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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕63 ประจาเดือน มกราคม 2563
วันที่ 30 มกราคม 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. นายอุดมศักดิ์
โหมดม่วง
2. นายศานติ
วจะรักษ์เลิศ
3. นายพิเชษฐ์
ศิริวาส
4. นางสาววรรณทนีย์ สุดสัตย์
5. นางอังคณา
หัตถกิจโกศล
6. นางอุทุมพร
พรหมวาศ
7. นายป้องปราการ
สุดนุช
8. นางสาววัฒนา
นรบุตร
9. นายจารัส
คงเอี่ยม
10. นายภิรมย์
ชื่นชอบ
11. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
12. นายมณฑล
สระทองน้อย
ไม่มาประชุม 12 หน่วยงาน
1. ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชาญชัย
จินดาสภาพร
3. นายดาริห์
รัตนชินกร
4. นายเจษฎา
สุขนิยม
5. นายวิฑูรย์
นาคะเสถียร
6. นายอานวย
โพธิ์แก้ว
7. นายวัชรพงศ์
สุภรณ์ไพจิต
8. นางพรพรรณี
กฤษฎาเรืองชัย
9. นางผ่องพรรณ
สาสี
10. นายอรรณพ
อานามวัฒน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 24 หน่วยงาน
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
แทน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สานักงาน กสทช.เขต 14
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.เขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
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11. นายวรัตน์
12. นายผดุงศักดิ์

สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผจก.ธนาคาร ธอส.สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์
เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มา ประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 13 หน่วยงาน
1. ร.ท.อภิศักดิ์
กออาไพร
แทน.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สมเจตน์
จันทวงษ์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. ร.ท.ยศพงศ์
คาซุ้ม
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเย็นจิตร
กรุณา
แทน หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. ร.ต.อ.อิทธิพง
ใจเกม
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.อ.อัครพล
ปัทมานุสรณ์ แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
7. พ.ต.ท.สิริบัญชา
ขอบใจ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
9. พ.ต.ท.นิรันดร
โกมลรัตน์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
10. พ.ต.ท.นิรันดร
เข้มประเสริฐ แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
11. พ.ต.ท.จาเริญ
สารโชติ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
12. พ.ต.ท.สุนันท์
เปรมปรี
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังขอนแดง
13. พ.ต.ท.หญิงกนกวรรณ อันทะโย แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. พ.ต.อ.วันชัย
พิทักษ์ตันสกุล ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
2. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์
พลวงษ์ศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
3. พ.ต.อ.สมพาน
สุขสาราญ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
4. พ.ต.อ.พีระพงษ์
เหล่าธนาวิน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
5. พ.ต.อ.สมพร
อินเหลา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวิทยา
วงศ์เมือง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางบุญทิวา
วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางอารีย์
คงอินทร์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
7. นายสาธิต
อ่อนน้อม
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
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8. นางมาละนี
9. นางสาวทิฆัมพร
10. นายชัยธรณ์
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายสมาร์ท
4. นายนพดล
5. นายพงษ์สิทธิ์
6. นายชัยวรรณ
7. นางสาวจิรภา

จินดารัตน์
จารุภูมิ

หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
แทน อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
พาที
งามเหลือ
เนื่องจานงค์
นิยม
ทองศิริ

นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอาเภอกบินทร์บุรี
แทน นายอาเภอประจันตคาม
นายอาเภอนาดี
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
นายอาเภอบ้านสร้าง
นายอาเภอศรีมโหสถ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 72 หน่วยงาน
เข้าประชุม 28 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชาญชัย
จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสัณธิติ
แก้วโกมินทร์ แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
4. นายจุมพล
แก้วพิจิตร
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาปรือ
5. นายชัยอนันต์
สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกมะกอก
6. นางสาวอมรรัตน์
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเมืองเก่า
7. นางวิไล
แสนใจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศรีมหาโพธิ
8. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาดี
9. นางอารีรัตน์
แทน นายกเทศบาลตาบลประจันตคาม
10. นายบุญศรี
จันทร์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
11. นางสาวพรมาลี
ศิริ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
12. จ.อ.รัตนโชติ
จารูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
13. นางสาวธีระดา
ศรีสุวรรณ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
14. นางภาวนา
ทองอยู่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
15. นายอุดม
ประนอม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
16. นายจาปา
บรมสุข
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
17. นายมาโนช
พูลเฉลิม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
18. นายอุดม
คุศรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
19. นายธีรชัย
วงศ์วนิชโยธิน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
20. นายสบัด
เสริมทรัพย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
21. นายอัครเดช
ชื่นฤทธิ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
22. นายวิถี
โพธิ์ทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
23. จ.ส.ต.จิรัฎฐ์
รัตนะวิเศทฤทธิ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
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24. ส.อ.ประยูร
25. นายมงคล
26. นางสาววันเพ็ญ
27. นางสาวชินนาฏ
28. นายสาราญ
ไม่มาประชุม 44 หน่วยงาน
1. นายรังสรรค์
2. นายวรรณสิทธิ์
3. นายอัครเดช
4. นายบันเทิง
5. นายไชยันต์
6. นายสุทธิชัย
7. นายสารวย
8. นายสมดุล
9. นายปัญญา
10. นายปราโมช
11. นางสาวนัชชา
12. ด.ต.ศิลปชัย
13. นายพรประเสริฐ
14. นายประเสริฐ
15. นายพิศิษฐ์
16. นายกฤษฎากรณ์
17. นายปกรณ์
18. นายณัฐชัย
19. นายประคอง
20. นายมาโนช
21. นายเฉลิมชัย
22. นางสาวภัทริน
23. นายสมศักดิ์
24. นายสมเกียรติ
25. นายพิศณุ
26. นายกนก
27. นายมาโนช
28. นายพีรมิตร
29. นายวิชัย
30. นายบุญส่ง
31. นายชัยชนะ
32. ส.ต.อ.มานะ
33. นายบุญเตือน

ทองลาด
รุพันธ์
ชัยชมพู
กาญจนธนากุล
อ่อนอรุณ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริการบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ

บุตรเนียร
แสงมาลี
อารี
ปัญญาดี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
บารุงวัด
สิงหกุล
ชาวนา
วงษ์นิกร
หนูแก้ว
แววนา
กัณหารี
สุริยวงษ์
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
ชั่งสี
ภู่มณี
กุลบุตร
สมโภชน์
เข็มเงิน
บารุงโลก
พูลเฉลิม
สัมฤทธิ์
สายพนัส
จานง
นวลสุวรรณ์
คล้ายสิงห์
อินคง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกบินทร์บุรี
นายกเทศทนตรีเทศบาลตาบลสระบัว
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
นายกองคืองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
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34. นายยุทธศักดิ์
35. นายเบิ้ม
36. นายณัฐพล
37. นายสมนึก
38. นายสมชาย
39. นางปวีณา
40. นายไพรวัลย์
41. นายอวยพร
42. นายไพศาล
43. นายศุภฤกษ์
44. นายณรงณ์ศักดิ์

นามประสิทธิ์
ฉัตรชูสิน
เดชสุภา
สมใจ
ศรีกล่า
เทศยุคุณธร
เมืองพุทธา
รุประมาณ
เอี๊ยะผา
บุญเจริญ
ลือคาหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 18 หน่วยงาน
1. นายสุรเทพ
กิจเกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายยศพนธ์
ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายอดิศักดิ์
สมบูรณ์กิตติกร แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายธีรพงศ์
ไกรนรา
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจานงค์
ธรรมสอน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายสมชาย
บุญมาก
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายไพบูลย์
จันทะอุทัย
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายประเทือง
นุชสาย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและศูนย์บารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
15. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
16. นายเอกศิษฐ์
ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
17. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทรจินดา
18. นางสาวพรทิพย์ เที่ยงธรรม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาววรรณดา
พิพัฒน์เจริญชัย ผอฺ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปราจีนบุรี
2. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายไพโรจน์
ติณชาติอารักษ์ หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
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2. นางตะติมา
3. นายประภาส
4. นายปริวรรณ
5. นายอิสราพงษ์
6. นางวริญญา

นุ้ยฉิม
ศรีเมือง
สิวงษ์โต
วงษ์ศรีแก้ว
สัมพันธรัตน์

7. นางมนต์ฤดี

แก้วไทรเลิศ

8. นายเริงศักดิ์
9. นายภัคภพ

เกตุจันทึก
อินทองคา

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ผู้อานวยการสถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี

9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางธนภรณ์
ศรีนรินทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายทวีศักดิ์
แก้วประเสริฐ แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นางสาวธนัญชนก ฉ่าเย็นอุรา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวสุวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
4. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสานนท์
เพ็ญแสง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวสุรีรัตน์
คาเกิด
แทน ผอ.ททท.นครนายก
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณา
สมทรัพย์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอติชาติ
บุญยัง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสมชาย
ชะนะภัย
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายสันธาน
มั่นคง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2. นายวิเชียร
3. นางอวยพร
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายธวัชชัย
2. นายควรชิต
3. นายประวัติศาสตร์

จังหวัดปราจีนบุรี
ศิริสุวรรณคูหา แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 6 ปราจีนบุรี
แสงเทียน
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
วิจิตร์วงษ์
ศรีนพวรรณ
จันทร์เทพ

ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน
1. นางสาวสมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ้ม
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
1. นางสาวอัญญารัตน์
2. นางสาววัชรี
ชมภู

3 หน่วยงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายบัญชายุทธ
นาคมุจลินท์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 7 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
2. นายอวยชัย
อ่อนสาเนียง แทน ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.ปราจีนบุรี
3. นางสาววิลาวรรณ มั่งคง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพิสิทธิ์
คล้ายยวงทอง ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
5. นายพนา
สากรพันธ์
แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. นายสมบูรณ์
เย็นใจ
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
7. นายสุรัตน์ชัย
ใจเย็น
แทน ผจก.การไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
2. นายธีรภัทร
สุดโสภา
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
3. นายแสงชัย
แหเลิศตระกูล ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรีชา
มีทรัพย์
แทน สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเฉลิมเกียรติ
แทน ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
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19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายวันชัย
เกาะสูงเนิน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวสุวิรัตน์
จิตสว่าง
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุระ
ว่องไพบูรณ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน
1. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวนฤภร
มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสาวศิริมงคล
สุธรรม
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายปริญญา
เก่งทา
แทน ผู้อานวยการสานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
๕. นางสาวปัทมา
ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายอัศวิน
อัศวุตมางกุร สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายณัทชัย
ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายกฤษ
ละมูลมอญ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
3. นางสาวทิพย์วิมล
รักษารัตย์
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
4. นางพงษ์ศักดิ์
สว่างไสว
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
5. นายสมบูรณ์
เหล่าวงศ์วัฒนา แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายกิตติ
บุญเรือง
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธิปกิตต์
สุดใจชื่น
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายอภัย
งามแสง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
9. นายภูชนะ
อุดมเวช
แทน อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
10. นายสุรศักดิ์
ศรีณรินทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
11. นายวิเชียร
อินทมาศ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
12. นายกมลภพ
งามเจริญ
แทน รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์

เสรีกุล

2. นายบุญลือ
3. นางสุภาภรณ์
4. นายอุดม
5. นายธวัช

ทองเกตุแก้ว
ปาลโฉม
พรประเสริฐ
ชลรักษ์

6. พ.อ.สมัย

ศรีสังข์

7. ดร.สรรณพ

นาควานิช

8. ดร.มาโนช
9. ดร.พรพิมล

กล้องเจริญ
ศรีมณี

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

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปรจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
17 คน
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
แทน หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 10 (ปราจีนบุรี)
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ
ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
หน.ตรวจสอบภายใน สนจ.ปจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
นิติกรปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม
1. นักศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดปราจีนบุรี ขอส่งมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกานัน ผู้ใหญ่ คัพ
(ฟุตบอลประเพณีนั ก ปกครองท้ องที่ ) ให้ กับผู้ ว่าราชการจัง หวัด ปราจี นบุรี เพื่ อเป็น เกีย รติป ระวัติ แก่จั งหวั ด
ปราจีนบุรีต่อไป
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบเกี ย รติ บั ต รตามโครงการ “พั ก กลางวั น ไปปฏิ บั ติ ธ รรมกั น เถอะ”
จังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ขอสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยการส่งมอบเช็ค จานวน 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี )
4. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ท่าน คือ

มติที่ประชุม

1) นายธีรพงศ์ ไกรนรา

ตาแหน่ง ประมงจังหวัดปราจีนบุรี

2) ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

3) นางสุวรรณา สมทรัพย์ ตาแหน่ง ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
- รับทราบ -

1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) ขอขอบคุณ ทุกหั ว หน้าส่ ว นราชการที่มีส่ ว นร่ว มในการรับเสด็จ สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้เสด็จมา
ส่วนพระองค์ ขอบคุณที่ภาคส่วนที่ช่วยดูแลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นการ
เสด็จอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนกบินทร์บุรีวิทยา อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2) เน้นย้ากิจกรรมจิตอาสา สาหรับทุกท้องถิ่นที่จะต้องมีการจัดอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ จานวน 50 คน ตอนนี้ได้ให้ทางฝ่ายเลขา คือปกครองจังหวัดได้ประสานทุกท้องถิ่น ที่จะแจ้งจัดคิวในการ
จะเข้าอบรมประชุมชี้แจง และจะต้องให้แล้วเสร็จใน เดือนมิถุนายนนี้
3) เรื่องภัยแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เน้นย้าเรื่องน้าประปา น้า
อุปโภค บริโภค น้าการเกษตร ได้ให้มีความเดือนร้อน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแล
4) PM 2.5 ภัยเงียบ ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูแล
5) ไวรัสโคโรน่า ขอให้เชื่อมั่น ไม่ต้องตื่น ตระหนก และทางจังหวัดได้ประชุม
คณะกรรมการป้องกันเชื้อโรคกับสาธารณสุขแล้วและออกมาตรการต่างๆที่จะดูแลชาวปราจีนบุรี
6) วันรวมน้าสู้ชากาดจะจัดขึ้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และงาน อส.
จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีนี้จะมีการสวนสนามที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ในช่วงบ่าย
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7) งบประมาณ ปี 63 อาจจะล่าช้าไปบ้าง ฝากถึงเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ครบ
ทวง ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัด
8) ความสะอาด ขยะ ปัจจุบันทางจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีการขับเคลื่อนหลาย
ตัว ค่อนข้างช้า โดยเฉพาะการขัดแยกขยะจากต้นทาง อย่างไรก็ตามขอให้เดินหน้าต่อ ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕62 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม ๒๕62
(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 มสั ญญา 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุ ดสั ญญา 15 พฤศจิกายน 2562
(ขยายอายุ สั ญญา 525 วัน ) ระยะเวลา 1,605 วัน ค่างานตามสั ญญา 794,200,000 บาท แผนงานรวม
76.507% ผลงานปัจจุบัน 39.861% ช้ารวมแผน 36.646%
ปัญหาอุปสรรค คนงานไม่เพียงพอต่อการทางาน บุคลากรบริษัทมีน้อยและเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ
1.2 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 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 2.593% ผลงานปัจจุบัน 2.718% เร็วกว่าแผน 0.125%
2 เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนหลวงหมายเลข 33 (แนวใหม่)
2.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจันตคาม ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 92.575% ผลงานปัจจุบัน 8.804% ช้ากว่าแผน 83.771% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
2.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจัน ตคาม ตอน 2 จ.ปราจี นบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ402,000,000 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 91.671% ผลงานปัจจุบัน 17.917% ช้ากว่าแผน 74.050% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
2.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจั น ตคาม ตอน 3 จ.ปราจี นบุ รี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,00 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 92.870% ผลงานปัจจุบัน 20.917% ช้ากว่าแผน 71.953% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
3 เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319
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3.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ
ตอน 1 ระยะทาง 6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 – 64) แผนงานรวม 91.870% ผลงาน
ปัจจุบัน 70.420% ช้ากว่าแผน 21.450% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล
หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้างและขอขยายอายุสัญญาจ้าง
3.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ
ตอน 2 ระยะทาง 9.500 กม.งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 – 64 แผนงานรวม 73.095%
ผลงานปัจจุบัน 33.781% ช้ากว่าแผน 41.831% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจกรกล
3.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ
ตอน 3 ระยะทาง 10.538 กม. งบประมาณ 378,000,000 บาท (ปี 61 – 64) แผนงานรวม 79.674%
ผลงานปัจจุบัน 51.130% เร็วกว่าแผน 28.544% ผู้รับจ้าง หจก.กองมณีก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและตัดสินใจล่าช้า มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทาให้ทางานช้ากว่าแผน
3.4 โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 จ.ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน
บ.หนองบัวหมู – บ.พนมสารคาม ตอน 1 แผนงานรวม 12.120% ผลงานปัจจุบัน 42.286% เร็วกว่าแผน 30.166%
3.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ
– พนมสารคาม ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64 ) แผนงานรวม
1.769% ผลงานปัจจุบัน 0.086% ช้ากว่าแผน 1.683%
3.6 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี
– อ.ศรีมโหสถ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 219,000,000 บาท (720 วัน) แผนงานรวม 24.480 % ผลงาน
ปัจจุบัน 9.582% ช้ากว่าแผน 14.898%
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทางในเขตทางหลวง
2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค
4. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต (เข้าแผนกรมทางหลวง)
4.1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี –
ศรีมหาโพธิ ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
4.2 ก่ อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจี น บุ รี ตอน 1
ระยะทาง 63.000 กม. ปี 63 เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)
สถานะ ปรับแผนการดาเนินงานและให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
4.3 โครงการ พัฒ นาทางหลวงรองรั บ ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อ สร้า ง
สะพานข้ามแยกทาง ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหินซ้อน)
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 24 มกราคม 2563) จานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,444 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,382 เรื่ อง (คิด เป็น 98.20%) อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ 62 เรื่อง (คิดเป็น 1.80%) ให้คาปรึกษาทั้งหมด 3,314 เรื่อง
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 สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอาเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 24 มกราคม 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

1,629
582
427
275
180
162
129
60
3,444

จานวนเรื่องที่
ยุติ

1,597
580
418
271
175
158
123
60
3,382

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

32
2
9
4
5
4
6
0
62

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง

98.04
99.66
97.89
98.55
97.22
97.53
95.35
100
98.20

1.96
0.34
2.11
1.45
6.78
2.47
4.65
0
1.80

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มกราคม 2563 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 24
มกราคม 2563) จานวนทั้งหมด 14 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภท

จานวนเรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหว่างดาเนินการ

1

ปัญหาที่ดิน

4

1

3

2

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3

-

3

3

ความเดือดร้อน

3

-

3

4

ขอความช่วยเหลือ

3

-

3

5

แจ้งเบาะแส

1

-

1

6

อื่นๆ

-

-

-

14

-

13

รวม
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.2 กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์
2563 ณ แขวงทางหลวงชนบปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
กาหนด กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่2/2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00. – 08.30 น.ณ แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี ตาบลบางบริบูรณ์ อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.3 โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ ณี สิ ริ พั ช ร มหาวั ช รราชธิ ด า เสด็ จ แทนพระองค์ ไปทรงเปิ ด นิ ท รรศการจิ ต อาสาป้ อ งกั น เอดส์
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เทิดพระเกีย รติ พระเจ้ าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุ ทธนารีนาถ ครั้งที่ 10 ในวันอังคารที่ 16
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกบินทร์บุรีวิทยา อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2562
ประเภทงบ

งบประมาณ

ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

จานวนเงิน ร้อยละ

จานวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจา

843.25

-

-

รายจ่ายลงทุน

194.35

149.18

ภาพรวม

1,037.60

149.18

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

409.47 48.56

64

6

76.76

39.49

20.32

55

5

14.38

448.96 43.27

68

8

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ

เงินกันฯ

เบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละคงเหลือ

เงินกันก่อนปี 62

288.14

56.79

19.71

231.35

80.29

เงินกันปี 62

768.66

134.09

17.45

634.57

82.55

รวมเงินกันฯ ทั้งสิ้น

1,056.80

190.88

18.06

865.92

81.94

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.5 โครงการหน่ว ยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ทุ่งวิจิตร หมู่ที่ 10 ตาบล
สะพานหิน อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.6 ก าหนดการจั ด งานวั น รวมน้ าใจสู่ ก าชาดจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ประจ าปี 2563
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
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4.7 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ2563
( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
4.8 การจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9
กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
4.9 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน ธันวาคม 2562
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
แผนออกหน่วย 12 ครั้ง
อกตามแผน
10 ครั้ง
งด
2
ครั้ง
เลื่อน
1
ครั้ง
เสริม
1
ครั้ง
สรุปออกหน่วยจริงฯ12 ครั้ง
ตารางแสดงผลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2562
ลาดับ

วัน

วันที่

สถานที่

ค่าเฉลี่ย ต า ม ได้
แผน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จันทร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
จันทร์
อังคาร
พฤหัสบดี

2 ธ.ค. 62
2 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62
17 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62

มทบ.12
ป พัน 12
บ.HGST ข
บ.คูโบต้า
บ.ฟูจิคูระฯ กบินทร์
อ.นาดี
บ.ฟูจิคูระฯ เมือง
บ.ไอซินไทยฯ
อ.ศรีมโหสถ
อ.บ้านสร้าง
บ.โอกาโมโตฯ
บ.ดับเบิ้มเอฯ
บ.Y.S.Tech
อ.กบินทร์บุรี

47

งด
เสริม
98 ตรง
55 ตรง
57 ตรง
106 ตรง
49 เลื่อน
66 ตรง
97 ตรง
83 ตรง
31 งด
156 ตรง
38 ตรง
113 ตรง

59
114
41
73
162
26
53
106
93
0
112
46
115

ไม่ได้

20
24
6
24
48
10
7
22
31
0
25
6
11

เที ย บกั บ ได้-เฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

-100
0
16.92
-25
29.20
52.83
-46.94
-19.39
9.28
12.39
-100
-28.21
22.67
2.22

-47
59
17
-14
17
56
-23
-13
9
10
-31
-44
9
3

ปัญหาอุปสรรค มีการงดหน่วยบริจาคโลหิต ทาให้ยอดโลหิตสารองน้อยกว่าปกติ และต้องเตรียมเลือดสารองว้
สาหรับช่วงเทศกาลปีใหม่
แก้ปัญหาโดย หาหน่วยบริจาคเสริม ซึ่งได้จาก หน่วย กองพันทหารปืนใหม่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ ที่ 12 รักษา
พระองค์ จานวน 59 ยูนิต
ผลการดาเนินงาน ได้โลหิตสารองตามเป้าหมาย และไม่มีภาวะขาดแคลนโลหิตในช่วง 7 วันอันตราย
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มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.10 บทบาทหน้าที่และแนวทางดาเนินงานตามแผน กอ.รมน.

(กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.11 ขอความร่วมมือในการเตรียมการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563
(สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี)
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยงานบริหารกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กาหนดให้สานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ส.กทอ.) เป็นหน่วงงานที่ได้รับมอบจากกระทรวงพลังงานตามคาสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 41/2561
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ให้บริหารจัดการเงินกองทุนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และข้อ 18 กาหนดให้โครงการที่จะ
ได้รับการพิจารณาจะต้องเป็นต้องวัตถุประสงค์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ หรือเป็นโครงการที่มีสิทธิ
ขอรั บ การส่ ง เสริ แ ละช่ ว ยเหลื อ จากกองทุ น หรื อ มี ลั ก ษณะในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตามมาตรา 40 แห่ ง
พระราชบัญญัติ หรือเพื่อแก้ไขสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานในโครงการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และต้อง
สอดคล้องกับแผนพลังงาน และเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ เงือนไข และความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติ และวรรคสองให้ ส.กทอ. มีหน้าที่ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรร
เงินกองทุนประจาปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วรรคหนึ่ง พร้อมกับอานาจหน้าที่ ส.กทอ. ข้อ 4 ตามโครงสร้าง
การบริหารงานให้จัดทายุทธศาสตร์ การจัดสรรเงินกองทุน เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.12 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.
183.62
62.24%
อ่า งเก็บ น้ าขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้าพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
9.79
56.57%
อ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จ านวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.86
ก์เมตร คิดเป็น 91.63%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ารวม 195.27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
62.12% (เพียงพอสาหรับน้าอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ)
แผนการชะลอความเค็มแม่น้าบางปะกง – ปราจีนบุรี ปี 2562 - 2563
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 ความเค็มแม่น้าบางปะกง หน้าโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ระยะเวลา 40 กม. จากปากแม่น้า เกิน 1 กรัมต่อลิตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (เร็วกว่าปีที่แล้ว 35 วัน) เริ่ม
ควบคุมบานเขื่อนบางปะกง
 ควบคุมความเค็มที่ ปตร.บางขนาก อ.บางน้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 124 กม.
จากปากอ่าว ไม่ให้ค่าความเค็มเกิน 1 กรัมต่อลิตร คาดว่าประมาณวันที่ 10 ธันวาคม 2562 (เกิน 1 กรัมต่อลิตร
วันที่ 11 ธันวาคม 2562)
 ควบคุมความเค็มที่ ปตร.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 134 กม. จากปากอ่าว
ไม่ให้ค่าความเค็มเกิน 1 กรัมต่อลิตร ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 (เกิน 1 กรัมต่อลิตร วันที่ 1 มกราคม 2563)
 ควบคุมความเค็มที่ จุดสูบน้าการประปาส่วนส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ระยะทาง 186 กม. จากปากอ่าว ไม่ให้ค่าความเค็มเกิน 1 กรัมต่อลิตร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 หลังจากนั้น
กปภ.ปราจีนบุรี และ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สามารถใช้น้าจากสระหนองอ้อ และอ่างฯ คลองไม้ปล้อง ได้อีก 4 เดือน
 ควบคุมความเค็มที่ ปตร.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 208 กม.
จากปากอ่าว ไม่ให้ค่าความเค็มเกิน 1 กรัมต่อลิตร ตลอดทั้งปี
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

4.13 การบริ หารจั ดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณี จั งหวัด ปราจีน บุ รี
(นาเสนอโดยงวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ4.14 การบริหารจัดการขยะชุมชนของ 1 อปท. 1 อบต.
(โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี/สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข (สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน ธันวาคม 2562
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5.4 ข่าวสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5.5 ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5.6 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน ธันวาคม 2562
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-
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5.7 รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน ธันวาคม 2562
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.8 รายงานความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุนฯ

(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ5.9 รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ค่าฝุ่นละออง (PM2.5) และการให้ความช่วยเหลือ

(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา

6.1 รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดส่วนท้องถิ่น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3
- 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี)
6.2 เชิญชวนส่วนราชการ เลือกซื้อสินค้า เกษตรอินทรีย์ ที่เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
นามาจาหน่ายที่ด้านล่างหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี จะมีเป็นประจาทุกเดือนในวันประชุมคณะกรมการจังหวัด
ปราจีนบุรี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
6.3 ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 34 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อาเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดปราจีนบุรี
(การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
6.4 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกิจกรรมงาน ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
(งานว้าว) ตอน รักษ์ ณ ปราจีนบุรี (หิ้วปิ่นโต โชว์ ถุงผ้า) ในวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 –
22.00 น. ณ สวนสาธารณะ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
ปิดประชุม

-รับทราบเวลา ๑2.00 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

