1

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 8/๒๕63 ประจาเดือน กันยายน 2563
วันที่ 25 กันยายน 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 11 หน่วยงาน
1. นายนิทน
เกตุลุนสงค์
2. นายตระการ
พันธุ์ขะวงศ์
3. นายวิชิต
เอื้อกกมลชาญ
4. นายศักดิ์ชัย
รังสิวรารักษ์
5. นางอังคณา
6. ว่าที่ร้อยเอก อรรถพร
7. นางสาววัฒนา
8. นางสาวรวีวรรณ
9. นายชาญชัย
10. นางสาวสุวรรณา
11. นายวิชัย
ไม่มาประชุม 16 หน่วยงาน
1. นางอุทุมพร
2. นายโอภาส
3. นายเกรียงยศ
4. นายชาญชัย
5. นายดําริห์
6. นายกัมปนาท
7. นายวิฑูรย์
8. นายอํานวย
9. นายเชษฐรัตน์
10. นายวัชรพงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 26 หน่วยงาน

ตันสุวรรณ์
นรบุตร
ปัญญาจันทร์
จินดาสถาพร
นาคะเสถียร
นาชัย

อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/
นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผอ.สนง.ธกส.สาขาปราจีนบุรี

พรหมวาศ
ชาญยงค์
ทองช่วง
จินดาสถาพร
รัตนชินกร
เกษรเกศรา
นาคะเสถียร
โพธิ์แก้ว
ชนะขํา
สุภรณ์ไพจิต

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สํานักงาน กสทช.เขต 14
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษกิจ
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี

หัตถกิจโกศล
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11. นางพรพรรณี
12. นางผ่องพรรณ
13. นายอรรณพ
14. นายวรัตน์
15. นายผดุงศักดิ์
16. นายสุธารา

กฤษฎาเรืองชัย
สาสี
อานามวัฒน์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ
วาสนวัฒน์

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

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์
เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สํานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. พ.ต.หญิง ปรางค์ทิพย์ ภู่อารีย์
แทน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.ธนวิทย์
อุปนันท์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. นางสาวเย็นจิตร
กรุณา
แทน หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.ชาญณรงค์
สําราญใจ
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.อ.อัครพล
ปัทมานุสรณ์ แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
6. พ.ต.อ.กสินธุ์
ธํารงศรีสุข
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
7. พ.ต.ท.วิโรจน์
เจริญชัย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี
8. พ.ต.ท. เอก
มหาสวัสดิ์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม
9. พ.ต.ท.สัณทัศน์
ภูวดลกนก
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี
10. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธิ
11. พ.ต.ท.สุนันท์
เปรมปรี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังขอนแดง
ไม่มาประชุม 7 หน่วยงาน
1. พ.อ.นําพล
ผิวผ่อง
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.ต.อ.มงคล
โท้เป้า
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านสร้าง
3. พ.ต.อ.สุรพร
เทพแสน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ
4. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์
รักษาชาติ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่
5. พ.ต.อ.พีระพงษ์
เหล่าธนาวิน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเคียน
6. พ.ต.อ.วันชัย
พิทักษ์ต้นสกุล ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสระบัว
7. พ.ต.ท.กิตติพรรธ
เป้าเปี่ยมทรัพย์ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจํานงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมพงษ์
ตีระวัฒนานนท์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
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4. นางสุรพี
โพธิ์ศรี
5. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์
6. นางอารีย์
คงอินทร์
7. นายสาธิต
อ่อนน้อม
8. นางมาละนี
จินดารัตน์
9. นางสาวทิฆัมพร
จารุภูมิ
10. นายชัยธรณ์
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อําเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายวิธรัช
4. นายนพดล
5. นายชัยวรรณ
6. นายชนาธิป
7. นางสาวจิรภา

แทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
รามัญ
งามเหลือ
นิยม
โคกมณี
ทองศิริ

นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอําเภอกบินทร์บุรี
นายอําเภอประจันตคาม
นายอําเภอนาดี
นายอําเภอศรีมหาโพธิ์
นายอําเภอบ้านสร้าง
นายอําเภอศรีมโหสถ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 72 หน่วยงาน
เข้าประชุม 16 หน่วยงาน
1.นางบังอร
วิลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2.นายชาญชัย
จินดาสถาพร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. นายสมชาย
สมบูรณ์กุล
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลกบินทร์บุรี
4. นางสาวอมรรัตน์
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองเก่า
5. นายวรรณสิทธิ์
แสงมาลี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสระบัว
6. นายวิรัตน์
แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ
7. นายไชยันต์
จันทวงษ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านสร้าง
8. นางทองม้วน
ชวนช่อ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาดี
9. นางวาสนา
นาศีล
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลประจันตคาม
10. นายบุญศรี
จันทร์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
11. นายกฤษฏากรณ์ สุริยวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์บุรี
12. นายณัฐพล
พูลสุข
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
13. นายพิศณุ
เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
14. นายจิระพันธ์
โสมบัส
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
15.นางสาวณภาภัช
ชลารักษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน
16. นายธงชัย
สติรัตน์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด
ไม่มาประชุม 56 หน่วยงาน
1.นายชาญชัย
จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบันฑิต
แดงศิริ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านนาปรือ
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3. นางพูลทรัพย์
4. นายอัครเดช
5. นายบันเทิง
6. นายสุทธิชัย
7.
8. นายสํารวย
9. นายสมดุล
10. นายปัญญา
10. นายปราโมช
12. นายนิพล
13. จ.อ.รัตนโชติ
14. นางสาวนัชชา
15. นายเกียรติ
16. ด.ต.ศิลปชัย
17. จ.ส.อ.ต้องชนะ
18. นายพรประเสริฐ
19. นายประเสริฐ
20. นายไพบูลย์
21. นายพิศิษฐ์
22. นายปกรณ์
23. นายณัฐชัย
24. นายประคอง
25. นายมาโนช
26. นายเฉลิมชัย
27. นางสาวภัทริน
28. นายสมศักดิ์
29. นายสมเกียรติ
30. นายกนก
31. นายมาโนช
32. นายพีรมิตร
33. นายสุรชัย
34. นายวิชัย
35. นายบุญส่ง
36. นายชัยชนะ
37. นายศิริ
38. นายเสถียร
39. นายสุชาติ
40. ส.ต.อ.มานะ
41. นายยุทธศักดิ์

เดชผิว
อารี
ปัญญาดี
เหรียญอารี

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกมะกอก
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกปีบ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองกี่
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม
พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
บํารุงวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ
สิงหกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย
สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
จํารูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
ชาวนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนห้อม
ศิริวัฒน์ภัทรา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนินหอม
วงษ์นิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ
กลับน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
หนูแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
แววนํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
ช่างฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
กัณหารี
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
สมบัติมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี
กันหารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม
จูอุทัยตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
พินิจชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง
ชั่งสี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
กุลบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
สมโภชน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางแก้ว
บํารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
พูลเฉลิม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ
สัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
สายพนัส
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพรง
จํานง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
นวลสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
เงินเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเบา
แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง
ส่งแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า
คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกปีบ
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42. นายเบิ้ม
ฉัตรชูสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
43. นายสมยศ
จาตุรนต์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ชะเลือด
44. นายณัฐพล
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
45. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
46. นายสมพิษ
กุลธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอย
47. นายสมชาย
ศรีกล่ํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฝ้าย
48. นางปวีณา
เทศยุคุณธร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
49. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหอย
50. นายอวยพร
รุประมาณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
51. นายบุญชอบ
กองจันดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี
52. นายธัญญา
แสงสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์
53. นายไพศาล
เอี๊ยะผา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
54. นายสําราญ
อ่อนอรุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ
55. นายศุภฤกษ์
บุญเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา
56. นายณรงณ์ศักดิ์
ลือคําหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 15 หน่วยงาน
1. นางพรพรรณนี
ใจเอื้อ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางพิมพา
ดวงประชา
แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายมนตรี
โพนาตา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายธีรพงศ์
ไกรนรา
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายเฉลิมชัย
ชัยพิเนตร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจํานงค์
ธรรมสอน
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
9. นายโอภาส
วรวาท
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายไพบูลย์
จันทะอุทัย
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
11. นางสาวลินดา
เสียงใหม่
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
12. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีบปราจีนบุรี
13. นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผอฺ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปราจีนบุรี
14. นายเอนกพงศ์
ส่งพรหม
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
15. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงนฤบดินทรจินดา
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
2. นายประเทือง
นุชสาย
ผอ.ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
3. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หน.ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
4. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
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5. นางสาวพรทิพย์

เที่ยงธรรม

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายไพโรจน์
ติณชาติอารักษ์ ผอ.สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายประภาส
ศรีเมือง
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายธนวัฒน์
สัมพันธ์กุลภัค ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางพวงผกา
เชื้อสุข
ผู้บัญชาการเรือนจํากบินทร์บุรี
6. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นายเริงศักดิ์
เกตุจันทึก
ผู้อํานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
9. นายภัคภพ
อินทองคํา
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสาวณิชพิมพ์
สูงสถิตานนท์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวจิราพรรณ
ทนเสถียร
แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวสุวรรณ
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายจิระเดช
ภูเต้านิล
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. จ.ส.ต.สกล
ทองคํา
ผอ.ททท.นครนายก
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณา
สมทรัพย์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอติชาติ
บุญยัง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสมชาย
ชะนะภัย
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธวัชชัย
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ําภาค 6 ปราจีนบุรี
3. นายชาตรี
ผดุงพงษ์
แทน ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายธวัชชัย
วิจิตร์วงษ์
ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
2. นายนรินทร์
ปิ่นสกุล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาวสมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ้น
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
1. นางสาววัชราวดี
วิเชียรศรี
2. นางเพิ่มพันธ์
นนตะศรี

3 หน่วยงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวดลภัทร
ดิสริยกุล
รก. ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 6 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ํารัศมี
สํานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
2. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สํานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
3. นายอวยชัย
อ่อนสําเนียง แทน ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
4. นางวิลาวรรณ
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายพิสิทธิ์
คล้ายยวงทอง ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายธีรภัทร
สุดโสภา
หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
2. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
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3. นายวินัย
สุขวิลัย
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
4. นายบรรจง
สุวัฒนวิชญ์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
5. นายสมเดช
พักสะอาด
ผจก.การไฟฟ้าอําเภอศรีมหาโพธิ
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสุวัฒน์
ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายวันชัย
เกาะสูงเนิน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวภัททิรา
นวลปลอด
2. นางสาวสุกัญญา
กลิ่นมณี
3. นายพิเชษฐ์
เลิศเกียรติชัย
4. นางสาวเพ็ญวดี
รัตตกูล
5. นางสาววนิดา
เงินรูปงาม

หน่วยงาน
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวนฤภร
มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสาววิลาวัณย์
เอกประเสริฐกูล แทน สรรพากรพื้นทีป่ ราจีนบุรี
1. นายรชฏ
เกตุบรรจง
ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
4. นางสาวปัทมา
ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายอัศวิน
อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายกิติรุณ
ประสอสิต
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวบุญยกุล
หัตมณี
แทน ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
3. นายวิเศษ
พลอาจทัน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
4. นายเฉลิมเกียรติ
สุระเสน
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
5. นางพัชรี
สมสกุล
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายกิตติ
บุญเรือง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
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7. นางสาวยสุรีพร
8. นายนิรันดร์
9. นายวิเชียร
10. ผศ.กิตติศักดิ์

แก้วโพธิ์
กิจวิวารณ์
อินทมาศ
เชื้ออาษา

ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์
เสรีกุล
2. นายนะรงษ์
3. นายบุญลือ
4. นายวิระ
5. นางสุภาภรณ์
6. นายอุดม
7. นายธวัช

ชาวเพ็ชร
ทองเกตุแก้ว
ออมทรัพย์ทวี
ปาลโฉม
พรประเสริฐ
ชลรักษ์

8. พ.อ.สมัย

ศรีสังข์

9. ดร.สรรณพ

นาควานิช

10. ดร.มาโนช
11. ดร.พรพิมล

กล้องเจริญ
ศรีมณี

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนจิณราษฎรอํารุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณี
รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 17 คน
1. นางสาวจุฑามาศ
2. นายจีระศักดิ์
3. นางอัจฉรา
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ
5. นายฤกษ์ฤทธิ์
6. นายจักรพงษ์
7. นางสาวฐิติพร
8. นางอนงนาฎ
9. นางสาวสุขใจ
10. นางสาวนิศารัตน์
11. นายภาราดา
12. นางสาวพรนิภา
13. นางสาวนิสา
14. นางสาวมุจิตา
15. นางสาวนภาพร
16. นางสาวพรพนา
17. นางสาวธนิตา

บัวเผื่อน
เครืออ้น
กันนะพันธุ์
รอดสวัสดิ์
บุญยัง
ดีเลิศ
ไหว้พรหม
ภูมิประโคน
พรภิรมย์
จงใจเทศ
รอดประเสริฐ
เครือเทศ
นุชอุดม
วัชรสมบูรณ์
ทองบุญ
รอดจันทร์
แสงเกิด

จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ
ผอ.กลุ่มงานอํานวยการสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดตะวันออก 2
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
นิติกรจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.

10
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมและ
จริยธรรมภายใต้ หัวข้อ “ทําดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 5 รางวัล
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นศูนย์ดํารงธรรมอําเภออัจฉริยะต้นแบบ จํานวน 1 แห่ง (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็ นสุข ปี 2563
จํานวน 2 แห่ง (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
4. การมอบเกียรติบัตรการประกวดจังหวัดอําเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ประจําปี 2563 จํานวน 4 แห่ง (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
5. การมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลู กผ้าสวนครั ว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
จํานวน 7 รางวัล (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
6. การมอบเกี ยรติบั ตรโรงเรี ยนต้ นแบบส่ งเสริ มมาตรการควบคุ มและป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ปี 2563 จํานวน 12 โรงเรียนและโรงเรียนต้นแบบอาหาร
กลางวั นในโรงเรียน ระดับพื้นที่เขตการศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1)
7. การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 11 แห่ง (สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี)
8. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นายชัยวรรณ นิยม ตําแหน่ง นายอําเภอศรีมหาโพธิ

มติที่ประชุม

2) นายชนาธิป โคกมณี ตําแหน่ง นายอําเภอบ้านสร้าง
- รับทราบ -

1. ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) ขอบคุณส่ ว นราชการทุกส่ ว นราชการ หน่ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ อําเภอทุ ก
อําเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการช่วยเตรียมการการรับเสด็จฯ ในช่วงที่ผ่านมา
2) เรื่องงบประมาณ ขอให้รีบเร่งเบิกจ่ายผ่านในเดือนกันยายน 2563 ฝากถึง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3) จิตอาสา 904 ซึ่งตอนนี้ได้ความสําคัญกับการจัดโครงการต่างๆที่ เกิดขึ้น
4) โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล ภายใต้การนําของนายกฯ
ต้องการให้ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ มีการบูรณาการทํางานร่วมกัน โดยมีนโยบายที่จะดําเนินการหลาย
โครงการ
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5) การทํางานร่วมกันเรื่องอุทกภัย ในจังหวัดปราจีนบุรี อาจมีฝนตกใหญ่ในช่วงนี้
ฝากถึงส่ ว นราชการที่เกี่ ย วข้องได้เตรี ย มการรั บมือในช่ว งฤดูฝ น และเป็นห่ ว งเรื่องน้ํ าท่ว มขัง การระบายน้ํ า
อยากให้มีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะๆ เพื่อความปลอดภัย
6) เรื่ อ งโควิ ด – 19 ยั ง คงต้ อ งระมั ด ระวั ง ภายใต้ ค วามปลอดภั ย อยู่ เ สมอ
ฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
7) กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง โครงการพัฒนาตําบลแบบ
บูรณาการ (ตําบลละ 2 อัตรา) เพื่อช่วยงานตามภารกิจต่างๆ ในส่วนของตําบล
8) เรื่ องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มี
ปัญหา เงินหมด กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจําเดือน
ก.ย. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีงบประมาณไม่เพียงพอ
จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม เมื่อ สถ. ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว ภายในเดือน ก.ย.
9) การเลือกตั้งของท้องถิ่นต่างๆ ก็ต้องรอ ครม. ตัดสินใจอีกที ซึ่งคาดการณ์ว่า
ปลายปีน่าจะมีของ อบจ.
10) รางวัลจังหวัดสะอาด ได้มีการรับมอบเป็นที่เรียบร้อยความสงบเรียบร้อย
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕63 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ๒๕63
(โดยได้นํารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี)
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 1,815 วัน ค่างานตามสัญญา 749,200,000.00 บาท แผนงานรวม 83.612% ผลงานปัจจุบัน
61.132% ช้ารวมแผน 22.480%
ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทํางานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทํางาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ ปัญหา
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่น เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ปัญหาการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการ
เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
1.2 โครงการพัฒ นาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่ อสร้าง
สะพานข้ามแยกทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหินซ้อน)
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง
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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 24.425% ผลงานปัจจุบัน 24.751% เร็วกว่าแผน 0.326 % ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จํากัด
ปัญหาอุปสรรค ติดขัดระบบระบายน้ํา ติดขัดโครงสร้างสะพาน วัสดุในการทํางานที่ไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อ
การทํางาน เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
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 48.032% ผลงานปัจจุบัน 40.875% ช้ากว่าแผน 7.157% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
ปัญหาอุปสรรค ตัดขัดสาธารณูปโภค 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 60.513% ผลงานปัจจุบัน 53.584% ช้ากว่าแผน 6.929% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
ปัญหาอุปสรรค ติดขัดเสาไฟฟ้า ท่อประปา และสายสื่อสารโทรคมนาคม กีดขวางการก่อสร้าง
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 70.715% ผลงานปัจจุบัน 67.080% ช้ากว่าแผน 3.635% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขแบบ
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 ขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้างและขอขยายอายุสัญญาจ้าง
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 92.370% เร็วกว่าแผน 7.630% ผู้รับจ้าง หจก.กองมณีก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและตัดสินใจล่าช้า มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทําให้ทํางานช้ากว่าแผน
3.4 โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 จ.ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน
บ.หนองบัวหมู – บ.พนมสารคาม ตอน 1 แผนงานรวม 32.556% ผลงานปัจจุบัน 62.254% เร็วกว่าแผน 29.698%
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 11.559% ผลงานปั จ จุ บัน 23.308% เร็ ว กว่ า แผน
11.749%
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทางในเขตทางหลวง
2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค
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3.6 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี
– อ.ศรีมโหสถ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 219,000,000 บาท (720 วัน) แผนงานรวม 50.025% ผลงาน
ปัจจุบัน 35.552% ช้ากว่าแผน 14.473%
ปัญหาอุปสรรค 1. รอหนังสืออนุมัติเข้าทําการก่อสร้างในเขตพื้นที่การรถไฟ
2. ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างช้ากว่าแผนที่เสนออนุมัติแล้ว
4. เรื่อง โครงการที่จะดําเนินการในอนาคต (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 ปรับแผนการดําเนินงานและให้สํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)

4.1 สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 21 กันยายน 2563) จํานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,613 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,581 เรื่ อง (คิด เป็น 99.11%) อยู่ระหว่า ง
ดําเนินการ 32 เรื่อง (คิดเป็น 0.89%) ให้คําปรึกษาทั้งหมด 4,093 เรื่อง
 สรุปผลการดําเนินงาน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอําเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 21 กันยายน 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

จํานวนเรื่องที่
ยุติ

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง

1,731
599
436
285
192
170
134
66
3,613

1,709
599
434
283
191
169
132
64
3,581

22
0
2
2
1
1
2
2
32

98.73
100
99.54
99.30
99.48
99.41
98.51
98.73
99.11

1.27
0
0.46
0.70
0.52
0.59
1.49
1.27
0.89

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 24
สิงหาคม 2563) จํานวนทั้งหมด 11 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลําดับ
1

ประเภท
ความเดือดร้อน

จํานวนเรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหว่างดําเนินการ

3

-

3

14
2

ปัญหาที่ดิน

2

-

2

3

แจ้งเบาะแส

2

-

2

4

อื่นๆ

2

2

-

5

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1

-

1

6

ขอความช่วยเหลือ

1

-

1

รวม

11

2

9

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.2 ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ 25 กันยายน 2563
จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 18 โครงการ
งบประมาณ 225,301,900 บาท โดยแยกงบรายจ่ายได้ ดังนี้
งบลงทุน จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 155,992,000 บาท
งบดาเนินงาน จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 11,539,100 บาท
โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรายงานการ
เบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIF ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 เบิกจ่ายแล้ว จานวน 35.6668 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นลาดับที่ 73
ของประเทศ)
ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขณะนี้ ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 3 โครงการ เบิกจ่ายเงินแล้ว ณ วันที่ 25
สิงหาคม 2563 เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 46,769,679.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.92 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.3 สถานการณ์และมาตรการ/แนวทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาและป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
ผลการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดปราจีนบุรี
ประจําปีงบประมาณ 2563
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หมวดงบประมาณ

งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
ร้อยละ
จัดสรร
งบลงทุน
155.9920
27.2811
128.7109
17.49
งบดําเนินงาน
11.5391
8.4057
3.1334
72.85
รวม
167.5311
35.6868
131.8443
21.29
โดยผลการเบิกจ่าย เป็นอันดับที่ 73 ของประเทศ
ผลการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดปราจีนบุรี
ประจําปีงบประมาณ 2563
หมวดงบประมาณ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
ร้อยละ
จัดสรร
งบลงทุน
155,992,00 37,884,272.83 118,107,727.17
24.29
งบดําเนินงาน
11,539,100 8,885,406.23
2,653,693.77
77.00
รวม
167,531,100 46,769,679.06 120,761,420.94
27.92
ผลการเบิกจ่ายจากส่วนราชการที่ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.5 ผลการพิ จ ารณา “โครงการพลั ง งานเพื่อ เศรษฐกิ จฐานราก จัง หวัด ปราจี นบุ รี ”
งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid) ประเภทระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพัก
อาศัย (Solar Home)
ตามมติคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ กิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านการผลิตไฟฟ้า
1) นางดารา เข้มกําลัง บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 7 ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
- ระบบโซล่าโฮม ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จํานวน ๑ แห่ง ราคา ๓๙,๑๐๐ บาท
2) นายสุ บิ น สี เ นี ย ม บ้ า นเลขที่ 25/2 หมู่ ที่ 3 ตํ า บลบ่ อ ทอง อํ า เภอกบิ น ทร์ บุ รี จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี
- ระบบโซล่าโฮม ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จํานวน ๑ แห่ง ราคา ๓๙,๑๐๐ บาท
โครงการสถานีพลังงานชุมชนฯ ตามมติคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านสวนทอง (ตําบลแก่งดินสอ)
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลลาดตะเคียน
3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตําบลวังท่าช้าง
4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มจันทวงษ์ ตําบลวังตะเคียน
5) กลุ่มวิสาหกิจ ตําบลดงขี้เหล็ก
6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์กบินทร์ (ตําบลวังดาล)
7) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตําบลหนองโพรง
8) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรชาวสวนไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จํากัด (ตําบลไม้เค็ด)
9) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ผักอินทรีย์ (ตําบลนนทรี)
10) กลุ่มสหกรณ์แปลงใหญ่ไม้ผล อ.เมืองปราจีนบุรี จํากัด (ตําบลดงขี้เหล็ก)
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โครงการที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับการสนับสนุน
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติให้ จัดสรรงบ
กองทุนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุน ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพิ่มเศรษฐกิจฐานรากและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน “โครงการ
พลั ง งานเพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานราก จั งหวั ด ปราจี น บุ รี ” กรอบวงเงิ น ที่ไ ด้ รั บ สนับ สนุ น เป็น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
2,284,931.00 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ประกอบด้วย โครงการ
สถานีพลังงานชุมชน จํานวน 4 อปท.
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.6 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือน สิงหาคม 2563

(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เดือน สิงหาคม 2563
แผนออกหน่วย
12
ครั้ง
ออกตามแผน
6
ครั้ง
งด
6
ครั้ง
เลื่อน
0
ครั้ง
แลก
0
ครั้ง
เสริม
1
ครั้ง
สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง
7
ครั้ง
ตารางแสดงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน สิงหาคม 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5

วัน
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พฤหัสบดี

วันที่
4-ส.ค.-20
5-ส.ค.-20
6-ส.ค.-20
11-ส.ค.-20
13-ส.ค.-20

6
7
8
9
10
11
12
13

พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

13-ส.ค.-20
14-ส.ค.-20
18-ส.ค.-20
19-ส.ค.-20
20-ส.ค.-20
25-ส.ค.-20
26-ส.ค.-20
27-ส.ค.-20

สถานที่

เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย

ออกหน่วย
งด
ตรง
ตรง
งด
งด

ได้เลือด

ไม่ผ่าน

บ.HGST ก
รร.มารีวิทยาฯ
บ.สยามไอซินฯ
บ.ฮิตาชิคอนซูเมอร์ (กบินทร์)
บ.ฟูจิคูระฯ B

เฉลี่ย
94
88
84
131
47

110
89

44
7

25.00
5.95
-100.00
-100.00

หอประชุมศาลากลางจังหวัด
อ.ศรีมโหสถ
บ.โตชิบาฯ
บ.คูโบต้า
อ.ศรีมหาโพธิ
รร.ป.ก.ณ.
บ.กุลธรพรีเมียร์ฯ
พล.ร.2 รอ.(ข)

97
90
56
42
141
84
39
76

เสริม
ตรง
งด
ตรง
ตรง
ตรง
งด
งด

76
94

24
17

52
124
77

7
26
49

-21.65
4.44
-100.00
23.81
-12.06
-8.33

รวมได้รับโลหิต

1069

622

174

-41.81

17
1. ปัญหาอุปสรรค
เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต (หมู่ O ) เนื่องจากมีผู้ป่วยหนัก ที่มีความจาเป็นต้องใช้โลหิตปริมาณมาก
2. การแก้ปัญหา
1) ประกาศเชิญชวนบริจาคโลหิตตามสื่อ Social
2) ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเสริม ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัด (ได้โลหิต จานวน 76 ยูนติ )
3) เปิดรับบริจาคโลหิตในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผลการดาเนินงาน
1) สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนได้ โดยไม่ต้องขอเบิกโลหิตจากโรงพยาบาลอื่นๆ
2) รับโลหิตจากการออกหน่วยออกหน่วยฯ จานวน 622 ยูนิต ซึ่งน้อยกว่ายอดโลหิตของเดือน
สิงหาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 43 (2561 :1047 ยูนิต / 2562 : 1084 ยูนิต)
3) รับโลหิตจากการรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาล จานวน 454 ยูนิต ซึ่งมากกว่ายอดโลหิต
ของเดือน สิงหาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 76.7 (2561 :251 ยูนิต / 2562 : 257 ยูนิต)
4) ยอดรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล น้อยกว่าโลหิตที่ได้จากการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร้อยละ 27
5) จานวนผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่านการคัดกรอง 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.85
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.7 การรายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.8 การนําเสนอข้อมูลสถานการณ์นําจังหวัดปราจีนบุรี
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ จํานวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ําขนาดกลางและอ่าง
เก็บน้ําตามพระราชดําริ จํานวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อ่างเก็บ น้ํ าขนาดใหญ่ จํานวน ๑ แห่ ง ปริมาตรเก็บกัก ๒๙๕.
156.07
52.90%
อ่า งเก็บ น้ํ า ขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้ํา พระราชดํา ริ จํา นวน ๔ แห่ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
16.53
95.49%
อ่ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดเล็ ก จํ า นวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.32
ก์เมตร คิดเป็น 64.96%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ํารวม 173.92 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
55.33%
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.9 การนํ า เสนอวีดิ ทั ศน์ ผ ลการดํา เนิน งานโครงการพั ฒ นาพื้น ที่ ต้ นแบบการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
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(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.10 การนําเสนอวีดิ ทัศน์ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์การศึกษาการแปรรูปฯ และร่ว ม
สนับสนุนร้านอาหาร “กินปลา กินกุ้ง @ทุ่งบางพลวง” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การแปรรูปและ
จําหน่ายสินค้าประมงแปลงใหญ่บางพลวง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตําบลบางพลวง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.11 ผลการดําเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สานักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.12 การประชาสัมพันธ์เรื่อง งาน JOB EXPO THAILAND 2020
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.13 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อําเภอ (นําเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.14 การบริหารจัดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนชิตใจชื่น อําเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี (นําเสนอโดยงวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.15 การบริหารจัดการขยะชุมชนของ 1 อปท. 1 อบต.
(เทศบาลตาบลกบินทร์บุรี/ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน สิงหาคม 2563
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.4 ข่าวผ่านเลนส์
(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
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มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.5 ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.6 ข่าวสารดัช นีร าคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน สิ งหาคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.7. รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน สิงหาคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5.8 สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.9 ข้อมูลข่าวสารสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.10. ข้อมูลข่าวสารสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.11 ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

(สานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ (ครบ 60 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวิทยา วงศ์เมือง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาวสมพร มีศลิ
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอติชาติ บุญยัง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7. นายสมชาย ชะนะภัย ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
8. นางอุบล สารากิจ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
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9. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
10. นายนพดล งามเหลือ
นายอําเภอนาดี
11. นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม
ปิดประชุม

-รับทราบเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

