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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 11/๒๕63 ประจาเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม 3 คน
1. นายวรพันธุ์
2. นายรณรงค์
3. นายบัญชา

สุวัณณุสส์
นครจินดา
เชาวรินทร์

1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายนิทน
เกตุลุนสงค์
2. นายตระการ
พันธุ์ขะวงศ์
3. นายชัยพล
โพธิ์เรือง
4. นายศักดิ์ชัย
รังสิวรารักษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 26 หน่วยงาน

อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
โสธรเทวาพิทักษ์ ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
นรบุตร
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
คงเอี่ยม
ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สิทธิมงคล
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
นาคะเสถียร
แทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นาคะเสถียร
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
งานนท์
ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี

5. นายป้องปราการ
6. นางสาววัฒนา
7. นายจารัส
8. นายโอภาส
9. นายสมบัติ
10. นางสาวสุวรรณา
11. นายวิฑูรย์
12. นายอัครเดช
ไม่มาประชุม 14 หน่วยงาน
1. นางมัทนา
สุวัณณุสส์
2. นางอุทุมพร
3. นายชาญชัย
4. นายดาริห์
5. นายกัมปนาท
6. นายเชษฐรัตน์
7. นายอานวย
8. นายวัชรพงศ์
9. นางพรพรรณี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/
นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
พรหมวาศ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
จินดาสถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
เกษรเกศรา
ผอ.สานักงาน กสทช.เขต 14
ชนะขา
ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษกิจ
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
สุภรณ์ไพจิต นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
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10. นางคณิฎฐา
11. นายอรรณพ
12. นายวรัตน์
13. นายผดุงศักดิ์
14. นายสุธารา

ชัยมีเขียว
อานามวัฒน์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ
วาสนวัฒน์

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

2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 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 11 หน่วยงาน
1. พ.ต.หญิง ปรางค์ทิพย์ ภู่อารีย์
แทน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 12
2. ร.อ.วิจิตร
พูแผล
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.อ.ณรงค์
โต๊ะซา
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.รณภพ
พรอรุณ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.ต.สุวรรณ
เล็บขาว
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก. ทล.
6. พ.ต.อ.ธนกฤษ
พาภิรมย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
7. พ.ต.ท.เริงกฤตยชญ์ รักชาติ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
8. ร.ต.อ.ธนดล
อินทร์สุวรรณ แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
9. พ.ต.ท.อานาจ
ยาหอม
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
10. พ.ต.ท. พรพรหม ม่วงบังยุง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
11. พ.ต.ท.สมศักดิ์
โปปัญจมะกุล. แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
12. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ อันทะโย
แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 6 หน่วยงาน
1. พลตรีดิฐพงษ์
เจริญวงศ์
หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่าศึก เขตปราจีนบุรี
2. พ.ต.อ.พงศ์พันษ์
พลวงษ์ศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
3. พ.ต.อ.วิวัฒน์
พิสิษฐ์ศักดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
4. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์
รักษาชาติ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
5. พ.ต.อ.ประสิทธิ์
ฟักศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
6.
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังขอนแดง
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมพงษ์
ตีระวัฒนานนท์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชัยณรงค์
รักษารัศมี
แทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
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6. นางอารีย์
7. นายสาธิต
8. นางมาละนี
9. นายชุมพล
10. นายชัยธรณ์
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 6 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
2. นายวัลลภ
3. นายวิธรัช
4. จ.ส.อ.ชัยวัฒน์
5. นายชัยวรรณ
6. นางสาวจิรภา
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายชนาธิป

คงอินทร์
อ่อนน้อม
จินดารัตน์
พิชญชัย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
ศรีตะพัสโส
ประวัติวงศ์
รามัญ
เอี่อยละออง
นิยม
ทองศิริ

นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอาเภอกบินทร์บุรี
นายอาเภอประจันตคาม
รักษาการแทน นายอาเภอนาดี
นายอาเภอศรีมหาโพธิ์
นายอาเภอศรีมโหสถ

โคกมณี

นายอาเภอบ้านสร้าง

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 72 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1.นายพรเทพ
ทรัพย์อัมพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางพัชรี
ศรีสอาด
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นางรัญพร
กมลกุลวรรณ แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาปรือ
4. นางสาวสุทธินันท์
สมคุณ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลโคกมะกอก
5. นายสมชาย
สมบูรณ์กุล
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
6. นางสาวอมรรัตน์
ย่านเดิม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
7. นายไพโรจน์
การประดิษฐ์ แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
8. นายณัฐพล
สุนสุข
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองหนองกี่
9. นายนิพล
สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
10. นางสาววรนิษฐ์
ดีจริง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
ไม่มาประชุม 62 หน่วยงาน
1.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวรรณสิทธิ์
แสงมาลี
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
3. นายวิรัตน์
แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
4. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
5. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
6. นายสุทธิชัย
เหรียญอารี
นายกเทศมนตรีตาบลโคกปีบ
7. นายเทวัน
เสียงเจริญ
นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
8. นายสุวิทย์
โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีตาบลประจันตคาม
9. นายบุญศรี
จันทร์ชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
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10. นายสารวย
11. นายสมดุล
12. นายปัญญา
13. นายปราโมช
14. จ.อ.รัตนโชติ
15. นางสาวนัชชา
16. นายเกียรติ
17. ด.ต.ศิลปชัย
18. จ.ส.อ.ต้องชนะ
19. นายพรประเสริฐ
20. นายประเสริฐ
21. นายไพบูลย์
22. นายพิศิษฐ์
23. นายกฤษฎากรณ์
24. นายปกรณ์
25. นายณัฐชัย
26. นายประคอง
27. นายมาโนช
28. นายอุดม
29. นายเฉลิมชัย
30. นางสาวภัทริน
31. นายสมศักดิ์
32. นายสมเกียรติ
33. นายกนก
34. นายมาโนช
35. นายพีรมิตร
36. นายสุรชัย
37. นายธีรชัย
38. นายวิชัย
39. นายบุญส่ง
40. นายชัยชนะ
41. นายศิริ
42. นายเสถียร
43. นายสุชาติ
44. ส.ต.อ.มานะ
45. นายบุญเตือน
46. นายยุทธศักดิ์
47. นายเบิ้ม
48. นายสมยศ

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

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
นายกองค์กาบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังท่าช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
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49. นายณัฐพล
50. นายสมนึก
51. นายสมพิษ
52. นายสมชาย
53. นางปวีณา
54. นายสุชาติ
55. นายไพรวัลย์
56. นายอวยพร
57. นายบุญชอบ
58. นายธัญญา
59. นายไพศาล
60. นายสาราญ
61. นายศุภฤกษ์
62. นายณรงค์ศักดิ์

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

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
นายองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 18 หน่วยงาน
1. นายสุรเทพ
กิจกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางพิมพา
ดวงประชา
รักษาการแทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายธีรพงศ์
ไกรนรา
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจานงค์
ธรรมสอน
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายสมชาย
บุญมาก
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายไพบูลย์
จันทะอุทัย
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นายประเทือง
นุชสาย
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี
13. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีบปราจีนบุรี
14. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หน.ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
15. นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผอฺ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปราจีนบุรี
16. นายสุเทพ
แหลมทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
17. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทรจินดา
18. นางสาวพรทิพย์ เที่ยงธรรม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
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ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1.นางสาวปิยะดา
2. นางสาวเทวัญ

เงินฉลาด
นักเป่า

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปราจีนบุรี
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี

8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายไพโรจน์
ติณชาติอารักษ์ ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายบุญยณุชร์
ทองศิริ
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพิทักษ์
หนูน้อย
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางพวงผกา
เชื้อสุข
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
6. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางสาวณลลิดา
ทองไชย
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นายวินัย
แสงเขียว
ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
9. นางวราพร
แปลงสาร
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายทวีศักดิ์
แก้วประเสริฐ แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวอมรรัตน์
สัตตบุษย์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นางธนวรรณ
รัตนภานพ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางโศรยา
ธรรมรักษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
4. นางผกามาศ
ตะนัง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางอาไพ
สไลวินสกี้
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายมนตรี
อินทรสุนทร ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. จ.ส.ต.สกล
ทองคา
ผอ.ททท.นครนายก
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณา
สมทรัพย์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอนุชา
ทิพย์อุทัย
ผอ.แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายบุญอนันต์
มิตรประสิทธิ์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายเผด็จ
ลายทอง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางปัตตาพร
จาปาทอง
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรน้าภาค 6 ปราจีนบุรี
3. นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายสว่าง
กองอินทร์
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
2. นายนรินทร์
ปิ่นสกุล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน ๒ หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางประกายมาศ
มงคลยงค์
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายพงศ์ชัย
ขวัญคุ้น
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 จังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางวิไล
พรหมณี
2. นางสาวฑิดาพร
ชานาญ
3. นางสาวฑิดาพร
ชานาญ

3 หน่วยงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายเพทาย
สดทรงศิลป์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 6 หน่วยงาน
1. นายอวยชัย
อ่อนสาเนียง แทน ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี (CAT TELECOM)
2. สมเดช
ฟักสะอาด
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสรายุทธ
ทองเหี่ยง
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
4. นายอาคม
สมพร
แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
5. นายชัยวัฒน์
พูลรอด
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. นายสุรัตน์ชัย
ใจผ่อง
แทน ผจก.การไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1
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2. นางสาวอรชนก
ภูมิพันธ์
สานักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2
3. นายธีรภัทร
สุดโสภา
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
4. นางบุญรวม
ทองเย็น
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสุวัฒน์
ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายประเสริฐ
สีน้าเพชร
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางชลอศรี
บุญแก้วสุข
2. นายชัยวัฒน์
อางคาสัย
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย
4. นายสิทธิชัย
วารีชนานนท์
5. นางสาววนิดา
เงินรูปงาม

หน่วยงาน
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน ๕ หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวเงินบาง
การผลดี
แทน คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวนรนุช
เดชพิชัย
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสาวสุรีย์
พรพ่วงสุข
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรชฏ
เกตุบรรจง
ผู้อานวยการสานักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
5. นางสาวปัทมา
ศรีสุข
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายอัศวิน
อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 13 หน่วยงาน
1. นางสาวสมจิตร
ธรรมวิชัย
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวศรดา
จันทร์เอน
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
3. นายวิสูตร
เจริญวงษ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
4. นางพรพนา
บัวอินทร์
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
5. นายสุบิน
ผลอนุรักษ์
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
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6. นางสาวปริตตสุภา
7. นายเสกสรร
8. นายสุทธิพงษ์
9. นายวิระ
10. นางสุภาภรณ์
11. นายภาณุพงศ์
12. นายวิเชียร
13. นางกมลภพ
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์

สืบพิลา
มณีจันทร์
ศรีภัย
ออมทรัพย์ทวี
ปาลโฉม
สังขะวินิจ
อินทมาศ
งามเจริญ

แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนจิณราษฎรอารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนกัลยาณี
แทน รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เสรีกุล

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

2. นายนะรงษ์
3. นายอุดม
4. นายธวัช

ชาวเพ็ชร
พรประเสริฐ
ชลรักษ์

5. พ.อ.สมัย

ศรีสังข์

6. ดร.สรรณพ

นาควานิช

7. ดร.มาโนช
8. ดร.พรพิมล

กล้องเจริญ
ศรีมณี

24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 20 คน
1. นางสาวจุฑามาศ
2. นายชัชวาลย์
3. นายทรงชัย
4. นางเนตรนภา
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ
6. นางจารุวรรณ
7. นายฤกษ์ฤทธิ์
8. นายกิตติ
9. นางสาวฐิติพร
10. นางอนงนาฎ
11. นางสาววิภาดา
12. นางสาวนิศารัตน์
13. นางสาวชนกกมล
14. นายภาราดา
15. นางสาวพรนิภา
16. นางสาวนิสา

บัวเผื่อน
หัสดี
ลิ้มไกลท่า
เกียรติเจริญศิริ
รอดสวัสดิ์
วรุณันต์
บุญยัง
ศิริปักมานนท์
ไหว้พรหม
ภูมิประโคน
อุบลรัศมี
จงใจเทศ
ผลประเสริฐ
รอดประเสริฐ
เครือเทศ
นุชอุดม

จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
หน.ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง 10 (ปราจีนบุรี)
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานอานวยการสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดตะวันออก 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
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17. นางสาวมุจิตา
18. นางสาวนภาพร
19. นางสาวพรพนา
20. นางสาวธนิตา

วัชรสมบูรณ์
ทองบุญ
รอดจันทร์
แสงเกิด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพิมพ์ระดับ ส.3
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

1. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
2. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 5 ท่าน ดังนี้
1) นายอนุชา ทิพย์อุทัย ตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2) นายบุ ญอนั นต์ มิ ตรประสิ ทธิ์ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท
ปราจีนบุรี
3) นายเผด็ จ ลายทอง ตาแหน่ง ผู้ อานวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
4) นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
5) นายสมบัติ สิทธิมงคล ตาแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
3. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 (3 ราย)
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
4. พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้รับรางวัลโครงการ CDD Young Designer Contest (3 ราย)
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

5. พิ ธี มอบประกาศเกี ยรติ คุ ณให้ แก่ ส่ วนปฏิ บั ติ การระบบท่ อเขต 10 บริ ษั ท ปตท. จ ากั ด
(มหาชน)
(สานักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ -

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) สถานการณ์โควิด – 19 ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัส
กับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ขอให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลและกักตัว 14 วัน เพื่อความปลอดภัย
2) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ดังนี้
1. ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน
2. ขอความร่วมมือในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
3. งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงปีใหม่
3) ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูการสแกนคิวบาร์โค้ดไทยชนะ ในห้างสรรพสินค้า ตลาดสด
และในส่วนต่างๆ
4) ฝากอาเภอทุกอาเภอ และหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด
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5) ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูสถานที่บันเทิงต่างๆ ภายในจังหวัดปราจีนบุรี
6) จังหวัดเคลื่อนที่ในเดือนมกราคม 2564 อาจมีการงดในการจัดกิจกกรม แต่การแจกทุ น
ให้ความช่วยเหลือในส่วนต่างๆ คงดาเนินการปกติ
7) การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี จะมีการลดผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อลดจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะเชิญหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่างๆ ที่เป็นผู้แทนกระทรวงหรือทบวง
ละ 1 คน และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด – 19) จะเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น
8) การจัดงานพิธีวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2564 ขอให้ลดผู้เข้าร่วมงาน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕63
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

4.1 ชี้แจงโดยหน่วยงาน
1) การรายงานสภาพอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – วันที่ 3 มกราคม 2564 อากาศจะลดลง 4 – 6 องศา
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
2) 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.
225.58
76.47%
อ่า งเก็บ น้ าขนาดกลางและอ่ า งเก็ บ น้าพระราชดาริ จานวน ๔ แห่ ง ปริม าตรเก็ บ กั ก
17.31
16.14
93.22%
อ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก จ านวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒.
1.32
ก์เมตร คิดเป็น 65.41%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ารวม 243.04 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 77.31%
มติที่ประชุม
-รับทราบ-
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3) ปฏิทินงานสาคัญของจังหวัด
วัน/เดือน/ปี
17 ม.ค. 64

18 ม.ค. 64
20 ม.ค. 64
26 ม.ค. 64

มติที่ประชุม

งาน/กิจกรรม
พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

สถานที่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช มณฑลทหารบกที่ 12
ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิม้ วัดเนินหอม อ.เมือง จง
ให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยแพทย์ ปราจีนบุรี
เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/2564 ประจาเดือน มกราคม 2564 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี
สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี
สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี

-รับทราบ-

4) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. 63

พ.ย. 63

รายจ่ายประจา

ร้อยละ 12

ร้อยละ 24

ร้อยละ 36 ร้อยละ 57

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 7

ร้อยละ 13

ร้อยละ 20 ร้อยละ 45

ร้อยละ 65

ร้อยละ 100

ร้อยละ 21

ร้อยละ 32 ร้อยละ 54

ร้อยละ 77

ร้อยละ 100

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 11
มติที่ประชุม

ธ.ค. 63

-รับทราบ5) กิจกรรมงานรวมน้าใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2564

(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ. สานักงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

6) 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
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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 และเครื่องจั กรมีไม่เพียงพอ
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
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
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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.หนองบั วหมู – 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 สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
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
-รับทราบ7) สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 – 21 ธันวาคม 2563) จานวน 6 กลุ่ม
สรุ ป ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทั้ งหมด 3,690 เรื่อง ยุติ เรื่อ งได้ 3,654 เรื่ อง (คิด เป็ น 99.02%) อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ 36 เรื่อง (คิดเป็น 0.98%) ให้คาปรึกษาทั้งหมด 4,296 เรื่อง
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 สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ
และอาเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – วันที่ 21 ธันวาคม 2563
ลาดับ

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

หน่วยงาน

จานวนเรื่องร้องเรียน

จานวนเรื่องที่
ยุติ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

คิดเป็น%เรื่อง
ที่ยุติ

คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง

1,778
606
437
291
198
173
138
69
3,690

1,759
602
437
291
193
170
136
67
3,654

19
4
0
1
5
3
2
2
36

98.93
99.34
100
99.66
97.47
98.27
98.55
97.10
99.02

1.07
0.66
0
0.34
2.53
1.73
1.45
2.90
0.98

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

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน ธันวาคม 2563 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 21
ธันวาคม 2563) จานวนทั้งหมด 15 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภท

จานวนเรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหว่างดาเนินการ

1

ความเดือดร้อน

5

3

2

2

ปัญหาที่ดิน

4

-

4

3

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3

1

2

4

แจ้งเบาะแส

2

1

1

5

ขอความช่วยเหลือ

1

-

1

6

อื่นๆ

0

-

0

15

5

10

รวม
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
8) สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563

(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เดือน พฤศจิกายน 2563
แผนออกหน่วย 11 ครั้ง ออกตามแผน 5 ครั้ง งด 6 ครั้ง เลื่อน 1 ครั้ง แลก 0 ครั้ง เสริม 1 ครั้ง
สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง 7 ครั้ง
ตารางแสดงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาค
โลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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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

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

- รับทราบ –
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

-รับทราบ-
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13) ผลการศึกษาการเติมน้าใต้ดินในจังหวัดปราจีนบุรีของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4.2 นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม

1) ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
-รับทราบ-

2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ3) ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4) ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5) รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ6) รายงานสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ7) ข้อมูลข่าวสารสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี

(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ8) ข้อมูลข่าวสารสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ9) ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี
(กระทรวงแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
1) รายงานเรื่องการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รอการ
รับรองผลจากกรรมการการเลือกตั้ง
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(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
2) ขอรายงานผลการสร้างการรับรู้ต่อนายจ้าง ทั้ง 7 อาเภอ นาเสนอโดย VTR
(สานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
3) ฝากนายอ าเภอทุ ก อ าเภอ ช่ ว ยดู แ ลประชาชน ในพื้ น ที่ อ ย่ า ตระหนกกั บ
สถานการณ์โควิด – 19 และป้องกันด้วยการใส่แมสและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลา
4) ฝากเจ้าหน้าที่ตารวจทุกอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูเรื่องบ่ อนไก่และ
การพนักต่างๆ ในพื้นที่หากมีการฝ่าฝืนให้ดาเนินการตามกฎหมายสูงสุด
ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

