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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 8/๒๕63 ประจาเดือน กันยายน 2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………….
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมภายใต้ หัวข้อ “ทําดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 5 รางวัล
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข
ปี 2563 จํานวน 2 แห่ง
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบเกียรติบัตรการประกวดจังหวัดอําเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ประจําปี 2563 จํานวน 4 แห่ง
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
4. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ชมวีดิทัศน์) ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1) นายชัยวรรณ นิยม
ตําแหน่ง นายอําเภอศรีมหาโพธิ
2) นายชนาธิป โคกมณี ตําแหน่ง นายอําเภอบ้านสร้าง
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
..........................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕63 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (โดยได้นํา
รายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

ระเบียบวาระที่ ๓

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

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.2 ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
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4.3 สถานการณ์และมาตรการ/แนวทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาและป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
4.5 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจําเดือน สิงหาคม 2563
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
4.6 การรายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
4.7 การนําเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ําจังหวัดปราจีนบุรี
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา)
4.8 นําเสนอวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์การศึกษาการแปรรูปฯ และร่วมสนับสนุน
ร้านอาหาร “กินปลา กินกุ้ง @ทุ่งบางพลวง” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การแปรรูปและจําหน่ายสินค้าประมงแปลงใหญ่บางพลวง ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตําบลบางพลวง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
4.9 ผลการดําเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สนง.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
4.10 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อําเภอ (นําเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สนง.ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี)
4.11 การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนชิตใจชื่น อําเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี (นําเสนอวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
4.12 การบริหารจัดการขยะชุมชนของ 1 อปท. 1 อบต.
(เทศบาลตาบลกบินทร์/สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน มิถุนายน 2563
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
5.4 ข่าวผ่านเลนส์
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
5.5 ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
5.6 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน กรกฎาคม 2563
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
5.7 รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน กรกฎาคม 2563
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
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5.8 ข้อมูลข่าวสารสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
5.9 ข้อมูลข่าวสารสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
5.10 ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ (ครบ 60 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผูว้ ่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวรพจน์ แววสิงห์งาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวิทยา วงศ์เมือง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพิชัย วงษ์บัวงาม
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาวสมพร มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอติชาติ บุญยัง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
7. นายสมชาย ชะนะภัย
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
8. นางอุบล สารากิจ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
9. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
10. นายนพดล งามเหลือ
นายอําเภอนาดี
11. นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี
..............................................................

4

