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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 7/๒๕63 ประจาเดือน สิงหาคม 2563
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม 3 คน
1. นายพิบูลย์
2. นายรณรงค์
3. นายวรพจน์

หัตถกิจโกศล
นครจินดา
แววสิงห์งาม

1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายนิทน
เกตุลุนสงค์
2. นายตระการ
พันธุ์ขะวงศ์
3. นายชัยพล
โพธิ์เรือง
4. นายศักดิ์ชัย
รังสิวรารักษ์
5. ว่าที่ร้อยเอก อรรถพร
6. นางสาววัฒนา
7. นายชาญชัย
8. นางสาวสุวรรณา
9. นายมณฑล
ไม่มาประชุม 17 หน่วยงาน
1. นางอังคณา
2. นางอุทุมพร
3. นายจารัส
4. นายโอภาส
5. นายเกรียงยศ
6. นายดาริห์
7. นายกัมปนาท
8. นายวิฑูรย์
9. นายอานวย
10. นายเชษฐรัตน์
11. นายวัชรพงศ์
12. นางพรพรรณี

ตันสุวรรณ์
นรบุตร
จินดาสถาพร
นาคะเสถียร
สระทองน้อย
หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 26 หน่วยงาน
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ธกส.สาขาปราจีนบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/
นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
พรหมวาศ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
คงเอี่ยม
ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ทองช่วง
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
เกษรเกศรา
ผอ.สานักงาน กสทช.เขต 14
นาคะเสถียร
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ชนะขา
ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษกิจ
สุภรณ์ไพจิต นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
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13. นางผ่องพรรณ
14. นายอรรณพ
15. นายวรัตน์
16. นายผดุงศักดิ์
17. นายสุธารา

สาสี
อานามวัฒน์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ
วาสนวัฒน์

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

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์
เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. พ.ต.หญิง ปรางค์ทิพย์ ภู่อารีย์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2. พ.ต.อ.สุวรรณ์
เชี่ยวนาวินธวัช แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 16 หน่วยงาน
1. พตตรีดิฐพงษ์
เจริญวงศ์
ผบ.มณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.อ.นาพล
ผิวผ่อง
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. พลตรี ดิฐพงษ์
เจริญวงศ์
หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
4. พ.ต.ต.ชนะ
ขาทอง
สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
5. พ.ต.อ.กสินธุ์
ธารงศรีสุข
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
6. พ.ต.อ.มาโนช
กันเกลา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
7. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์
พลวงษ์ศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
8. พ.ต.อ.สมพาน
สุขสาราญ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
9. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
10. พ.ต.อ.มงคล
โท้เป้า
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
11. พ.ต.อ.สุรพร
เทพแสน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
12. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์
รักษาชาติ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
13. พ.ต.อ.พีระพงษ์
เหล่าธนาวิน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
14. พ.ต.อ.สมพร
อินเหลา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
15.
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังขอนแดง
16. พ.ต.ท.กิตติพรรธ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมพงษ์
ตีระวัฒนานนท์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
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5. นางอารีย์
6. นายสาธิต
7. ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์
8. นายชุมพล
9. นายชัยธรณ์
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางกชพร
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายวิธรัช
4. นายนพดล
5. นายสมใจ
6. นายชัยวรรณ
7. นางสาวจิรภา

คงอินทร์
อ่อนน้อม
สุวรรณเตมีย์
พิชญชัย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ อ านวยการศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 3
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
ปริปุณนัง

พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี

ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
รามัญ
งามเหลือ

นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอาเภอกบินทร์บุรี
นายอาเภอประจันตคาม
นายอาเภอนาดี
แทน นายอาเภอศรีมหาโพธิ์
นายอาเภอบ้านสร้าง
นายอาเภอศรีมโหสถ

นิยม
ทองศิริ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 72 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายพรเทพ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางพัชรี
ศรีสนทนา
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. นางวาสนา
สุพรรณ์
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีบ
ไม่มาประชุม 69 หน่วยงาน
1.นายชาญชัย
จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบันฑิต
แดงศิริ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านนาปรือ
3. นางพูลทรัพย์
เดชผิว
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกมะกอก
4. นายรังสรรค์
บุตรเนียร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกบินทร์บุรี
5. นายเฉลิมพล
หริตวร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเมืองเก่า
6. นายวรรณสิทธิ์
แสงมาลี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลสระบัว
7. นายวิรัตน์
แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศรีมหาโพธิ
8. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
9. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโพธิ์งาม
10. นายไชยันต์
จันทวงษ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
11. นายเทวัน
เสียงเจริญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาดี
12. นายสุวิทย์
โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลประจันตคาม
13.
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองกี่
14. นายบุญศรี
จันทร์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
15. นายสารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
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16. นายสมดุล
17. นายปัญญา
18. นายปราโมช
19. นายนิพล
20. จ.อ.รัตนโชติ
21. นางสาวนัชชา
22. นายเกียรติ
23. ด.ต.ศิลปชัย
24. จ.ส.อ.ต้องชนะ
25. นายพรประเสริฐ
26. นายประเสริฐ
27. นายไพบูลย์
28. นายพิศิษฐ์
29. นายกฤษฏากรณ์
30. นายปกรณ์
31. นายณัฐชัย
32. นายประคอง
33. นายมาโนช
34. นายอุดม
35. นายเฉลิมชัย
36. นางสาวภัทริน
37. นายสมศักดิ์
38. นายสมเกียรติ
39. นายพิศณุ
40. นายกนก
41. นายมาโนช
42. นายพีรมิตร
43. นายสุรชัย
44. นายธีรชัย
45. นายวิชัย
46. นายบุญส่ง
47. นายชัยชนะ
48. นายศิริ
49. นายเสถียร
50. นายสุชาติ
51. ส.ต.อ.มานะ
52.นายบุญเตือน
53. นายยุทธศักดิ์
54. นายเบิ้ม

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

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายสุรเทพ
กิจเกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพิชัย
วงษ์บัวงาม
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายธีรพงศ์
ไกรนรา
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจานงค์
ธรรมสอน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นางสาวปิยะดา
เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
10. นายเอนกพงศ์
ส่งพรหม
แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
11. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทรจินดา
12. นางสาวพรทิพย์ เที่ยงธรรม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. นายโอภาส
วรวาท
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
2. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
3. นายไพบูลย์
จันทะอุทัย
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
4. นายประเทือง
นุชสาย
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
5. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีบปราจีนบุรี
6. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หน.ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
7. นางสาววรรณดา
พิพัฒน์เจริญชัย ผอฺ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปราจีนบุรี
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8. นางสาวเทวัญ

นักเป่า

8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายธนยศ
ยันตะนะ
2. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
3. นายธนวัฒน์
สัมพันธ์กุลภัค
4. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายประภาส
2. นางพวงผกา
3. นางมนต์ฤดี

ศรีเมือง
เชื้อสุข
แก้วไทรเลิศ

4. นายเริงศักดิ์
5. นายภัคภพ

เกตุจันทึก
อินทองคา

อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงาน
แทน ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี

9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางปาณิสรา
รักพงษ์
รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวอมรรัตน์
สัตบุษย์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1.
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวสุวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
4. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสานนท์
เพ็ญแสง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. จ.ส.ต.สกล
ทองคา
ผอ.ททท.นครนายก
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณา
สมทรัพย์
2. นายนิพล
เนื่องประเสริฐ
3. นายสมชาย
ชะนะภัย

หน่วยงาน
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายควรชิต
ศรีนพวรรณ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอวดพร
แสงเทียน
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายสุเมธ
สามทอง
ผอ.สนง.ทรัพยากรน้าภาค 6 ปราจีนบุรี
2. นายธวัชชัย
วิจิตร์วงษ์
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
3. นายนรินทร์
ปิ่นสกุล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
4. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวสมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ้น
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
2. นางเพิ่มพันธ์
นนตะศรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาววัชราวดี
วิเชียรศรี

3 หน่วยงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวดลภัทร
ดิสริยกุล
รก. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายศรายุทธ
ทองเหงี่ยง
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
2. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
3. นายพรศักดิ์
ไทยตรง
ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
4. นายธีรภัทร
สุดโสภา
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
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5. นางบุญรวม
ทองเย็น
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
7. นายวินัย
สุขวิลัย
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. นายบรรจง
สุวัฒนวิชญ์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. นายสมเดช
พักสะอาด
ผจก.การไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสุวัฒน์
ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายวันชัย
เกาะสูงเนิน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวภัททิรา
นวลปลอด
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวีระศักดิ์
หาญสมศรี
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวชญาภัส
แทน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายสุครชัย
วิไลลักษณ์ตระกูลแทน จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายโภคา
คงสุข
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวนฤภร
มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสาววิลาวัณย์
เอกประเสริฐกูล แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
1. นายปริญญา
เก่งทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
4. นายมนูญ
ประเสริฐดารงค์ แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
ดีงาม
แทน สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 7 หน่วยงาน
1. นางสาวสมจิตร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางธนภรณ์
รัตนาพรประดิษฐ์แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
3. นายเฉลิมเกียรติ
สุระเสน
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นางณิชากร
ประถมพักตร์ แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายสุทธิพงษ์
ศรีถัน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
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6. นายนิรันดร์
7. ผศ.กิตติศักดิ์

กิจวิวารณ์
เชื้ออาษา

ไม่มาประชุม 14 หน่วยงาน
1. นายวิเศษ
พลอาจทัน
2. ผศ.พีระศักดิ์

เสรีกุล

3. นางสาวอรณิชชา
4. นายนะรงษ์
5. นายบุญลือ
6. นายวิระ
7. นางสุภาภรณ์
8. นายวิเชียร
9. นายอุดม
10. นายธวัช

สังข์มณี
ชาวเพ็ชร
ทองเกตุแก้ว
ออมทรัพย์ทวี
ปาลโฉม
อินทมาศ
พรประเสริฐ
ชลรักษ์

11. พ.อ.สมัย

ศรีสังข์

12. ดร.สรรณพ

นาควานิช

13. ดร.มาโนช
14. ดร.พรพิมล

กล้องเจริญ
ศรีมณี

แทน ผู้อานวยการโรงเรียนจิณราษฎรอารุง
รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณี
ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

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

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

จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ
ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ 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
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16. นางสาวธนิตา

แสงเกิด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม
1. การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจาปี 2562 จานวน 5 ราย
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี 2563 จานวน 2 ราย
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงาน ครบระยะเวลา
25 ปี จานวน 2 ราย
(สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี)
4. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจานง ตาแหน่ง ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี

มติที่ประชุม

2) นายสุวัฒน์ ประสพศรีสุรัตน์ ตาแหน่ง สถิตังหวัดปราจีนบุรี
- รับทราบ -

1. ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) เรื่องอุทกภัย ในจังหวัดปราจีนบุรี อาจมีฝนตกใหญ่ในช่วงนี้ ฝากถึงส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการรับมือในช่วงฤดูฝน และเป็นห่วงเรื่องน้าท่วมขัง การระบายน้า ซึ่งอกยากให้มีการ
แจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะๆ เพื่อความปลอดภัย
2) ความสะอาด ความสวยงามของพื้ น ที่ เน้ น ย้ าอยากให้ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ปราจี น บุรี ดูสะอาด และจุดไหนที่พอจะสร้ างความสวยงามได้ ขอให้ ปรับปรุงเร่งดาเนินการเพื่อจะได้เป็นจุด
ท่องเที่ยว ฝากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3) โครงการเครื่องจักรเพื่อช่วยเกษตรกรทีย่ ากจน
4) ความสงบเรียบร้อยเพราะช่วงนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวของการศึกษา นักเรียน
ขอให้อย่าให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) ปัญหาเรื่องยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ห้ามละเว้นเด็ดขาด และขอให้จริงจัง
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) เดิ น กิ น ชิ ม เที่ ย ว ขอให้ เ ดิ น หน้ า ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ก ระตุ้ น เศรษฐกิ จ ได้ ดี
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
7) เรื่องงบประมาณ ขอให้รีบเร่งเบิกจ่ายผ่านในเดือนกันยายน 2563
8) มี ค าสั่ งส านั ก นายก ออกมาประกาศราชกิ จ จา 2 ฉบั บ ขั บเคลื่ อ นไทย
ไปด้วยกัน
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9) โครงการจิตอาสา เน้นย้าเรื่องทาความสะอาด และการปลูกต้นไม้ขอให้เพิ่ม
ปริมาณการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ๒๕63
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
๑.1 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2
กม.216 + 560 – กม.223 + 269 (กม.เดิ ม กม.50 + 700 – กม
57 + 409) ระยะทาง 6.709 กม. เริ่ ม สั ญ ญา 25 มิ ถุ น ายน 2558 สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 12 มิ ถุ น ายน 2563
ระยะเวลา 1,815 วัน ค่างานตามสัญญา 749,200,000.00 บาท แผนงานรวม 83.612% ผลงานปัจจุบัน
61.132% ช้ารวมแผน 22.480%
ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทางานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทางาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ ปัญหา
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่น เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ปัญหาการนาเข้าวัสดุจากต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการ
เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
1.2 โครงการพัฒ นาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อสร้าง
สะพานข้ามแยกทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหินซ้อน)
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง
กม.126+000 – กม.128+000 ระยะทาง 3.050 กม. เริ่มสัญญา 10
สิงหาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 มกราคม 2565 ระยะเวลา 900 วัน ค่างานตามสัญญา 513,959,300 บาท
แผนงานรวม 24.425% ผลงานปัจจุบัน 24.751% เร็วกว่าแผน 0.326 % ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จากัด
ปัญหาอุปสรรค ติดขัดระบบระบายน้า ติดขัดโครงสร้างสะพาน วัสดุในการทางานที่ไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อ
การทางาน 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
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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 มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทาให้ทางานช้ากว่าแผน
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
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. รอหนังสืออนุมัติเข้าทาการก่อสร้างในเขตพื้นที่การรถไฟ
2. ผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้างช้ากว่าแผนที่เสนออนุมัติแล้ว
4. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต (เข้าแผนกรมทางหลวง)
4.1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี –
ศรีมหาโพธิ ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
4.2 ก่ อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจี น บุ รี ตอน 1
ระยะทาง 63.000 กม. ปี 63 เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)
สถานะ ปรับแผนการดาเนินงานและให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม
- รับทราบ -
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)

4.1 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงนาคณะอัยการและเยาวชน ภายใต้โครงการการบูรณาการ การแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชน ส านั ก งานอั ย การคดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ระยอง มาศึ ก ษาดู ง านแลกเปลี่ ย นความรู้
การบริหารจัดการน้าชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตาบลดงขี้เหล็ กอาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 (เป็นการส่วนพระองค์)
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.2 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 24 สิงหาคม 2563) จานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,591 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,556 เรื่ อง (คิด เป็น 99.03%) อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ 35 เรื่อง (คิดเป็น 0.97%) ให้คาปรึกษาทั้งหมด 4,027 เรื่อง
 สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอาเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 24 สิงหาคม 2563
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หน่วยงาน

ส่วนราชการ
อ.กบินทร์บุรี
อ.เมืองปราจีนบุรี
อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ประจันตคาม
อ.นาดี
อ.บ้านสร้าง
อ.ศรีมโหสถ
รวม

จานวนเรื่องร้องเรียน

จานวนเรื่องที่
ยุติ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง

1,718
597
434
285
190
168
134
65
3,591

1,697
595
431
281
189
168
131
64
3,556

21
2
3
4
1
0
3
1
35

98.78
99.66
99.31
98.60
99.47
100
97.76
97.46
99.03

1.22
0.34
0.69
1.40
0.53
0
2.24
1.54
0.97

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 24
สิงหาคม 2563) จานวนทั้งหมด 11 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภท

จานวนเรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหว่างดาเนินการ

1

ความเดือดร้อน

3

-

3

2

ปัญหาที่ดิน

2

-

2

3

แจ้งเบาะแส

2

-

2

4

อื่นๆ

2

2

-

14
5

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1

-

1

6

ขอความช่วยเหลือ

1

-

1

รวม

11

2

9

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 ผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ 28 สิงหาคม 2563
จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 18 โครงการ
งบประมาณ 225,301,900 บาท โดยแยกงบรายจ่ายได้ ดังนี้
งบลงทุน จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 156,846,500 บาท
งบดาเนินงาน จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 10,684,600 บาท
โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรายงานการ
เบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIF ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เบิกจ่ายแล้ว จานวน 25.075 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นลาดับที่ 69
ของประเทศ)
ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยขณะนี้ ได้รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินแล้ว ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น
31,037,280.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.4 การเตรียมความพร้อมการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
(พอ.สว.) จังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และสมาชิกมูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรี
กาหนดการ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก แก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมคณะ พอ.สว.อีก 3 ท่าน
และหน่วยราชการในพระองค์ จะเดินทางไปสารวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จงาน พอ.สว. และขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมสารวจพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
การบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.
1. การบริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเหรียญทองที่ระลึก
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-โดยผู้บริจาคเงินจะได้ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญทองที่ระลึกจากพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันเสด็จฯ
2. บริจาคตั้งแต่ 1,000-9,999 บาท จะได้รับเหรียญเงินที่ระลึก
-โดยผู้บริจาคเงินจะได้รับเหรียญเงินที่ระลึกจาก เจ้าหน้าที่มูลนิธิ พอ.สว.
***ใบเสร็จรับเงินสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีที่บริจาค
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

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

- รับทราบ –
4.6 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
ผลการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2563
หมวดงบประมาณ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
ร้อยละ
จัดสรร
งบลงทุน
156,846,500 18,509,321.78 138,337,178.22
11.80
งบดาเนินงาน
10,684,600 6,566,074,22
4,118,525.78
61.45
รวม
167,531,100
25,073,396
142,455,704
14.97
โดยผลการเบิกจ่าย เป็นอันดับที่ 69 ของประเทศ
ผลการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2563
หมวดงบประมาณ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เบิกจ่ายแล้ว
คงเหลือ
ร้อยละ
จัดสรร
งบลงทุน
156,846,500 24,471,233.59 132,375,266.41
15.60
งบดาเนินงาน
10,684,600 6,566,074.22
4,118,525.78
61.45
รวม
167,531,100 31,037,280.81 136,493,819.19
18.25
ผลการเบิกจ่ายจากส่วนราชการที่ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.7 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มิถุนายน 2563

(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เดือน มิถุนายน 2563
แผนออกหน่วย
11
ครั้ง

16
ออกตามแผน
งด
เลื่อน
เสริม
สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง
ตารางแสดงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน มิถุนายน 2563
ลาดับ

1
2
3

4

1.

2.

วัน
อังคาร
พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พฤหัสบดี

5
6
0
0
5

วันที่
สถานที่
เฉลี่ย ออกหน่วย
2-มิ.ย.-63 บ.HGST ข
49
งด
4-มิ.ย.-63 บ.อัลฟ่าฯ
28
งด
5-มิ.ย.-63 บ.ฟูจิคูระฯ กบินทร์บุรี 49
งด
9-มิ.ย.-63 บ.ฟูจิคูระฯ A
37.5
งด
10-มิ.ย.-63 บ.ไอซินไทยฯ
106
ตรง
11-มิ.ย.-20 อ.นาดี
56.5
ตรง
16-มิ.ย.-63 บ.Y.S.Tech
97.5
งด
17-มิ.ย.-63 บ.ดับเบิ้ลเอฯ
82.75
งด
18-มิ.ย.-63 อ.บ้านสร้าง
31.25
ตรง
23-มิ.ย.-63 บ.โอกาโมโตฯ
65.75
ตรง
25-มิ.ย.-63 อ.กบินทร์บุรี
156
ตรง
ร ว ม รั บ บ ริ จ า ค โ ล หิ ต ภ า ย น อ ก
โรงพยาบาล
872 (2562)
รับบริจาคภายในโรงพยาบาล
291 (2562)

ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาอุปสรรค์
1. มีการงดหน่วยบริจาคโลหิต 6
หน่วย จากหน่วยบริษัทเอกชน ทา
ให้ยอดโลหิตลดลง ร้อยละ 48
2. โรงพยาบาลมีการเรียกเคสคนไข้
กลับมาจากช่วงโควิค เป็นจานวน
มากทาให้มผี ลิตภัณฑ์โลหิตไม่
เพียงพอ

การแก้ปัญหา
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยอาเภอ
ที่ไม่ยกเลิกกิจกรรม
- เ บิ ก ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ลื อ ด จ า ก
สภากาชาด
- จัดกิจกรรมวันบริจาคเลือดโลก และ
วันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล มีการ
แจกเสื้ อและของที่ระลึก รวมถึงเพิ่ม

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ได้
เลือด

ไม่
ผ่าน

เทียบกับค่าเฉลี่ย

90
124

4
25

121
27
90

45
15

0.00
0.00
0.00
0.00
-15.09
+119.46
0.00
0.00
+287.2
-58.93
-42.30

452
482

89
214

-48.16
+65.63

ผลการดาเนินงาน
- สามารถแก้ ปั ญ หาการขาด
แคลนโลหิตได้
- วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุด
นั ก ขั ต ฤกษ์ มี ผู้ บ ริ จ าคจ านวน
เพิ่มขึ้นจากที่เคยมีมา
- จากขยายเวลารั บ บริ จ าค
โลหิ ต ในวั น ราชการ มี ผู้ ม า
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2. ภายในโรงพยาบาลมีใช้ผลิตภัณฑ์
Cryoprecipitate มากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ในการผลิตไม่เพียงพอ

ครั้ง
1
2
3
4
5
6
7
มติที่ประชุม

เวลา
8.00
7.30
8.00
7.30
7.30
7.30
8.00

การประชาสั ม พั น ธ์ ท าให้ ย อดผู้ บริจาคเพิ่ มขึ้นและได้รับเสี ย ง
บริ จ าคโลหิ ต ภายในโรงพยาบาล ตอบรับว่าช่วยเอื้อประโยชน์แก่
เพิ่มขึ้น ได้โลหิต จานวน 482 ยูนิต ผู้บริจาค
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2562
ร้อยละ 65.63
แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจาเดือน สิงหาคม 2563
วัน
วันที่
สถานที่
ค่าเฉลี่ย
พุธ
5 สิงหาคม 2563
รร.มารีวิทยาฯ
78.33
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563
บ.สยามไอซินฯ
74.5
พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563 หอประชุมศาลากลางจังหวัด
0
ศุกร์
14 สิงหาคม 2563
อ.ศรีมโหสถ
97
พุธ
19 สิงหาคม 2563
บ.คูโบต้า
54.67
พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563
อ.ศรีมหาโพธิ
145.75
อังคาร 25 สิงหาคม 2563
รร.ป.ก.ณ.
79
- รับทราบ –
4.7 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.
118.18
40.06%
อ่า งเก็บ น้ าขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้าพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
13.32
79.98%
อ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จ านวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.23
ก์เมตร คิดเป็น 60.84%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ารวม 132.73 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
42.22%
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.9 การรายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.10 นาเสนอวีดิทัศน์สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
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มติที่ประชุม

-รับทราบ4.11 นาเสนอวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศรีสิน ทรมหาวชิร าลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว เนื่องในวันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.12 นาเสนอวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.12 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน์ ความไม่เกิน 5 นาที
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.13 ผลการดาเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สานักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
- จังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งพื้นที่เป้าหมายดาเนินงานโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดปราจีนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 1 พื้นที่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่ งชาติป่ าแก่งดิน สอ ป่ าแก่งใหญ่ และป่ าเขาสะโตน ท้องที่ห มู่ที่ 1 ต าบลบุ พราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวั ด
ปราจีนบุรี เนื้อที่ 82-3-9 ไร่
- คณะทางานดาเนินการสอบเขตพื้นที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์เพื่อดาเนินการจัดที่ดินทา
กินให้ชุมชน ปรากฏผลคงเหลือพื้นที่ จานวน 82-1-20 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นดังนี้
1. พื้นที่ที่มีราษฎรถือครองอยู่เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 จานวน
113 ราย เนื้อที่รวมจานวน 79-1-08 ไร่ พื้นที่ส่วนกลาง เนื้อที่จานวน 3-0-12 ไร่
2. ตรวจพบพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองเพิ่มเติมอีก 56 ราย 65 แปลง เนื้อที่ 110 – 2 – 88 ไร่
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.14 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.15 การบริหารจัดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังทะลุ ตาบลกรอกสมบูรณ์
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (นาเสนอโดยงวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปราจีนบุรี เขต 1)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
-รับทราบ5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
-รับทราบ-

5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
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มติที่ประชุม

-รับทราบ5.4 ข่าวผ่านเลนส์ (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ5.5 ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี (สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5.6 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน กรกฎาคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

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

-รับทราบ5.9. ข้อมูลข่าวสารสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.10 ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

(สานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุม

เวลา 12.35 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

