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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕63 ประจาเดือน เมษายน 2563
วันที่ 29 เมษายน 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 12 หน่วยงาน
1. นายนิทน
เกตุลุนสงค์
2. นายตระการ
พันธุ์ขะวงศ์
3. นายชัยพล
โพธิ์เรือง
4. นายศักดิ์ชัย
รังสิวรารักษ์
5. นายป้องปราการ
6. นายจํารัส
7. นายเกรียงยศ
8. นางสาวจินตนา
9. นางสาวสุวรรณา
10. นายกัมปนาท
11. นายวิฑูรย์
12. นายมณฑล
ไม่มาประชุม 13 หน่วยงาน
1. นางอังคณา
2. นางอุทุมพร
3. นางสาววัฒนา
4. นายโอภาส
5. นายดําริห์
6. นายอํานวย
7. นายเชษฐรัตน์
8. นายวัชรพงศ์
9. นางพรพรรณี

สุดนุช
คงเอี่ยม
ทองช่วง
ทิพยานนท์
นาคะเสถียร
เกษรเกศรา
นาคะเสถียร
สระทองน้อย
หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 25 หน่วยงาน
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สํานักงาน กสทช.เขต 14
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/
นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
พรหมวาศ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นรบุตร
ผอ.สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ชนะขํา
ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษกิจ
สุภรณ์ไพจิต นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
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10. นางผ่องพรรณ
11. นายอรรณพ
12. นายวรัตน์
13. นายผดุงศักดิ์

สาสี
อานามวัฒน์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

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

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. พันเอก ธนเดช
แม่นปืน
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์
เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สํานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. พ.ต.หญิง ปรางทิพย์ ภู่อารีย์
แทน.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.อ.ปัญญา
ตั้งความเพียร แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.อ.นําพล
ผิวผ่อง
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางศศิธร
พุฒเปี่ยมทรัพย์ แทน หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ. รณภพ
พรอรุณ
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6.พ.ต.อ.กสินธุ์
ธํารงศรีสุข
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
7. พ.ต.ท.ธวัชชัย
ล่ามกิจจา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี
8. พ.ต.ท.เชาวลิต
เกษมโชติพันธุ์ แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี
9. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู้กํากับการสถานีตํารวจศรีมหาโพธิ
10. พ.ต.ท.นิรันดร
โกมลรัตน์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านสร้าง
11. พ.ต.อ.สุรพร
เทพแสน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ
12. พ.ต.ท.วิศวรุ
ภาษี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่
13. พ.ต.ท.สมศักดิ์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสระบัว
14. พ.ต.ต.แดน
ชัยมงคล
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังขอนแดง
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. พ.ต.ต.ชนะ
ขําทอง
สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
2. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์
พลวงษ์ศรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม
3. พ.ต.อ.พีระพงษ์
เหล่าธนาวิน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเคียน
4. พ.ต.ท.กิตติพรรธ
เป้าเปี่ยมทรัพย์ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชํานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวิทยา
วงศ์เมือง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางกชพร
ปริปุณนัง
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์ 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 อําเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายวิธรัช
4. นายนพดล
5. นายพงษ์สิทธิ์
6. นายชัยวรรณ
7. นางสาวจิรภา

อ่อนน้อม
จินดารัตน์
พิชญชัย

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
อํ า นวยการศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 3
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
รามัญ
งามเหลือ
เนื่องจํานงค์
นิยม
ทองศิริ

นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอําเภอกบินทร์บุรี
นายอําเภอประจันตคาม
นายอําเภอนาดี
นายอําเภอศรีมหาโพธิ์
นายอําเภอบ้านสร้าง
นายอําเภอศรีมโหสถ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 71 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชาญชัย
จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสกิจ
เทพประสิทธิ์ แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 64 หน่วยงาน
1. นายบันฑิต
แดงศิริ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านนาปรือ
2. นางพูลทรัพย์
เดชผิว
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกมะกอก
3. นายรังสรรค์
บุตรเนียร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกบินทร์บุรี
4. นายเฉลิมพล
หริตวร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองเก่า
5. นายวรรณสิทธิ์
แสงมาลี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสระบัว
6. นายวิรัตน์
แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ
7. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์
8. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโพธิ์งาม
9. นายไชยันต์
จันทวงษ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
10. นายสุทธิชัย
เหรียญอารีย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกปีบ
11. นายเทวัน
เสียงเจริญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาดี
12. นายสุวิทย์
โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลประจันตคาม
13. นายบุญศรี
จันทร์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
14. นายสํารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม
15. นายสมดุล
พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
16. นายปัญญา
บํารุงวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ
17. นายปราโมช
สิงหกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย
18. นายนิพล
สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
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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
41. นายบุญส่ง
42. นายชัยชนะ
43. นายศิริ
44. นายเสถียร
45. นายสุชาติ
46. ส.ต.อ.มานะ
47.นายบุญเตือน
48. นายยุทธศักดิ์
49. นายเบิ้ม
50. นายสมยศ
51. นายณัฐพล
52. นายสมนึก
53. นายสมพิษ

จํารูญ
ชาวนา
ศิริวัฒน์ภัทรา
วงษ์นิกร
กลับน้อย
หนูแก้ว
แววนํา
ช่างฉาย
กัณหารี
สุริยวงษ์
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
แนวสุข
ชั่งสี
ภู่มณี
กุลบุตร
สมโภชน์
เข็มเงิน
บํารุงโลก
พูลเฉลิม
สัมฤทธิ์
ทนสิงห์
วงศ์วนิชโยธิน
สายพนัส
จํานง
นวลสุวรรณ์
เงินเกิด
แก้วไทรเลิศ
ส่งแสง
คล้ายสิงห์
อินคง
นามประสิทธิ์
ฉัตรชูสิน
จาตุรนต์
เดชสุภา
สมใจ
กุลธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเบา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ชะเลือด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอย
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54. นายสมชาย
55. นางปวีณา
56. นายสุชาติ
57. นายไพรวัลย์
58. นายอวยพร
59. นายบุญชอบ
60. นายธัญญา
61. นายไพศาล
62. นายสําราญ
63. นายศุภฤกษ์
64. นายณรงณ์ศักดิ์

ศรีกล่ํา
เทศยุคุณธร
เดชสุภา
เมืองพุทธา
รุประมาณ
กองจันดา
แสงสวรรค์
เอี๊ยะผา
อ่อนอรุณ
บุญเจริญ
ลือคําหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฝ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหอย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน

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. นายจํานงค์
ธรรมสอน
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
9. นายโอภาส
วรวาท
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายไพบูลย์
จันทะอุทัย
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
11. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
12. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
13. นายเอกศิษฐ์
ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
14. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงนฤบดินทรจินดา
15. นางสาวพรทิพย์ เที่ยงธรรม
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
2. นายประเทือง
นุชสาย
ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
3. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
4. นางสาววรรณดา
พิพัฒน์เจริญชัย ผอฺ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปราจีนบุรี
5. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
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8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางสาวลัทธววรณ บุญสนอง
2. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
3. นายประภาส
ศรีเมือง
4. นายธนวัฒน์
สัมพันธ์กุลภัค
5. นายอิสราพงษ์
วงษ์ศรีแก้ว
6. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์
7. นางมนต์ฤดี

แก้วไทรเลิศ

8. นายเริงศักดิ์
9. นายภัคภพ

เกตุจันทึก
อินทองคํา

หน่วยงาน
แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากบินทร์บุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บรุ ี
ผู้อํานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี

9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายทวีศักดิ์
แก้วประเสริฐ แทน ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวอมรรัตน์
สัตบุษย์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางโศรยา
ธรรมรักษ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
4. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสานนท์
เพ็ญแสง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. จ.ส.ต.สกล
ทองคํา
ผอ.ททท.นครนายก
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณา
สมทรัพย์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอติชาติ
บุญยัง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสมชาย
ชะนะภัย
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

7
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายพรชัย
ช่วยรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวสุพรทิพย์
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ปราจีนบุรี
4. นายเสรี
เกาะดี
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายสว่าง
กองอินทร์
ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาปราจีนบุรี
2. นายควรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน
1. นางสาวสมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ้ม
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
1. นางสาววัชรี
ชมภู
2. นางสาววัชรี
ชมภู

3 หน่วยงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายบัญชายุทธ
นาคมุจลินท์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสรายุทธ
ทองเหี่ยง
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
3. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ํารัศมี
สํานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
2. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สํานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
3. นายพรศักดิ์
ไทยตรง
ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
4. นายธีรภัทร
สุดโสภา
หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
5. นางบุญรวม
ทองเย็น
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
7. นายบรรจง
สุวัฒนวิชญ์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. นายสมเดช
พักสะอาด
ผจก.การไฟฟ้าอําเภอศรีมหาโพธิ
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18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรีชา
มีทรัพย์
รก.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
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. นายสุระ
ว่องไพบูรณ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาววนิดา
เงินรูปงาม
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางศิรินาถ
รวยสูงเนิน
แทน ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสาวอาริษา
ใจผูกพัน
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นางสาวปัทมา
ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายรชฏ
เกตุบรรจง
ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
ดีนาน
แทน สํานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางสาวสมจิตร
ธรรมวิชัย
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวทิพย์วิมล
รักษารัตย์
แทน ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายสุชีพ
ช่วยแก้ว
รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายสมบูรณ์
เหล่าวงศ์วัฒนา แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายกิตติ
บุญเรือง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายนิรุตต์
ประยูเมือง
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
7. นางอุบล
สารากิจ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
8. นายภูชนะ
อุดมเวช
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
9. นายนิรันดร
กิจโรจน์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
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ไม่มาประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายกฤษ
ละมูลมอญ
2. ผศ.พีระศักดิ์

เสรีกุล

3. นายนะรงษ์
4. นางสุภาภรณ์
5. นายวิเชียร
6. นายอุดม
7. ผศ.กิตติศักดิ์

ชาวเพ็ชร
ปาลโฉม
อินทมาศ
พรประเสริฐ
เชื้ออาษา

8. นายธวัช

ชลรักษ์

9. พ.อ.สมัย

ศรีสังข์

10. ดร.สรรณพ

นาควานิช

11. ดร.มาโนช
12. ดร.พรพิมล

กล้องเจริญ
ศรีมณี

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

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณี
ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
15 คน
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ
ผอ.กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
หน.ตรวจสอบภายใน สนจ.ปจ.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 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. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 14 ท่าน คือ
1) นายนิทน เกตุลุนสงค์ ตําแหน่ง อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2) นายตระการ พันธุ์ขะวงศ์ ตําแหน่ง อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3)นายชัยพล โพธิ์เรือง ตําแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4)นายศักดิ์ ชัย รังสิ วรารั กษ์ ตําแหน่ ง อัยการจั งหวัดคุ้ มครองสิ ทธิ และช่วยเหลื อทาง
กฎหมายและบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5) นายวิธรัช รามัญ ตําแหน่ง นายอําเภอประจันตคาม
6) นางกชพร ปริปุณนัง ตําแหน่ง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
7) นายพิชัย วงษ์บัวงาม ตําแหน่ง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
8) นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ตําแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
9) นางชลอศรี บุญแก้วสุข ตําแหน่ง แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
10) น า ย ค ว ร ชิ ต ศ รี น พ ว ร ร ณ ตํ า แ ห น่ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
11) นายสว่าง กองอินทร์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
12) นางสาววนิ ดา เงิ น รูป งาม ตํา แหน่ ง ผู้ อํา นวยการสํ านั ก งานพัฒ นาฝี มื อ
แรงงานปราจีนบุรี
13) นางโศรยา ธรรมรักษ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
14) นายเกรียงยศ ทองช่วง ตําแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
- รับทราบ -

2. ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) เรื่องโควิด – 19 (COVID-19) สถานการณ์โควิด – 19 (COVID-19)
การป้องกันตนเองสําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก“ลด เลี่ยง ดูแล”คือ ลดความเสี่ยง
ด้วยการล้างมือด้วยน้ํา และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึก ไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย
เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลสุขภาพตนเอง
และสังคม ด้วยการกินร้อน ช้อนเรา ทําตนเองให้แข็งแรง และกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาด
สําหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้กักตัว
อยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลําเนา กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
2. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ํา ช้อนส้อม
3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบจนมือแห้ง
4. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
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5. หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที
2) เรื่ องภั ย แล้ ง ฝากนายอํ าเภอทุ ก อํา เภอช่ว ยตรวจดู ก ารเตรี ย มการและ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และทันตอเหตุการณ์ และประสานกับ ปภ.เขต
ในพื้นที่
3) ดูแลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ของถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแล
4) เรื่องงบประมาณ ฝากถึงหน่วยงานไหนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไปแล้ว
ฝากหน่วยงานรีบดําเนินการ
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3. ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม)

1) เรื่องงบประมาณผูกพั นและงบจังหวัด ยังคงมีส่ วนที่มีรายชื่อที่ยังอยู่ใน
ขบวนการ ฝากหน่วยงานที่ได้รับงบเบิกจ้างแล้วให้เร่งช่วยเบิกจ่ายล่วงหน้า
2) การป้องกันเชื้อ โควิด -19 ฝากทุกส่วนราชการช่วยกัน
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕63
(โดยได้นํารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุร)ี
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
๑.1 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ําเขียว 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 วัสดุในการทํางานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทํางาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ
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 14.759% ผลงานปัจจุบัน 19.670% เร็วกว่าแผน 4.911 % ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จํากัด
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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 37.100% ผลงานปัจจุบัน 25.956% ช้ากว่าแผน 11.114% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
ปัญหาอุปสรรค ติดขัดสาธาณูปโภค กีดขวางการก่อสร้าง
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 40.031% ผลงานปัจจุบัน 43.752% ช้ากว่าแผน 3.721% 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 42.174% ผลงานปัจจุบัน 48.203% ช้ากว่าแผน 6.029% 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 90.631% ช้ากว่าแผน 9.369% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างงดหรือลดค่าปรับ เป็นเวลา 130 วัน รวมทั้งรอการอนุมัติปรับแผนงานก่อสร้างและขอ
ขยายเวลางดหรือลดค่าปรับ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสาเหตุหยุดงานช่วงเทศกาล
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 46.613% ช้ากว่าแผน 53.387% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจกรกล
ปัญหาอุปสรรค ประสบปัญหา เรื่องแรงงาน และการขนส่ง เนืองจากการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19
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 มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทําให้ทํางานช้ากว่าแผน
3.4 โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 จ.ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน
บ.หนองบัวหมู – บ.พนมสารคาม ตอน 1 แผนงานรวม 21.394% ผลงานปัจจุบัน 55940% เร็วกว่าแผน 34.546%
3.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ
– พนมสารคาม ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64 ) แผนงานรวม
12.281% ผลงานปัจจุบัน 7.198% ช้ากว่าแผน 5.083%
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทางในเขตทางหลวง
2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค
3.6 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี
– อ.ศรีมโหสถ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 219,000,000 บาท (720 วัน) แผนงานรวม 44.600 % ผลงาน
ปัจจุบัน 22.784% ช้ากว่าแผน 21.816%
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทางในเขตทางหลวง
2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค
4. เรื่อง โครงการที่จะดําเนินการในอนาคต (เข้าแผนกรมทางหลวง)
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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 ปรับแผนการดําเนินงานและให้สํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.2 สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 27 เมษายน 2563) จํานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,509 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,453 เรื่ อง (คิด เป็น 98.40%) อยู่ระหว่า ง
ดําเนินการ 56 เรื่อง (คิดเป็น 1.60%) ให้คําปรึกษาทั้งหมด 3,501 เรื่อง
 สรุปผลการดําเนินงาน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอําเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 27 เมษายน 2563
ลําดับ

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

จํานวนเรื่องร้องเรียน

1,671
592
428
279
182
166
129
62
3,509

จํานวนเรื่องที่
ยุติ

1,640
588
419
277
180
160
127
62
3,453

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

31
4
9
2
2
6
2
0
56

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง

98.14
99.32
97.90
99.28
98.90
96.39
98.45
100
98.40

1.86
0.68
2.10
0.72
1.10
3.61
1.55
0
1.60

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มกราคม 2563 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 27
เมษายน 2563) จํานวนทั้งหมด 44 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลําดับ

ประเภท

จํานวนเรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหว่างดําเนินการ

1

ความเดือดร้อน

13

6

7

2

ความช่วยเหลือ

8

2

6

3

แจ้งเบาะแส

8

5

3

14
4

ปัญหาที่ดิน

6

2

4

5

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5

1

4

6

อื่นๆ

4

3

1

44

19

25

รวม
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 กําหนดการจัดงานพิธีถวายราชดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.4 ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.5 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบจังหวัดปราจีนบุรี)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 24 เมษายน 2563
ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายประจํา (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อย
ละ 65)
รายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันร้อยละ
2.35 (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 52)
ภาพรวม (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 62)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในระบบ GFMIS (ล้าบาท)
21.96

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการ
ลําดับที่
(ล้านบาท)
เบิกจ่าย ประเทศ ภาค
3.32
12.10
19
3

203.35

-

-

-

-

225.30

3.32

1.47

67

5

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

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
ระบบ GFMMIS (ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย

ลําดับที่ของ
กลุ่มจังหวัด
(18 กลุ่ม)

รายจ่าย (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 65)

43.01

1.33

3.09

10

รายจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 52)

210.24

-

-

-

ภาพรวม (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 62)

253.25

1.33

0.53

9
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หมายเหตุ งบรายจ่ายลงทุนไม่มีการจัดลําดับเนื่องจากยังไม่มีการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.6 โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี (ที่
ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.7 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือน มีนาคม 2563

(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 มทบ.12 (สโมสรนายทหาร)
 วันพฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 ร2 รอ. (อาคารสิริยะบูรพา)
 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 อําเภอศรีมหาโพธิ
 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 (ทางไปนครนายก)
 การสํารองเลือดให้แก่ผู้ป่วย
• ก่อนมีการระบาดCovid-19
– จองเลือด 1920 ยูนิต/เดือน
– จ่ายเลือด 1200 ยูนิต/เดือน (วันละ 40 ยูนิต)
• เริ่มมีการระบาด
– จองเลือด วันละ 30 ยูนิต จ่ายให้ผู้ป่วย 25 ยูนิต
– ลดลง ร้อยละ 50
 แนวทางการรับบริจาคโหลิตช่วงโควิด-19
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาคโลหิต
– ด้านความสะอาด ลดการสัมผัสเชื้อ
– Social Distancing
– สัมภาษณ์คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
– สแกนอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.8 โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

(สานักงานพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
จังหวัดปราจีนบุรี โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดําเนินโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน
“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
การดําเนินชีวิต สามารถเป็นทางออกและนําพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยกําหนดให้ผู้นําต้องทําเป็นตัวอย่าง เพื่อ
สร้างกระแสและกระตุ้นให้กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือและเชิญชวน
ส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม องค์กร/เครือข่าย และประชาชน

16
ชาวปราจีนบุรี ดําเนินการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 5 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน เริ่มตั้งแต่
บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.9 การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

(สานักงานพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี)
การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยดําเนินการจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจําทุกปี ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
และวางแผนการพัฒนาทุกกระดับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นั้น
สําหรับปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทําโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บ เป็นการจัดเก็บด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Phone) : Smart Survey Smart Data System เพื่อลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูล สนองตอบนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยัง่ ยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้ ดําเนินการ
กําหนดดําเนินการในไตรมาส 2 – 4 (มีนาคม – สิงหาคม 2563) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน(เดือนมีนาคม - เมษายน 2563)
ผู้รับจ้างมอบหมายให้ผู้ประสานงาน ประสานพื้นที่(จังหวัด/อําเภอ) เพื่อแจ้ง แผนปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. โดยให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อขอความร่วมมือ รวมทั้งประสาน
ขอความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการสนั บ สนุ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)
ผู้ประสานงาน(ผู้รับจ้าง)เป็นผู้จัดหาและให้ความรู้แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ และลงมือดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลทุกระดับ(จังหวัด/อําเภอ/
ตําบล) นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลฯ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (เดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2563)
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯระดับตําบล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จปฐ. โดยผู้ประสานงาน(ผู้รับ
จ้าง)เป็นผู้จัดประชุมและนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และร่วมตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วจัดส่งให้คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัดได้ร่วมกันตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ก่อนนําไปใช้ประโยชน์
ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
2563)
จังหวัด/อําเภอร่วมกับผู้ประสานงาน(ผู้รับจ้าง) พร้อมด้วยหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ และภาคีการ
พัฒนา บูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2563 ระดับอําเภอ/จังหวัด โดยใช้ ข้อมูล จปฐ. ปี
2563 เป็นเป้าหมายดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน
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หมายเหตุ จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ใน 7 อําเภอ 64 ตําบล 694 หมู่บ้าน 14
ชุมชน มีผลการจัดเก็บ ดังนี้ (๑) จํานวนครัวเรือน 113,750 ครัวเรือน (๒) จํานวนประชากร 330,105 คน
แยกเป็น ชาย 159,180 คน หญิง 170,925 คน (๓) รายได้เฉลี่ย 90,478.77 บาท/คน/ปี (๔) จํานวน
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.เรื่องรายได้ ข้อ 22 มีรายได้ต่ํากว่า 38,000 บาท/คน/ปี จํานวน 5 ครัวเรือน (อยู่ใน
อําเภอบ้านสร้าง) (๕) ตัวชี้วัด จํานวน 31 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย (100 %) จํานวน 8 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย
(100 %) จํานวน 27 ตัวชี้วัด
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.10 กิจ กรรมทอดผ้ าป้ าสมทบกองทุน พัฒ นาเด็ กชนบทในพระราชชู ปถั มภ์ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปี 2563
(สานักงานพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี)
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปี 2563
ตามที่จั งหวัดปราจีน บุรี ได้กําหนดทอดผ้ าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา
10.39 น. ณ หอประชุมศู น ย์ ร าชการจั งหวัดปราจีนบุ รี โดยการบูรณาการร่วมกั บการจัดกิ จกรรมวันที่ ระลึ ก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า แต่จังหวัดได้เลื่อนการดําเนินการกิจกรรมฯ ดังกล่าว
ออกไปสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) นั้น
จังหวัดปราจีนบุรี กําหนดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จั งหวัดปราจีนบุรี ประจําปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารกระโยมกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ตําบลศรีมหาโพธิ
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
๑. รายได้จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคฯ ก่อนหักค่าใช้จ่าย
เป็นเงิน
178,572.00 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เป็นเงิน
27,900.00 บาท
ประกอบด้วย
(1) ส่งเงินสมทบกรมฯ
เป็นเงิน
15,000.00 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมฯ เป็นเงิน
12,900.00 บาท
- คงเหลือเงินทั้งสิ้น 150,672 บาท ได้นําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว
3. จํานวนเงินกองทุนฯ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
เป็นเงิน
2,004,558.64 บาท
ประกอบด้วย
(๑) ฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี เป็นเงิน
804,558.64 บาท
(๒) ตั๋วสัญญาใช้เงิน จํานวน 2 ฉบับ
มติที่ประชุม

เป็นเงิน

1,200,000.00 บาท

- รับทราบ –
4.11 รายงานผลการดําเนินงานเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อําเภอศรีมโหสถและอําเภอ

ศรีมหาโพธิ
(สานักงานสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
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4.12 การนําเสนอข้อมูลสถานการณ์นําจังหวัดปราจีนบุรี
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ําขนาดกลางและอ่าง
เก็บน้ําตามพระราชดําริ จํานวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
อ่างเก็บ น้ํ าขนาดใหญ่ จํานวน ๑ แห่ ง ปริมาตรเก็บกัก ๒๙๕.
103.70
35.15%
อ่า งเก็บ น้ํ า ขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้ํา พระราชดํา ริ จํา นวน ๔ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก
17.31
6.02
34.78%
อ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดเล็ ก จํ า นวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.23
ก์เมตร คิดเป็น 60.59%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ํารวม 110.95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
35.30% (เพียงพอสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.13 การบริหารจัดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี
(นําเสนอโดยงวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ4.14 สวนบูรพาประชาภักดี

(กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน มีนาคม 2563
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.3 ข่าวสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.4 ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-
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5.5 ข่าวสารดัช นี ร าคาผู้ บ ริโ ภคของจัง หวั ด ปราจีนบุ รี ประจํ าเดื อน มีนาคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.6. รายงานข้อมูล เศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน มีนาคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.7 รายงานความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุนฯ

(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.8. ข้อมูลข่าวสารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
- รายงานผลการดําเนินงานดับไฟป่าเขาอีโต้
- การดําเนินงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- การเตรียมการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ปิดประชุม

เวลา ๑2.00 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

