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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 4/๒๕63 ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู๎มาประชุม 3 คน
1. นายพิบูลย์
2. นายรณรงค์
3. นายวรพจน์

หัตถกิจโกศล
นครจินดา
แววสิงห์งาม

1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
เข๎าประชุม 10 หนํวยงาน
1. นายนิทน
เกตุลุนสงค์
2. นายตระการ
พันธุ์ขะวงศ์
3. นายชัยพล
โพธิ์เรือง
4. นายศักดิ์ชัย
รังสิวรารักษ์

ผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 25 หน่วยงาน

อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สุดนุช
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
นรบุตร
ผอ.สานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดปราจีนบุรี
คงเอี่ยม
ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ(ป.ป.ช.)
เตชะปัญญารักษ์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
สระทองน๎อย ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี

5. นายป้องปราการ
6. นางสาววัฒนา
7. นายจารัส
8. นายธนกฤษ
9. นางสาวสุวรรณา
10. นายมณฑล
ไมํมาประชุม 15 หนํวยงาน
1. นางอังคณา
หัตถกิจโกศล
2. นางอุทุมพร
3. นายโอภาส
4. นายเกรียงยศ
5. นายดาริห์
6. นายกัมปนาท
7. นายวิฑูรย์
8. นายอานวย
9. นายเชษฐรัตน์
10. นายวัชรพงศ์
11. นางพรพรรณี

นายกเหลํากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แมํบ๎านมหาดไทย/
นายกสมาคมสํงเสริมวัฒนธรรมหญิง
พรหมวาศ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ทองชํวง
ประธานหอการค๎าจังหวัดปราจีนบุรี
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
เกษรเกศรา
ผอ.สานักงาน กสทช.เขต 14
นาคะเสถียร
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
โพธิ์แก๎ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ชนะขา
ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด๎านเศรษกิจ
สุภรณ์ไพจิต นายกสมาคมผู๎สื่อขําวปราจีนบุรี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู๎จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
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12. นางผํองพรรณ
13. นายอรรณพ
14. นายวรัตน์
15. นายผดุงศักดิ์

สาสี
อานามวัฒน์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผอ.เขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ธนาคาร ธอส.สาขาปราจีนบุรี
ผจก.ศูนย์บริการรํวมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงศักดิ์
เจดีย์แปง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 4 หนํวยงาน
1. พ.อ.นุกูล
พูลสวัสดิ์
แทน.ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ท.กันตภณ
สวนพันธ์
แทน ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.อ.นาพล
ผิวผํอง
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ. สุวรรณ
เชี่ยวนาวินธวัช แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 14 หนํวยงาน
1. พลตรี ดิฐพงษ์
เจริญวงศ์
หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผํานศึก เขตปราจีนบุรี
2. พ.ต.ต.ชนะ
ขาทอง
สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
3.พ.ต.อ.กสินธุ์
ธารงศรีสุข
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.มาโนช
กันเกลา
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
5. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์
พลวงษ์ศรี
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
6. พ.ต.อ.สมพาน
สุขสาราญ
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
7. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
8. พ.ต.อ.มงคล
โท๎เป๋า
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรบ๎านสร๎าง
9. พ.ต.อ.สุรพร
เทพแสน
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
10. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์
รักษาชาติ
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผํ
11. พ.ต.อ.พีระพงษ์
เหลําธนาวิน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
12. พ.ต.อ.สมพร
อินเหลา
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
13.
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรวังขอนแดง
14. พ.ต.ท.กิตติพรรธ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สารวัตรใหญํตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 10 หนํวยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวธัญญรัตน์ ธนันศักดิ์วรชิด แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางกชพร
ปริปุณนัง
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. วําที่ร๎อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์ เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางอารีย์
คงอินทร์
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
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7. นายสาธิต
8. นางมาละนี
9. นายชุมพล
10. นายชัยธรณ์
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข๎าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายวิธรัช
4. นายนพดล
5. นายพงษ์สิทธิ์
6. นายชัยวรรณ
7. นางสาวจิรภา

อํอนน๎อม
จินดารัตน์
พิชญชัย

ท๎องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน๎าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
อ านวยการศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 3
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู๎อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
รามัญ
งามเหลือ
เนื่องจานงค์
นิยม
ทองศิริ

นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอาเภอกบินทร์บุรี
นายอาเภอประจันตคาม
นายอาเภอนาดี
นายอาเภอศรีมหาโพธิ์
นายอาเภอบ๎านสร๎าง
นายอาเภอศรีมโหสถ

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 71 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นายพรเทพ
ทรัพย์อัมพร แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุขใจ
เทพประสิทธิ์ แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
ไมํมาประชุม 64 หนํวยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบันฑิต
แดงศิริ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ๎านนาปรือ
3. นางพูลทรัพย์
เดชผิว
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกมะกอก
4. นายรังสรรค์
บุตรเนียร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกบินทร์บุรี
5. นายเฉลิมพล
หริตวร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลเมืองเกํา
6. นายวรรณสิทธิ์
แสงมาลี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลสระบัว
7. นายวิรัตน์
แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลศรีมหาโพธิ
8. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโพธิ์งาม
9. นายไชยันต์
จันทวงษ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ๎านสร๎าง
10. นายสุทธิชัย
เหรียญอารีย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีบ
11. นายเทวัน
เสียงเจริญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาดี
12. นายสุวิทย์
โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลประจันตคาม
13. นายบุญศรี
จันทร์ชัย
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงขี้เหล็ก
14. นายสารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงพระราม
15. นายสมดุล
พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารสํวนตาบลรอบเมือง
16. นายปัญญา
บารุงวัด
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านพระ
17. นายปราโมช
สิงหกุล
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกไม๎ลาย
18. นายนิพล
สมสกุล
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลไม๎เค็ด
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19. จ.อ.รัตนโชติ
20. นางสาวนัชชา
21. นายเกียรติ
22. ด.ต.ศิลปชัย
23. จ.ส.อ.ต๎องชนะ
24. นายพรประเสริฐ
25. นายประเสริฐ
26. นายไพบูลย์
27. นายพิศิษฐ์
28. นายกฤษฏากรณ์
29. นายปกรณ์
30. นายณัฐชัย
31. นายประคอง
32. นายมาโนช
33. นายอุดม
34. นายเฉลิมชัย
35. นางสาวภัทริน
36. นายสมศักดิ์
37. นายสมเกียรติ
38. นายพิศณุ
39. นายกนก
40. นายมาโนช
41. นายพีรมิตร
42. นายสุรชัย
43. นายธีรชัย
44. นายวิชัย
41. นายบุญสํง
42. นายชัยชนะ
43. นายศิริ
44. นายเสถียร
45. นายสุชาติ
46. ส.ต.อ.มานะ
47.นายบุญเตือน
48. นายยุทธศักดิ์
49. นายเบิ้ม
50. นายสมยศ
51. นายณัฐพล
52. นายสมนึก
53. นายสมพิษ

จารูญ
ชาวนา
ศิริวัฒน์ภัทรา
วงษ์นิกร
กลับน๎อย
หนูแก๎ว
แววนา
ชํางฉาย
กัณหารี
สุริยวงษ์
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
แนวสุข
ชั่งสี
ภูํมณี
กุลบุตร
สมโภชน์
เข็มเงิน
บารุงโลก
พูลเฉลิม
สัมฤทธิ์
ทนสิงห์
วงศ์วนิชโยธิน
สายพนัส
จานง
นวลสุวรรณ์
เงินเกิด
แก๎วไทรเลิศ
สํงแสง
คล๎ายสิงห์
อินคง
นามประสิทธิ์
ฉัตรชูสิน
จาตุรนต์
เดชสุภา
สมใจ
กุลธรรม

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทํางาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโนนห๎อม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเมืองเกํา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนนทรี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวังดาล
นายกองค์องค์การบริหารสํวนตาบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลยํานรี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านนา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบํอทอง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวังทําช๎าง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเขาไม๎แก๎ว
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนางแก๎ว
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านทาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหัวหว๎า
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําตูม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางเตย
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางกระเบา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางปลาร๎า
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านสร๎าง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางแตน
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลไผํชะเลือด
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเกาะลอย
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54. นายสมชาย
55. นางปวีณา
56. นายสุชาติ
57. นายไพรวัลย์
58. นายอวยพร
59. นายบุญชอบ
60. นายธัญญา
61. นายไพศาล
62. นายสาราญ
63. นายศุภฤกษ์
64. นายณรงณ์ศักดิ์

ศรีกล่า
เทศยุคุณธร
เดชสุภา
เมืองพุทธา
รุประมาณ
กองจันดา
แสงสวรรค์
เอี๊ยะผา
อํอนอรุณ
บุญเจริญ
ลือคาหาญ

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบุฝ้าย
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองแก๎ว
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลคาโตนด
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านหอย
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนาดี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทุํงโพธิ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลแกํงดินสอ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลสาพันตา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลสะพานหิน

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 15 หนํวยงาน
1. นายสุรเทพ
กิจเกล๎า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพิชัย
วงษ์บัวงาม
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายธีรพงศ์
ไกรนรา
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจานงค์
ธรรมสอน
ผู๎อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการสํงน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายไพบูลย์
จันทะอุทัย
ผู๎อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
10. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน๎าสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
11. นายวิรัลพัชร
อวิรุทธพาณิชย์ แทน ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
12. นายเอกศิษฐ์
ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู๎อานวยการสานักงานกํอสร๎างชลประทานขนาดใหญํที่ 7
(โครงการห๎วยโสมง)
13. นายวิเชียร
เหลืองอํอน
ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงนฤบดินทรจินดา
14. นางสาวพรทิพย์ เที่ยงธรรม
หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 6 หนํวยงาน
1. นายโอภาส
วรวาท
ผอ.ศูนย์วิจัยข๎าวปราจีนบุรี
2. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
3. นายประเทือง
นุชสาย
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
4. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
5. นางสาววรรณดา
พิพัฒน์เจริญชัย ผอฺ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปราจีนบุรี
6. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
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8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9
เข๎าประชุม 9 หนํวยงาน
1. นางกวินธิดา
อินทวงษ์
2. นางตะติมา
นุ๎ยฉิม
3. นายประภาส
ศรีเมือง
4. นายธนวัฒน์
สัมพันธ์กุลภัค
5. นายอิสราพงษ์
วงษ์ศรีแก๎ว
6. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์
ไมํมาประชุม 6 หนํวยงาน
1. นางมนต์ฤดี
2. นายเริงศักดิ์
3. นายภัคภพ

แก๎วไทรเลิศ
เกตุจันทึก
อินทองคา

หน่วยงาน
แทน หัวหน๎าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู๎บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู๎อานวยการทัณฑสถานเปิดบ๎านเนินสูง
ผู๎อานวยการสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี

9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายทวีศักดิ์
แก๎วประเสริฐ แทน ผู๎อานวยการศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นางสาวอมรรัตน์
สัตบุษย์
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางโศรยา
ธรรมรักษ์
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร
ไมํมาประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายจิระเดช
ภูเต๎านิล
แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู๎อานวยการสานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
2. จ.ส.ต.สกล
ทองคา
ผอ.ททท.นครนายก
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นางสุวรรณา
สมทรัพย์
2. นายนิกร
เปี่ยมประเสริฐ
3. นายสมชาย
ชะนะภัย

หน่วยงาน
ขนสํงจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายวิฑูร
บุญสํง
แทน ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอวดพร
แสงเทียน
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ไมํมาประชุม 4 หนํวยงาน
1. นายสุเมธ
สามทอง
ผอ.สนง.ทรัพยากรน้าภาค 6 ปราจีนบุรี
2. นายธวัชชัย
วิจิตร์วงษ์
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
3. นายควรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ
4. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ
หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติทับลาน
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นางสาวสมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ๎ม
หัวหน๎าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
2. นางสาววัชรี
ชมภู
3. นางสาววัชรี
ชมภู

3 หน่วยงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู๎อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายบัญชายุทธ
นาคมุจลินท์ ผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายแสงชัย
แหเลิศตระกูล ผจก.การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพิสิทธิ์
คล๎ายยวงทอง ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 9 หนํวยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
2. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
3. นายพรศักดิ์
ไทยตรง
ผจก.สนง.บริการลูกค๎า กสท. ปราจีนบุรี
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4. นายธีรภัทร
5. นางบุญรวม
6. นายชัชวาล
7. นายวินัย
8. นายบรรจง
9. นายสมเดช

สุดโสภา
ทองเย็น
ศรีสุวรรณ
สุขวิลัย
สุวัฒนวิชญ์
พักสะอาด

หัวหน๎าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
ผจก.การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ผจก.การไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ

18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายปรีชา
มีทรัพย์
รก.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผู๎อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายวันชัย
เกาะสูงเนิน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 5 หนํวยงาน
1. นางชลอศรี
บุญแก๎วสุข
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุระ
วํองไพบูรณ์
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาววนิดา
เงินรูปงาม
ผู๎อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข๎าประชุม 4 หนํวยงาน
1. นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวนฤภร
มุขแจ๎ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสาวสุรีย์พร
พํวงสุข
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นางสาวปัทมา
ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายรชฏ
เกตุบรรจง
ผู๎อานวยการสานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายอัศวิน
อัศวุตมางกุล สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 9 หนํวยงาน
1. นางอารีย์
คงบุรี
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางธัญชนก
ก๎อนเงิน
แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
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3. นางสาวทิพย์วิมล
4. นายพงษ์ศักดิ์

รักษารัตย์

แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
สวํางไสว
แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
เหลําวงศ์วัฒนา แทน ผู๎อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
ทองเกตุแก๎ว ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สุขปลั่ง
แทน ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางปราจีนบุรี
กิจโรจน์
แทน ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
อินทวงษ์
แทน ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

5. นายสมบูรณ์
6. นายบุญลือ
7. นางศรัญญา
8. นายนิรันดร
9. นายวิเชียร
ไมํมาประชุม 12 หนํวยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์
เสรีกุล
2. นางสาวอรณิชชา
3. นายนะรงษ์
4. นายวิระ
5. นางสุภาภรณ์
6. นายอุดม
7. ผศ.กิตติศักดิ์

สังข์มณี
ชาวเพ็ชร
ออมทรัพย์ทวี
ปาลโฉม
พรประเสริฐ
เชื้ออาษา

8. นายธวัช

ชลรักษ์

9. พ.อ.สมัย

ศรีสังข์

10. ดร.สรรณพ

นาควานิช

11. ดร.มาโนช
12. ดร.พรพิมล

กล๎องเจริญ
ศรีมณี

24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน
1. นายจีระศักดิ์
เครืออ๎น
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
4. นายถนอมรัตน์
กรดงาม
5. นายฤกษ์ฤทธิ์
บุญยัง
6. นายจักรพงษ์
ดีเลิศ
7. นางสาววงเดือน
ใช๎ได๎สุก
8. นางสาวฐิติพร
ไหว๎พรหม
9. นางสาวสุขใจ
พรภิรมย์
10. นายภาราดา
รอดประเสริฐ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ผู๎อานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู๎อานวยการสานักงานสํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผู๎อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู๎อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี
15 คน
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
ผอ.กลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ
ผอ.กลุํมงานอานวยการสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
หน.ตรวจสอบภายใน สนจ.ปจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
เจ๎าหน๎าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
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11. นางสาวพรนิภา
12. นางสาวนิสา
13. นางสาวมุจิตา
14. นางสาวนภาพร
15. นางสาวพรพนา

เครือเทศ
นุชอุดม
วัชรสมบูรณ์
ทองบุญ
รอดจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.

เจ๎าหน๎าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
เจ๎าหน๎าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรให๎ข๎าราชการพลเรือนดีเดํน ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 11 ราย
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบเกียรติบัตรให๎แกํสถานที่ปฏิบัติได๎ตามมาตรฐาน ระดับดีเยี่ยมในการป้องกันโรค
โควิด 19 จานวน 21 แหํง (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบประกาศเกียรติ คุณ พร๎อมรางวัลและเหรียญเชิดชูเกียรติ ให๎แกํศูนย์ อปพร.
ดีเดํน (1 ศูนย์/ 1 ราย) (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
4. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน - ท่าน คือ
- รับทราบ -

2. ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) เรื่ อ งโควิ ด – 19 (COVID-19) สถานการณ์ โ ควิ ด – 19 (COVID-19)
ขณะนี้พบผู๎ติดเชื้อ COVID-19 จานวน 9 ราย รักษาหายกลับบ๎านแล๎ว 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย การป้องกันตนเอง
สาหรับประชาชนทั่วไป ขอให๎สร๎างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือลดความเสี่ยง ด๎วยการล๎างมือด๎วยน้า
และสบูํ หรือเจลแอลกอฮอล์ให๎บํอยขึ้น หากรู๎สึก ไมํสบาย ไอ จาม ให๎สวมหน๎ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปใน
พื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแนํน เลี่ยงการใช๎มือสัมผัสหน๎า ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม ด๎วยการกินร๎อน
ช๎อนเรา ทาตนเองให๎แข็งแรง และกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาด สาหรับผู๎ที่เดินทาง
กลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแตํวันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต๎นไป ให๎กักตัวอยูํในที่พักอาศัย
14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลาเนา ให๎ปฏิบัติตามคาแนะนาอยํางเครํงครัด ดังตํอไปนี้
(1) ไมํรับประทานอาหารและใช๎ภาชนะรํวมกับผู๎อื่น
(2) ไมํใช๎ของใช๎สํวนตัวรํวมกับผู๎อื่น เชํน ผ๎าเช็ดตัว หมอน ผ๎าหํม แก๎วน้า
ช๎อนส๎อม
(3) ล๎างมือบํอย ๆ ด๎วยน้าและสบูํ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70%
ลูบจนมือแห๎ง
(4) หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล๎ชิดกับผู๎อื่น โดยเฉพาะผู๎สูงอายุ และผู๎ป่วยเรื้อรัง
2) รัฐบาลต๎องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังชํวงโควิด – 19 (COVID-19)
3) สถานการณ์โควิด – 19 (COVID-19) ได๎มีการคลี่คลาย และดีขึ้นตามลาดับ

11
4) เรื่องงบประมาณ ฝากถึงหนํวยงานไหนที่ได๎รับจัดสรรเงินงบประมาณไปแล๎ว
ฝากหนํวยงานรีบดาเนินการ
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3. ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา)
1) โควิด –19 ขยายเวลาห๎ามออกเคหสถาน “เคอร์ฟิว” เพิ่มอีก 1 เดือน ในชํวง

เวลา 23.00 – 03.00 น.
2) ในชํวงฤดูฝน ฝากถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ฝากดูแลพี่น๎องประชาชน
ในเรื่องอุทกภัย ภัยธรรมชาติ แมํน้าคู๎คลอง ฯลฯ
4. ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม)
1) แนวทางการเสนอโครงการภายใต๎กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
(1 ล๎านล๎านบาท) จะแบํงเป็น 3 กลุํม ดังนี้ ข๎อ 1. (การสาธารณสุข 45,000 ลบ.) แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุป ระสงค์ ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข เพื่อแก๎ ปัญหาระบาดของโรคติด ตํอ โควิด -19 ข๎อ 2.(เยียวยา
555,000 ลบ.) แผนงานหรือโครงการที่วัตถุประสงค์เพื่อชํวยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชยให๎กับภาคประชา ชน
เกษตรกร และผู๎ประกอบการ ซึ่งได๎รั บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดตํอโควิด -19 ข๎อ 3.
(กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลบ.) ลงทุนและกิจกรรมพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่นและชุมชน ,สํงเสริมและกระตุ๎นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน ,สร๎างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร๎างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวกการผลิต
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕63 เมื่อพุธที่ 29 เมษายน ๒๕63
(โดยได๎นารายงานการประชุมเผยแพรํบนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก๎าวหน๎าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไมํให๎เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. เรื่องความคืบหน๎าโครงการกํอสร๎าง ทางหลวงหมายเลข 304
๑.1 โครงการกํอสร๎าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 สํวนที่ 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 คํางานตามสัญญา 749,200,000.00 บาท แผนงานรวม 80.129% ผลงานปัจจุบัน
53.352% ช๎ารวมแผน 26.777%
ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทางานมีไมํเพียงพอ คนงานไมํเพียงพอตํอการทางาน และเครื่องจักรมีไมํเพียงพอ ปัญหา
เคลื่อนย๎ายแรงงานตํางถิ่น เนื่องจากวิกฤตไวรัส โคโรนา (โควิด-19) ปัญหาการนาเข๎าวัสดุจากตํางประเทศเพื่อใช๎ใน
โครงการ เนื่องจากวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
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1.2 โครงการพัฒ นาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก กํอสร๎าง
สะพานข๎ามแยกทางตํางระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหินซ๎อน)
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงาน 1 แหํง
กม.126+000 – กม.128+000 ระยะทาง 3.050 กม. เริ่มสัญญา 10
สิงหาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 มกราคม 2565 ระยะเวลา 900 วัน คํางานตามสัญญา 513,959,300 บาท
แผนงานรวม 17.851% ผลงานปัจจุบัน 21.568% เร็วกวําแผน 3.717 % ผู๎รับจ๎าง บริษัท ทิพากร จากัด
2 เรื่อง ความคืบหน๎าการกํอสร๎างถนนหลวงหมายเลข 33 (แนวใหมํ)
2.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหมํ) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจันตคาม ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 47.656% ผลงานปัจจุบัน 31.093% ช๎ากวําแผน 16.563% ผู๎รับจ๎าง หจก.กิจสินเลิศ
2.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหมํ) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจัน ตคาม ตอน 2 จ.ปราจี นบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ402,000,000 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 45.064% ผลงานปัจจุบัน 45.223% ช๎ากวําแผน 0.159% ผู๎รับจ๎าง หจก.กิจสินเลิศ
2.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหมํ) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจั น ตคาม ตอน 3 จ.ปราจี นบุ รี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,00 บาท (ปี 61 – 64)
แผนงานรวม 48.134% ผลงานปัจจุบัน 52.660% ช๎ากวําแผน 4.526% ผู๎รับจ๎าง หจก.กิจสินเลิศ
3 เรื่อง ความคืบหน๎าการกํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 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 94.014% ช๎ากวําแผน 5.986% ผู๎รับจ๎าง หจก.มาตรศรีจักรกล
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างดาเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้างและขอขยายอายุสัญญาจ้าง
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% ช๎ากวําแผน 52.477% ผู๎รับจ๎าง 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 90.850%
ผลงานปัจจุบัน 76.385% เร็วกวําแผน 14.455% ผู๎รับจ๎าง หจก.กองมณีกํอสร๎าง
ปัญหาอุปสรรค ผู๎รับจ๎างขาดสภาพคลํองและตัดสินใจลําช๎า มีบุคลากรและเครื่องจักรน๎อยทาให๎ทางานช๎ากวําแผน
3.4 โครงการ กํอสร๎าง ทางหลวงหมายเลข 319 จ.ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน
บ.หนองบัวหมู – บ.พนมสารคาม ตอน 1 แผนงานรวม 23.538% ผลงานปัจจุบัน 56969% เร็วกวําแผน 33.431%
3.5 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 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 8.209% ผลงานปัจจุบัน 10.196% ช๎ากวําแผน 1.987%
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต๎นไม๎ 2 ข๎างทางในเขตทางหลวง
2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ทํอประปาสํวนภูมิภาค
3.6 โครงการ กํอสร๎างสะพานข๎ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี
– อ.ศรีมโหสถ ปริมาณงาน 1 แหํง งบประมาณ 219,000,000 บาท (720 วัน) แผนงานรวม 24.480% ผลงาน
ปัจจุบัน 9.582% ช๎ากวําแผน 14.898%
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต๎นไม๎ 2 ข๎างทางในเขตทางหลวง
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2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ทํอประปาสํวนภูมิภาค
4. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต (เข๎าแผนกรมทางหลวง)
4.1 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี –
ศรีมหาโพธิ ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
4.2 กํ อ สร๎ า งทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจี น บุ รี ตอน 1
ระยะทาง 63.000 กม. ปี 63 เข๎าแผนเรํงรัด (ประชุม ครม.)
สถานะ ปรับแผนการดาเนินงานและให๎สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเรํงดํวน
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 รายงานสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.2 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม
2557 – 25 พฤษภาคม 2563) จานวน 6 กลุํม
สรุ ป ได๎ รั บ เรื่ อ งร๎ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,532 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได๎ 3,480 เรื่ อง (คิด เป็น 98.53%) อยูํระหวํา ง
ดาเนินการ 52 เรื่อง (คิดเป็น 1.47%) ให๎คาปรึกษาทั้งหมด 3,734 เรื่อง
 สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามสํวนราชการ
และอาเภอ ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ลาดับ

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

หนํวยงาน

สํวนราชการ
อ.กบินทร์บุรี
อ.เมืองปราจีนบุรี
อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ประจันตคาม
อ.นาดี
อ.บ๎านสร๎าง
อ.ศรีมโหสถ
รวม

จานวนเรื่องร๎องเรียน

จานวนเรื่องที่
ยุติ

อยูํระหวําง
ดาเนินการ

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค๎าง

1,684
593
432
280
184
168
129
62
3,532

1,658
590
420
278
182
163
127
62
3,480

26
3
12
2
2
5
2
0
52

98.53
99.49
97.22
99.29
98.91
97.02
98.45
100
98.53

1.54
0.51
2.78
0.71
1.09
2.98
1.55
0
1.47

 เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ ในเดือน พฤษภาคม 2563 (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25
พฤษภาคม 2563) จานวนทั้งหมด 23 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลาดับ
1

ประเภท
ร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ

จานวนเรื่องร๎องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหวํางดาเนินการ

6

2

4

14
2

แจ๎งเบาะแส

6

1

5

3

ความเดือดร๎อน

5

1

4

4

ขอความชํวยเหลือ

4

-

4

5

ปัญหาที่ดิน

1

-

1

6

อื่นๆ

1

1

-

23

5

18

รวม

 ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทุกอาเภอ ได๎รับ
เรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์จากประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในโครงการ “เราไมํทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแตํวันที่ 7 – 25
พฤษภาคม 2563
 ปัญหาการรับเงินโครงการ “เราไมํทิ้งกัน” ตามมาตรการเยียวยา 5,000บาท
(3 เดือน) จานวน 2,81 ราย ซึ่งสํวนใหญํประสบปัญหาลงทะเบียนใหมํไมํสาเร็จ, ไมํได๎รับสิ ทธิเยียวยาเนื่องจาก
ระบบแจ๎งวําเป็นเกษตรกร และไมํเคยลงทะเบียน เป็นต๎น
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินี ประจาปีพุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัด
ปราจีนบุรี ตาบลไม๎เค็ด อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.4 ผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- ได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
26 โครงการ งบประมาณ 225,301,900 บาท โดยแยกงบรายจํายได๎ ดังนี้
งบลงทุน จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 203,346,500 บาท
งบดาเนินงาน จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 21,955,400 บาท
โดยผลการเบิ ก จํ า ยงบประมาณรายจํ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรายงานการเบิกจํายของกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIF ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เบิ กจํ ายแล๎ วจ านวน 5,440,187 บาท คิด เป็ นร๎ อยละ 2.41 ของงบประมาณที่ ได๎ รับ จัด สรรกํ อนโอนเงิ น
งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ..... (เป็นลาดับที่ 64 ของประเทศ)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.5 การนาเสนอโครงการภายใต๎กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- แนวทางการเสนอโครงการภายใต๎กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (1 ล๎านล๎านบาท)
จะแบํงเป็น 3 กลุํม ดังนี้ ข๎อ 1. (การสาธารณสุข 45,000 ลบ.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
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และสาธารณสุข เพื่อแก๎ปัญหาระบาดของโรคติดตํอ โควิด -19 ข๎อ 2.(เยียวยา 555,000 ลบ.) แผนงานหรือ
โครงการที่วัตถุประสงค์เพื่อชํวยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชยให๎กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู๎ประกอบการ
ซึ่งได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดตํอโควิด -19 ข๎อ 3. (กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม 400,000 ลบ.) ลงทุนและกิจกรรมพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจท๎องถิ่น
และชุมชน ,สํงเสริมและกระตุ๎นการบริโภคครัวเรือนและเอกชน ,สร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร๎าง
พื้นฐาน และสนับสนุนกระบวกการผลิต
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

4.6 รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกํอน
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบจังหวัดปราจีนบุรี)
ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 22 พฤษภาคม 2563
ประเภทรายจําย
รายจํายประจา (เป้าหมายเบิกจํายร๎อย
ละ 73)
รายจํายลงทุน กํอหนี้ผูกพันร๎อยละ
27.96 (เป้าหมายเบิกจํายร๎อยละ 57)
ภาพรวม (เป้าหมายเบิกจํายร๎อยละ 69)
มติที่ประชุม

งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
ในระบบ GFMIS (ล๎าบาท)
21.96

ผลการเบิกจําย ร๎อยละการ
ลาดับที่
(ล๎านบาท)
เบิกจําย ประเทศ ภาค
3.56
16.23
30
5

203.35

1.88

0.92

38

4

225.30

5.44

2.41

64

7

- รับทราบ –

4.7. ประชาสัมพันธ์ด๎วยคลิปวิดีโอเชิญชวนประชาชนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร๎างความ
มั่นคงทางอาหาร โดย นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.8 สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน เมษายน 2563
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.9 รายงานผลการดาเนินงานโครงการจ๎างแรงงานชลประทานเพื่อชํวยเหลือเกษตรกร
ประจาปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรการด๎านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดตํอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.10 ประชาสัมพันธ์การทา 5 ส.สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.11 การนาเสนอข๎อมูลสถานการณ์นาจังหวัดปราจีนบุรี
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(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้าและบารุงรักษานฤบดินทรจินดา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี มีอํางเก็บน้าขนาดใหญํ จานวน ๑ แหํง อํางเก็บน้าขนาดกลางและอําง
เก็บน้าตามพระราชดาริ จานวน ๔ แหํง และอํางเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน ๕ แหํง โดยมีรายละเอียดดังนี้
อํางเก็บ น้ าขนาดใหญํ จานวน ๑ แหํ ง ปริมาตรเก็บกัก ๒๙๕.
70.48
23.89%
อํา งเก็บ น้ าขนาดกลางและอํ า งเก็ บ น้าพระราชดาริ จานวน ๔ แหํ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
5.54
31.99%
อํ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จ านวน ๕ แหํ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.08
ก์เมตร คิดเป็น 53.15%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล๎านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมี ปริมาณน้ารวม 77.10 ล๎านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
24.53%
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.12 การบริ หารจั ดการขยะชุ มชนในสถานศึกษา โรงเรี ยนมารีวิ ทยาศรีมโหสถ อ าเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (นาเสนอโดยงวีดีทัศน์ความยาวไมํเกิน 5 นาที)
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ4.13 ขอเชิญรํวมสมทบบูรณะพลับพลา “สวนบูรพาประชาภักดี”

(กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.14 กิจกรรมการชํวยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
(มณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมกับ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ขําวสารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
5.2 ขําวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน เมษายน 2563
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
5.4 ขําวสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
5.5 ข๎อมูลขําวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
5.6 ขําวสารดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน เมษายน 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
5.7. รายงานข๎อมูลเศรษฐกิจการค๎าจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน เมษายน 2563
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(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
5.8 ข๎อมูลขําวสารสานักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
- การมอบเงินชํวยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแกํสถานประกอบ
กิจการในจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
5.9. ข๎อมูลขําวสารสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
- โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู๎สูงอายุตามประเพณี
- โครงการให๎บริการสงเคราะห์ผู๎สูงอายุในภาวะยากลาบาก
- สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหนํวยงาน ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไมํมี

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ปิดประชุม

เวลา ๑2.00 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว๎พรหม ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว๎พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

