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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕64 ประจาเดือน มกราคม 2564
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม 3 คน
1. นายวรพันธุ์
2. นายรณรงค์
3. นายบัญชา

สุวัณณุสส์
นครจินดา
เชาวรินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 26 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายนิทน
เกตุลุนสงค์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายป้องปราการ
โสธรเทวาพิทักษ์ ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายจารัส
คงเอี่ยม
ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. ว่าที่ ร.ต.หญิง วิลาวัลย์ สังอรดี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายนิรันดร
จอมทอง
ผอ.กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 3 สานักงบประมาณ
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. พ.ต.หญิง ปรางค์ทิพย์ ภู่อารีย์
แทน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 12
2. ร.อ.วิจิตร
พูแผล
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.ต.อ.อารม
จันทนา
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 8 หน่วยงาน
1. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมพงษ์
ตีระวัฒนานนท์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชัยณรงค์
รักษารัศมี
แทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสาธิต
อ่อนน้อม
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางมาละนี
จินดารัตน์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายชัยธรณ์
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
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5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายวิธรัช
4. จ.ส.อ.ชัยวัฒน์
5. นายชัยวรรณ
6. นายชนาธิป
7. นางสาวจิรภา

ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
รามัญ
เอี่อยละออง
นิยม
โคกมณี
ทองศิริ

นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอาเภอกบินทร์บุรี
นายอาเภอประจันตคาม
รักษาการแทน นายอาเภอนาดี
นายอาเภอศรีมหาโพธิ์
นายอาเภอบ้านสร้าง
นายอาเภอศรีมโหสถ

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสุรเทพ
กิจกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายจานงค์
ธรรมสอน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายไพโรจน์
ติณชาติอารักษ์ ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวจันทนา
พิริยะขจร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางอาไพ
สไลวินสกี้
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายอนุชา
ทิพย์อุทัย
ผอ.แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายเผด็จ
ลายทอง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายพรศักดิ์
แสงเจริญ
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
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15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายเพทาย
สดทรงศิลป์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพิสิทธิ์
คล้ายยวงทอง ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสุวัฒน์
ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายประเสริฐ
สีน้าเพชร
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวพรพิไล
มะลอย
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวเงินบาง
การผลดี
แทน คลังจังหวัดปราจีนบุรี
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายอัศวิน
อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวสมจิตร
ธรรมวิชัย
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
4. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 20 คน
1. นางสาวจุฑามาศ
2. นายชัชวาลย์
3. นายทรงชัย
4. นางเนตรนภา
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ
6. นางจารุวรรณ
7. นายฤกษ์ฤทธิ์

บัวเผื่อน
หัสดี
ลิ้มไกลท่า
เกียรติเจริญศิริ
รอดสวัสดิ์
วรุณันต์
บุญยัง

จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
หน.ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง 10 (ปราจีนบุรี)
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
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8. นายกิตติ
ศิริปักมานนท์ ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสาวฐิติพร
ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
10. นางอนงนาฎ
ภูมิประโคน
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดตะวันออก 2
11. นางสาววิภาดา
อุบลรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12. นางสาวนิศารัตน์ จงใจเทศ
นิติกรจังหวัดปราจีนบุรี
13. นางสาวชนกกมล ผลประเสริฐ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
14. นายภาราดา
รอดประเสริฐ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
15. นางสาวพรนิภา เครือเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
16. นางสาวนิสา
นุชอุดม
เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
17. นางสาวมุจิตา
วัชรสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
18. นางสาวนภาพร ทองบุญ
พนักงานการเงินและบัญชี
19. นางสาวพรพนา รอดจันทร์
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3
20. นางสาวธนิตา
แสงเกิด
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
(หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จังหวัดจึงได้ลด
จานวนผู้เข้าประชุมลง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น)
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

1. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
2. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ท่าน ดังนี้

มติที่ประชุม

1) นางสาวจั นทนา พิ ริ ยะขจร ต าแหน่ ง พั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
จังหวัดปราจีนบุรี
- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) เรื่องการพนัน บ่อน กาชับการกวดขันปรามปราบจับกุมบ่อนการพนัน ตามมาตรการ
อย่างเข้มงวด ตามสถานที่ต่างๆ ฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2) ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
1. ไม่ให้พูดใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ด้วยกลวิธีต่างๆ,
2. ไม่ให้มคี วามคิดในเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
3. อย่าดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม ๒๕63
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ชี้แจงโดยหน่วยงาน
1) ปฏิทินงานสาคัญของจังหวัด

วัน/เดือน/ปี
16 ก.พ. 64
17 ก.พ. 64
18 ก.พ. 64
23 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64

มติที่ประชุม

งาน/กิจกรรม
แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจาปี 64

สถานที่
หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
โรงเรียนบ่อทองวิทยา ม.6
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี
การจัดงานวันรวมใจสู่กาชาด ประจาปี 64
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง
อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 2/64 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 64
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
กาหนดการพิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และ บริเวณโบราณสถานสระมรกต
พิธีเวียนเทียนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมี ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ
ศรีปราจีน ครั้งที่ 35 ประจาปี 64
จ.ปราจีนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี
สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี

-รับทราบ-

2) การรายงานสภาพอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

3) การนาเสนอข้อมูลสถานการณ์น้าจังหวัดปราจีนบุรี
(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.
195.36
66.22%
อ่า งเก็บ น้ าขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้าพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
14.83
85.63%
อ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จ านวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.19
ก์เมตร คิดเป็น 58.62%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ารวม 211.38 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 67.24%
มติที่ประชุม
-รับทราบ4) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเภท

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 2
ม.ค. 64

ไตรมาส 3

ก.พ. 64

มี.ค. 64

ไตรมาส 4

รายจ่ายประจา

ร้อยละ 36

ร้อยละ 43

ร้อยละ 50

ร้อยละ 57

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100

รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 28

ร้อยละ 37

ร้อยละ 45

ร้อยละ 65 ร้อยละ 100

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 32

ร้อยละ 39

ร้อยละ 47

ร้อยละ 54

ร้อยละ 77 ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

5) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
1.1 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2
กม.216+560 – กม.223+269 ( กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409 ) ระยะทาง 6.709 กม.
เริ่มสัญญา 245 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 12 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 1,815 วัน ค่างานตามสัญญา
794,200,000.00 บาท แผนงานรวม 100.00 % ผลงานปัจจุบัน 69.768 % ช้ากว่าแผน 30.232 %
ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทางานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทางาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ
ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่น เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
1.2 โครงการ พัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อสร้างสะพานข้ามแยกทาง
ต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 304 และทางหลวงหมายเลข 359 (แยกเขาหินซ้อน) ปริมาณงาน 1 แห่ง
กม.126+000 – กม.128+000 ระยะทาง 3.050 กม. เริ่มสัญญา 10 สิงหาคม 2562 สิ้นสุด
สั ญญา 25 มกราคม 2565 ระยะเวลา 900 วัน ค่ างานตามสั ญญา 513,959,300 บาท แผนงานรวม
40.379 % ผลงานปัจจุบัน 42.930 % เร็วกว่าแผน 2.751 %
ปัญหาอุปสรรค ติดขัดระบบระบายน้า ติดขัดโครงสร้างสะพาน วัสดุในการทางานมีไม่เพียงพอคนงานไม่เพียงพอ
ต่อการทางาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
2. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 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
67.563 % ผลงานปัจจุบัน 46.675 % ช้ากว่าแผน 20.882 % ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
ปัญหาอุปสรรค ติดขัดสาธารณูปโภค กีดขวางการก่อสร้าง
2.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 402,000,000 บาท (ปี 61 - 64) แผนงานรวม 87.730 %
ผลงานปัจจุบัน 69.860 % ช้ากว่าแผน 17.870 % ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ
ปัญหาอุปสรรค ติดขัดเสาไฟฟ้า ท่อประปา และสายสื่อสารโทรคมนาคม กีดขวางการก่อสร้าง
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2.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 3
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,000 บาท (ปี 61 - 64) แผนงานรวม 86.060 %
ผลงานปัจจุบัน 89.340 % เร็วกว่าแผน 3.080 % 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
100.000 % (ส่งงานแล้ว) ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล
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
91.094 % (ส่งงานแล้ว) ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล
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 100.000 % ผลงานปัจจุบัน
100.00 % (ส่งงานแล้ว) ผู้รับจ้าง หจก.กองมณีก่อสร้าง
3.4 โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู –
อ.พนมสารคาม ตอน 1 แผนงานรวม 53.429 % ผลงานปัจจุบัน 72.333 % เร็วกว่าแผน 18.884 %
3.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ – พนมสารคาม
ตอน บ.หนองบัวหมู – อ.พนมสารคาม ตอน 2 ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท
(ปี 62 – 64) แผนงานรวม 37.509 % ผลงานปัจจุบัน 33.491 % ช้ากว่าแผน 4.018 %
ปัญหาอุปสรรค 1. ติดขัดต้นไม้ 2 ข้างทาง ในเขตทางหลวง
2. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค
3.6 โครงการ ก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มจุ ด ตั ด ทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจี น บุ รี –
อ.ศรีมโหสถ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 219,000,000 บาท (720 วัน) แผนงานรวม 60.458 %
ผลงานปัจจุบัน 37.029 % ช้ากว่าแผน 23.429 % ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยการโยธา
ปัญหาอุปสรรค รอหนังสืออนุมัติเข้าทาการก่อสร้างในเขตพื้นที่การรถไฟการ
ผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้างช้ากว่าแผนที่เสนออนุมัติแล้ว
4. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ปีงบประมาณ 2563
4.1 โครงการจ้างเหมาทาการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.หัวสะแก – บ.หัวไผ่ ปริมาณ
งาน 1 แห่ง สัญญาเลขที่ สท.1/40/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ค่าก่อสร้าง 898,324,300.- บาท
สัญญาเริ่มต้น วันที่ 19 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 มกราคม 2566 แผนงานรวม 0.45 % ผลงาน
ปัจจุบัน 0.01 % ช้ากว่าแผน 0.438 %
5. เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดาเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
5.1 โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) สัญญาเลขที่ สคน./e-82/2563 ลงวันที่
7 สิงหาคม 2563 ค่าก่อสร้าง 195,229,000.- บาท สัญญาเริ่มต้น วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่
28 กรกฎาคม 2565
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6. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2564 (เข้าแผนกรมทางหลวง)
6.1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ
ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
สถานะ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
6.2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 1 ระยะทาง 63.000 กม.
ปี 63 เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)
สถานะ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
มติที่ประชุม
-รับทราบ6) รายงานสถานการณ์ด้านไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ7) ขอความร่ ว มมื อ ส่ ว นราชการส ารวจพื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบว่ า มี ต้ น ไม้
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูกและต้นไม้ที่นายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีปลูกในวันสาคัญต่างๆ
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ8) การนาเสนอวีดิทัศน์การดาเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตาบลบางแตน
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
9) สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 21 มกราคม 2564) จานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,727 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,689 เรื่ อง (คิด เป็น 98.98%) อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ 38 เรื่อง (คิดเป็น 1.02%) ให้คาปรึกษาทั้งหมด 4,380 เรื่อง
 สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอาเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 21 มกราคม 2564
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

1,793
611
443
297
200
174
139
70
3,727

1,779
606
440
293
196
170
136
69
3,689

14
5
33
4
4
4
3
1
38

99.22
99.18
99.32
98.65
98.00
97.70
97.84
98.57
98.98

0.78
0.82
0.68
1.35
2.00
2.30
2.16
1.43
1.02

9
 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน ธันวาคม 2563 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 21
ธันวาคม 2563) จานวนทั้งหมด 15 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภท
แจ้งเบาะแส
ความเดือดร้อน
ขอความช่วยเหลือ
ปัญหาที่ดิน
อื่นๆ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวม

มติที่ประชุม

จานวนเรื่องร้องเรียน
9
8
3
2
2
0
24

ยุติเรื่อง
6
2
2
10

ระหว่างดาเนินการ
3
6
3
2
0
0
24

- รับทราบ –
10) สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน ธันวาคม 2563

(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เดือน ธันวาคม 2563
แผนออกหน่วย 12 ครั้ง ออกตามแผน 7 ครั้ง งด 4 ครั้ง เลื่อน 1 ครั้ง เสริม 4 ครั้ง
สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง 12 ครั้ง
ตารางแสดงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2563
ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ลาดับ

วัน

วันที่

สถานที่

เฉลี่ย

อ อ ก
ห น่ ว ย ได้เลือด
ตามแผน

1

อังคาร

3 พ.ย. 63

บ.HGST ก

94

งด

2

พุธ

4 พ.ย. 63

โตโยต้า

3

พฤหัสบดี

5 พ.ย. 63

บ.สยามไอซินฯ

84

4

อังคาร

10 พ.ย. 63

บ.ฟูจิคูระฯB

47

5

พุธ

11 พ.ย. 63

หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี 75

เสริม

6

พุธ

12 พ.ย. 63

บ.ฮิตาชิคอนซูเมอร์ (กบินทร์)

131

งด

-100.00

7

อังคาร

17 พ.ย. 63

บ.โตชิบาฯ

56

งด

-100.00

8

อังคาร

17 พ.ย. 63

อ.ศรีมหาโพธิ

141

เลื่อน

9

พุธ

18 พ.ย. 63

พล.ร.2 รอ

10
11
12

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

24 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63

บ.คูโบต้า
บ.กุลธรพรีเมียร์ฯ
พล.ร.2 รอ.(ข)

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ไม่ผ่าน

เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย

15

9.52

งด
92
งด

-100
33

17

-56.00

110

25

-21.99

65

73

13

12.31

42
39
76
991

46

70

9.52
-100.00
-61.84
-61.35

งด
29
383

10
9) ประกาศใช้แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแบบใหม่
(สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ
ซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
มติที่ประชุม
-รับทราบ10) การจัดจาหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี 2564
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ11) VTR วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ12) เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (อาเภอบ้านสร้าง)
มติที่ประชุม
-รับทราบ13) ผลการศึกษาการเติมน้าใต้ดินในจังหวัดปราจีนบุรีของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.2 นาเสนอโดยเอกสาร
1) ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ3) ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4) ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5) รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน ตุลาคม 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ6) รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ-
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มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

7) ข้อมูลข่าวสารสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)
-รับทราบ8) ข้อมูลข่าวสารสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
-รับทราบ9) ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อนุญาตให้ร้านอาหาร
สามารถนั่งรับประทานได้ถึง 21.00 น. โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
2) การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ฝากสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19 ยังไม่คลี่คลาย จึงเห็นควรให้ประชุมที่ห้อง 403 (ทวารวดี ) เหมือนเดิมก่อน เพื่อลดการแออัด
และผู้ที่มาร่วมประชุม
3) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา ฝากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยดู
ความเรียบร้อย
ปิดประชุม

เวลา 11.00 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

