืองเก่า
8. นายวรรณสิทธิ์
แสงมาลี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลสระบัว
9. นางวิไล
แสนใจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศรีมหาโพธิ
10. นายไพโรจน์
การประดิษฐ์ แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
11. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาดี
12. นายบุญศรี
จันทร์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
13. นางสาววรดาภา สืบวงษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
14. จ.อ.รัตนโชติ
จารูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
15. นางภาวนา
ทองอยู่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
16. นายอุดม
ประนอม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
17. นายพิศิษฐ์
กัณหารี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
18. นายภานุวัฒน์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
19. นายจาปา
บรมสุข
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
20. นางสาวภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
21. นายพิศณุ
เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
22. นางพิศมัย
เบ้าคาภา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
23. นายสบัด
เสริมทรัพย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
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24. นางสาวสาวิตรี
25. นางสาวณภาภัช
26. จ.ส.ต.จิรัฎฐ์
27. ส.อ.ประยูร
28. นายมงคล
29. นางสาววันเพ็ญ
30. นายสมชาย
ไม่มาประชุม 41 หน่วยงาน
1. นายอัครเดช
2. นายบันเทิง
3. นายสุทธิชัย
4. นายสุวิทย์
5. นายสารวย
6. นายสมดุล
7. นายปราโมช
8. นายนิพล
9. นางสาวนัชชา
10. นายเกียรติ
11. ด.ต.ศิลปชัย
12. นายพรประเสริฐ
13. นายประเสริฐ
14. นายกฤษฏากรณ์
15. นายปกรณ์
16. นายประคอง
17. นายมาโนช
18. นายเฉลิมชัย
19. นายสมศักดิ์
20. นายสมเกียรติ
21. นายกนก
22. นายมาโนช
23. นายสุรชัย
24. นายธีรชัย
25. นายวิชัย
26. นายบุญส่ง
27. นายชัยชนะ
28. นายเสถียร
29. ส.ต.อ.มานะ
30. นายยุทธศักดิ์
31. นายเบิ้ม

ส่งแสง
ชลารักษ์
รัตนะวิเศทฤทธิ์
ทองลาด
รุพันธ์
ชัยชมพู
ชูเดช

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์

อารี
ปัญญาดี
เหรียญอารีย์
โชติรัตน์
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
สิงหกุล
สมสกุล
ชาวนา
ศิริวัฒน์ภัทรา
วงษ์นิกร
หนูแก้ว
แววนา
สุริยวงษ์
สมบัติมาก
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
ชั่งสี
กุลบุตร
สมโภชน์
บารุงโลก
พูลเฉลิม
ทนสิงห์
วงศ์นิชโยธิน
สายพนัส
จานง
นวลสุวรรณ์
แก้วไทรเลิศ
คล้ายสิงห์
นามประสิทธิ์
ฉัตรชูสิน

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีบ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
นายกองค์การบริการส่วนตาบลท่าตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
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32. นายณัฐพล
33. นายสมนึก
34. นายสมชาย
35. นางปวีณา
36. นายไพรวัลย์
37. นายอวยพร
38. นายธัญญา
39. นายสาราญ
40. นายศุภฤกษ์
41. นายณรงณ์ศักดิ์

เดชสุภา
สมใจ
ศรีกล่า
เทศยุคุณธร
เมืองพุทธา
รุประมาณ
แสงสวรรค์
อ่อนอรุณ
บุญเจริญ
ลือคาหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่นดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 15 หน่วยงาน
1. นายสุรเทพ
กิจเกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายยศพนธ์
ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสุภา
อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายจานงค์
ธรรมสอน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
7. นายสุรวิทย์
มูลนานัด
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
8. นายสมชาย
บุญมาก
แทน รก.ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
9. นายไพบูลย์
จันทะอุทัย
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
10. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
11. นายสุภาพ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและศูนย์บารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
12. นางพรศิล
ทองเลิศ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปราจีนบุรี
13. นายเอกศิษฐ์
ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
14. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทรจินดา
15. นางสาวพรทิพย์ เที่ยงธรรม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายวรรณนัฑ
หิรัญชุฬหะ
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายจงรักษ์
ราจุเนตร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
3. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
4. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
5. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายไพโรจน์
ติณชาติอารักษ์ หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
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3. นางสาวปุณยนุช
4. นายธนวัฒน์
5. นายอิสราพงษ์
6. นางวริญญา

ทองศิริ
สัมพันธ์กุลภัค
วงษ์ศรีแก้ว
สัมพันธรัตน์

7. นางมนต์ฤดี

แก้วไทรเลิศ

8. นายเริงศักดิ์
9. นายภัคภพ

เกตุจันทึก
อินทองคา

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

9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสาวสุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางไพทิพย์
หนูพรหม
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวสุวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
4. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายสานนท์
เพ็ญแสง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
3. จ.ส.ต.สกล
ทองคา
ผอ.ททท.นครนายก
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย
แทน ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบุญเรือง
สุขหอม
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยาวงษ์
แทน ผูอ้ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายวิทูร
บุญส่ง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนพพร
พึ่งทรัพย์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ปราจีนบุรี
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3. นางอวยพร
4. นายเสรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายควรชิต
2. นายประวัติศาสตร์

แสงเทียน
เกาะดี

แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
แทน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพย์กรป่าไม้ที่9 สาขาปราจีนบุรี

ศรีนพวรรณ
จันทร์เทพ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน
1. นางสาวสมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ้ม
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางปิยะนันท์
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาววัชราวดี
วิเชียรศรี
2. นางสาววัชรี
ชมภู

3 หน่วยงาน
แทน วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนงลักษณ์
แดงรัศมีโสภณ แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายอวยชัย
อ่อนสาเนียง แทน ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.ปราจีนบุรี
2. นายธีรภัทร
สุดโสภา
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
3. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพิสิทธิ์
คล้ายยวงทอง ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
5. นายสมบูรณ์
เย็นใจ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ไม่มาประชุม 6 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
2. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
3. นางบุญรวม
ทองเย็น
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
5. นายวินัย
สุขวิลัย
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. นายสมเดช
ฟักสะอาด
ผู้จัดการไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสุนิสา
พฤกษชาติ
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
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19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายวันชัย
เกาะสูงเนิน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวภัททิรา
นวลปลอด
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางขนิษฐา
ต้นกูล
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน
1. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางศิริพาก
รวยสูงเนิน
แทน ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสาวอาริษา
ใจผูกพัน
สรรพากรพืน้ ที่ปราจีนบุรี
4. นายรชฎ
เกตุบรรจง
ผู้อานวยการสานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
๕. นางสาวปัทมา
ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นทีป่ ราจีนบุรี
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายอัศวิน
อัศวุตมางกุร สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายณัทชัย
ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายกฤษ
ละมูลมอญ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
3. นางกองแก้ว
บุญแก้ว
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
4. นางพงษ์ศักดิ์
สว่างไสว
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
5. นางปริญภรณ์
บุตรกิจ
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นางสาวปริตตสุข
สืบชิลา
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางสาวกมลวรรณ์ ศิระชาติ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางยงยุทธ
เครื่องษา
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
9. นางอุบล
สารากิจ
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
10. นางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา
แทน อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
11. นางสุภาภรณ์
ปาลโฉม
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
12. นายวิเชียร
อินทมาศ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
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ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์

เสรีกุล

2. นายสุรศักดิ์
3. นายอุดม
4. อ.ดร.หฤษฎ์

ศรีณรินทร์
พรประเสริฐ
นิ่มรักษา

5. นายธวัช

ชลรักษ์

6. พ.อ.สมัย

ศรีสังข์

7. ดร.สรรณพ

นาควานิช

8. ดร.มาโนช
9. ดร.พรพิมล

กล้องเจริญ
ศรีมณี

24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน
1. นางสาวจุฑามาศ
บัวเผื่อน
2. นายจีระศักดิ์
เครืออ้น
3. นางสาวช่อผกา
จันทร์แจ่ม
4. นางอัจฉรา
กันนะพันธ์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
6. นายจักรพงษ์
ดีเลิศ
7. นางสาววงเดือน
ใช้ได้สุก
8. นางสาวฐิติพร
ไหว้พรหม
9. นางอนงนาฎ
ภูมิประโคน
10. นางสาวสุขใจ
พรภิรมย์
11. นางสาวนิศารัตน์ จงใจเทศ
12. นายภาราดา
รอดประเสริฐ
13. นางสาวพรนิภา เครือเทศ
14. นางสาวนิสา
นุชอุดม
15. นางสาวมุจิตา
วัชรสมบูรณ์
16. นางสาวนภาพร ทองบุญ
17. นางสาวพรพนา รอดจันทร์
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
18 คน
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 10 (ปราจีนบุรี)
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
หน.ตรวจสอบภายใน สนจ.ปจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
นิติกรปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม
1. การมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับ A (จานวน 10 หน่วยงาน)
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(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบหนังสือรับรองระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (External
Control) ตามมาตรฐานสากลของสินค้าทุเรียนปราจีน (จานวน 16 ราย)
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
3. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายชุมพล พิชญชัย ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

มติที่ประชุม

2) นายสันธาน มั่นคง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแววล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
- รับทราบ -

1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) เรื่องเทศกาลปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการเน้นย้า ในเรื่อง
การลดอุบัติเหตุ, อุบัติภัย และอยากให้มีมาตรการป้องกัน ในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
2) กิจกรรมจิตอาสา ให้จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกั นอุบัติภัย
ในครั้งนี้ ช่วยกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศปีใหม่
3) ขอเชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี ประจาปี 2563 ถวาย พระราชกุศล เสริมสิริ
มงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี และวัดศรีโพธิมาลัย ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม
2562 – 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
4) ส่ งเงินงบประมาณ อยากให้ เตรียมความพร้อม และฝากถึงหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
5) เรื่ อ งภัย แล้ ง ผู้ ว่ าราชการจัง หวัด ปราจีนบุ รี เปิดเผยว่ าจากการติด ตาม
สถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี ในปีนี้ไม่น่ามีปัญหาเรื่องภัยแล้งและมีปริมาณน้าที่กักเก็บไว้เพียงพอ มั่นใจ
ว่าปริมาณน้าเพียงพอรับสถานการณ์แล้งปีนี้ได้
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕62
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
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(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 มสั ญญา 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุ ดสั ญญา 15 พฤศจิกายน 2562
(ขยายอายุ สั ญญา 525 วัน ) ระยะเวลา 1,605 วัน ค่างานตามสั ญญา 794,200,000 บาท แผนงานรวม
76.507% ผลงานปัจจุบัน 39.861% ช้ารวมแผน 36.646%
ปัญหาอุปสรรค คนงานไม่เพียงพอต่อการทางาน บุคลากรบริษัทมีน้อยและเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ
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 92.575% ผลงานปัจจุบัน 8.804% ช้ากว่าแผน 83.771% 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 91.671% ผลงานปัจจุบัน 17.917% ช้ากว่าแผน 74.050% 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 บ าท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 92.870% ผลงานปัจจุบัน 20.917% ช้ากว่าแผน 71.953% 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 91.870% ผลงาน
ปัจจุบัน 70.420% ช้ากว่าแผน 21.450% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล
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 73.095%
ผลงานปัจจุบัน 33.781% ช้ากว่าแผน 41.831% 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 79.674%
ผลงานปัจจุบัน 51.130% เร็วกว่าแผน 28.544% ผู้รับจ้าง หจก.กองมณีก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและตัดสินใจล่าช้า มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทาให้ทางานช้ากว่าแผน
3.4 โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 จ.ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน
บ.หนองบัวหมู – บ.พนมสารคาม ตอน 1 แผนงานรวม 12.120% ผลงานปัจจุบัน 42.286% เร็วกว่าแผน 30.166%
3.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ
– พนมสารคาม ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64 ) แผนงานรวม
1.769% ผลงานปัจจุบัน 0.086% ช้ากว่าแผน 1.683%
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
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2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, 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 ปรับแผนการดาเนินงานและให้ สานัก
งบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
4.3 โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อสร้างสะพาน
ข้ามแยกทาง ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหินซ้อน) ปริมาณ
งาน 1 แห่ง
สถานนะ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 25 ธันวาคม 2562) จานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,422 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,370 เรื่ อง (คิด เป็น 98.48%) อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ 52 เรื่อง (คิดเป็น 1.52%) ให้คาปรึกษาทั้งหมด 3,289 เรื่อง
 สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอาเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 25 ธันวาคม 2562
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

1,619
582
425
273
178
161
124
60
3,422

จานวนเรื่องที่
ยุติ

1,593
578
416
270
172
158
123
60
3,370

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

26
4
9
3
6
3
1
0
52

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง

98.48
99.31
97.88
98.90
96.63
98.14
99.19
100
98.48

1.52
0.69
2.12
1.10
3.37
1.86
0.81
0
1.52

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25
ธันวาคม 2562 จานวนทั้งหมด 7 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
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ลาดับ

ประเภท

จานวนเรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหว่างดาเนินการ

1

ปัญหาที่ดิน

2

-

2

2

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2

-

2

3

ความเดือดร้อน

2

-

2

4

ขอความช่วยเหลือ

1

-

1

5

แจ้งเบาะแส

0

-

0

6

อื่นๆ

-

-

-

7

-

7

รวม
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.2 กาหนดการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช อันเป็นวันทรง
ปราบดาภิเษก ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้กาหนดจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้า ตากสิน ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช วันบางคาง ตาบลรอบเมือง อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.3 แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศของจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
ด้ ว ยกระทรวงมหาดไทยให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และพฤติ มิ ช อบ
ตามนโยบายของรัฐ และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มี
นโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่
19 มิ ถุน ายน 25625 เรื่ อง นโยบายการต่ อต้ านการรับ สิ น บน เพื่ อป้ องกัน การทุจ ริต และประพฤติ มิช อบ
กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดแจ้งบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและขอเชิญชวนให้ ส่งความปรารถนาดี
ต่อกันผ่านบัตรอวยพรปีใหม่หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ
ช่วยลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.4 กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563

(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
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กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 กาหนดจัดขึ้นในวันอัง คารที่ 7
มกราคม 2563 เวลา 17.00. – 21.00 น. ณ โครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ (อ่างเก็บน้าจักรพงษ์) ตาบลบ้านพระ
อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.5 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2562
ประเภทงบ

งบประมาณ

ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

จานวนเงิน ร้อยละ

จานวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจา

843.25

-

-

รายจ่ายลงทุน

194.35

149.18

ภาพรวม

1,037.60

149.18

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

409.47 48.56

64

6

76.76

39.49

20.32

55

5

14.38

448.96 43.27

68

8

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ

เงินกันฯ

เบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละคงเหลือ

เงินกันก่อนปี 62

288.14

56.79

19.71

231.35

80.29

เงินกันปี 62

768.66

134.09

17.45

634.57

82.55

รวมเงินกันฯ ทั้งสิ้น

1,056.80

190.88

18.06

865.92

81.94

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.6 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกที่เข้ามา
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
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4.7 โครงการหน่ว ยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดคลองเฆ่ หมู่ที่ 8 ตาบลบางเตย
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.8 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562

(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
แผนออกหน่วย 9
ครั้ง
อกตามแผน
7
ครั้ง
งด
1
ครั้ง
เลื่อน
1
ครั้ง
เสริม
0
ครั้ง
สรุปออกหน่วยจริงฯ8
ครั้ง
ตารางแสดงผลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน พฤศจิกายน 2562
ลาดับ

วัน

1
ศุกร์
2
อังคาร
3
พฤหัสบดี
4
อังคาร
5
พฤหัสบดี
6
พฤหัสบดี
7
อังคาร
8
พุธ
9
พฤหัสบดี
ยอดรวมโลหิต (ยูนิต)

วันที่

สถานที่

ค่าเฉลี่ย ตามแผน ได้โลหิต

ไ ม่ ผ่ า น เ ที ย บ กั บ
คัดกรอง ค่าเฉลี่ย%

1 พ.ย. 62
5 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62
26 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62

บ.สยามไอซินฯ
บ.HGST ก
พล.ร. 2 รอ.
บ.ฟูจิคูระฯ เมือง
บ.ฮิตาชิคอนซูเมอร์
อ.ศรีมหาโพธิ
รร.มารีวิทยาฯ
บ.กุลธรพรีเมียร์ฯ
บ.โตชิบาฯ

75
98
35
59
129
146
78
38
45
703

94
84
60
36

21
19
37
12

150
129
45
68
666

63
64
13
11
240

ตรง
ตรง
ตรง
เลื่อน
งด
ตรง
ตรง
ตรง
ตรง

26.17
-14.29
69.83
-38.72
-100
2.92
64.69
17.65
52.81

ปัญหาอุปสรรค มีการงดหน่วยบริจาคโลหิต ทาให้ยอดโลหิตสารองน้อยกว่าปกติ
แก้ปัญหาโดย จัดกิจกรรมแจกกระทงดอกไม้สด เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคเพิ่มขึ้น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ให้เกียรติร่วมบริจาคโลหิต และกรุณาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในกิจกรรมนี้
ผลการดาเนินงาน ได้โลหิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 65
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

16
4.9 การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องสื่อสารสาคัญ 11 เรื่อง
เรื่อง การบริหารจัดการน้าเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ที่

เรื่องสื่อสารสาคัญ

1 การบริหารจัดการน้าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

- เกษตรกร ชาวสวน
ชาวนา ชาวไร

- สนง.ทรัพยากรน้า
แห่งชาติ

- ประชาชนทั่วไป

- สนง.ชลประทาน

2 การทาประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่ง - ชาวประมง
แววล้อม
- ประชาชนทั่วไป

- กรมประมง
- สานักงานประมง

หมายเหตุ นโยบายรัฐบาลเรื่องสื่อสารสาคัญ 11 เรื่อง ประจาปี 2563 มีดังนี้
1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพ
2. การจ้างงานผู้สูงอายุ
3. ลดความเหลื่อมล้าของการเข้าถึงบริการสุขภาพ
4. ศูนย์ดารงธรรม
5. ยุติธรรมใส่ใจ
6. ป้องปรามทุจริตภาครัฐ
7. การบริหารจัดการน้าเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
8. การทาประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแววล้อม
9. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10.เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้
11.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.10 แนวทางการดาเนินการขับเครื่ององค์กร ชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559 – 2564)
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.11 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.
262.41
88.95%
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อ่า งเก็บ น้ าขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้าพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
14.53
83.95%
อ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จ านวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.90
ก์เมตร คิดเป็น 93.60%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ารวม 278.84 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
88.71% (เพียงพอสาหรับน้าอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ)
มติที่ประชุม

-รับทราบ4.12 โครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี

(ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7)
มติที่ประชุม

-รับทราบ4.13 โครงการพระราชดาริใสน้อย ใสใหญ่ และลาพระยาธาร

(ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7)
มติที่ประชุม

-รับทราบ4.6 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 าที)

(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.8 การบริ ห ารจั ด การขยะชุ ม ชนในสถานศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ กบิ น ทร์ บุ รี
จังหวัดปราจีนบุรี (นาเสนอโดยงวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ4.9 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 พฤศจิกายน 2562
(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 พฤศจิกายน 2562
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.7 รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มีการปรับใช้ภาษีที่ดินฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคาดว่าจะเริ่มใช้ภายในต้นปี 2563 โดยได้เปลี่ยนแปลง
การปรับอัตราภาษีสาหรับสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม รวมถึงผลักดันให้เกิดการ
กระจายที่ดินและกระตุ้นการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง
1. เกษตรกรรม ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินดังนี้ โดยมีเพดานอยู่ที่ 0.15%
 มูลค่าทรัพย์สิน 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01%
 มูลค่าทรัพย์สิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
 มูลค่าทรัพย์สิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
 มูลค่าทรัพย์สิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07%
 มูลค่าทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%
2. บ้านพักอาศัย ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินดังนี้ โดยมีเพดานอยู่ที่ 0.3%
 มูลค่าทรัพย์สิน 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%
 มูลค่าทรัพย์สิน 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
 มูลค่าทรัพย์สิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
 มูลค่าทรัพย์สิน 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%
3. พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินดังนี้ โดยมีเพดานอยู่ที่ 1.2%
 มูลค่าทรัพย์สิน 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%
 มูลค่าทรัพย์สิน 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%
 มูลค่าทรัพย์สิน 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%
 มูลค่าทรัพย์สิน 1,000 - 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%
 มูลค่าทรัพย์สิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7%
4. ที่ดินรกร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะถูกเก็บภาษีเริ่มต้นที่ 0.3% ทุก 3 ปี หากไม่ได้ใช้ทาประโยชน์ โดยมีเพดานที่ 3%
(ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี)
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6.2 ฝากเรื่องความปลอดทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเรื่องป้ายการทาถนน
ป้ายเตือนต่างๆ และแสงไฟตามท้องถนน ตามป้ายบอกทาง ป้ายเตือน อยากให้ติดชัดเจน ฝากถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี)
6.3 พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจาปี 2562 ในวันที่ 28 ของทุกเดือน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล
สาหรับเดือนธันวาคม 2562 ได้กาหนดจัดในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีโพธิมาลัย
ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
ปิดประชุม

-รับทราบเวลา ๑2.00 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

