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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 3/๒๕65 ประจำเดือน มีนาคม 2565
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
1. นายวรพันธุ์
2. นายอนุชิต
3. นายพงษ์สิทธิ์

สุวัณณุสส์
สังฆสุวรรณ
เนื่องจำนงค์

1. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1. พ.อ.ธนเดช
แม่นปืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี

2. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
1. นางมัทนา
สุวัณณุสส์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/นายก
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายทัศนัย
สุธาพจน์
2. นางจารุณี
กาวิล
3. นายสาธิต
อ่อนน้อม
4. นายวิทูรย์
รัตนไพศาลวงศ์
5. นายจักรพันธ์
ตระการศาสตร์
6. นางมาละนี
จินดารัตน์
7.ว่าที่ร้อยตรีชัยยะวัฒน์ สกุลภุชพงษ์
8. นายชุมพล
พิชญชัย
4. อำเภอ
1. นายวิธรัช
รามัญ
2. นายสหชัย
แจ่มประสิทธิ์
3. นายพิสิษฐ
สิริสวัดินุกูล
4. นายอดิศักดิ์
ปัญญา
5. นายสมใจ
พุทธเสนา
6. นายเสฏฐวุฒิ
วงศ์เลอวุฒิ
7. น.ส. จิรภา
ทองศิริ
5. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวณัฐยา
ทรงทิมไทย

ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี
นายอำเภอกบินทร์บุรี
นายอำเภอประจันตคาม
นายอำเภอนาดี
แทน นายอำเภอศรีมหาโพธิ
นายอำเภอบ้านสร้าง
นายอำเภอศรีมโหสถ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี

6. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี
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7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายสิงห์ชัย
ปฐมวานิช
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1. นางวิไล
พรหมณี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน
1. นางศิริกุล
ทศเวช

พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี

10. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นายสุรินทร์
สืบซึ้ง
2. นางผกามาศ
ตะนัง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)

11. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1. นางวารินทร์
สิกขชาติ

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

12. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. นางสาวจันทนา
พิริยะขจร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นายวีระ
ขุนไชยรักษ์
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. นายธนาพงษ์
รักขนาม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
15. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายอนันต์

เรศจะโปะ

16. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นางสาวจุฑามาศ
บัวเผื่อน
2. นายภาคภูมิ
พรหมมาณพ
3. นางเนตรนภา
เกียรติเจริญศิริ
4. นายกิตติ
ศิริปักมานนท์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
6. นายฤกษ์ฤทธิ์
บุญยัง
7. นางจารุวรรณ
วรุณันต์
8. นางสาววงเดือน
ใช้ได้สุก
9. นางอนงนาฎ
ภูมิประโคน
10. นางสาวฐิติพร
ไหว้พรหม
11. นางสาววิภาวา
อุบลรัศมี
12. นายกำพล
สืบอินทร์
13. นางสาวนิศารัตน์ จงใจเทศ
14. นายจิระพงษ์
จินารักษ์
15. นายธนากร
ผาทา
16. นายภาราดา
รอดประเสริฐ

ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
หน.ตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.ปจ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติติการ
นิติกรปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
นางช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สนจ.ปจ.
นางช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
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17. นางสาวณณิตา

สิทธิพงษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.

22. ส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน/อำเภอทุกอำเภอ/องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลเมืองทุกแห่ง สถานบันการศึกษา ภาคเอกชน ประชุมผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings ณ สถานที่ตั้งสำนักงาน ดังนี้
16.1 องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
1. นายศักดิ์ชัย
รังสิวารารักษ์ อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายไชยโย
มะลิผล
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายมาตุภูมิ
ริยาพันธ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายวิชิต
เอื้อกมลชาญ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายศิร์รัฐ
ศรีสุนทรพินิต ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายจำรัส
คงเอี่ยม
ผอ.สนง.ปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายกรกฎ
เชาว์เจริญชล
ผอ.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางสาวจินตนา
กังสพฤฒิกลุ
ผอ.กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 สำนักงบประมาณ
9. นางสาวเพ็ญนภา
หัสวงค์
แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายชัยวัฒน์
กลิ่นเกลา
ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี
11. นางอุทุมพร
พรหมวาศ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
16.2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. พลตรีดิฐพงษ์
เจริญวงศ์
ผบ.มณฑลทหารบกที่ 12
2. พลตรีอมฤต
บุญสุยา
ผบ.กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พล.ต.ต.วินัย
นุชชา
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
4. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ยอดวิชา
สารวั ต รสถานี ต ำรวจท างหลวง 5 กองกำกั บ การ 3
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
5. พ.ต.ท.จักริน
พิริยะจิตตะ
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
16.3 หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1. นายณรงค์พันธ์
เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
16.4 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวนรนุช
เดชพิชัย
2. นางสาวอาริษา
ใจผูกพันธ์
3. นางสาวปัทมา
ศรีสุข

ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

16.5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. นางวันดี
เผื่อนอุดม
ผอ.สำนักงานททท.แห่งประเทศไทย
16.6 หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
16.7 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายสุรเทพ
2. นายวินัย

กิจเกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
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3. นายวิชัย
4. นางสาวสรรทยา
5. นายภูรี
6. นายพิสุทธิ์
7.นายปิติพร
8. นายเพิ่มพร
9. นายสมควร
10. นายบรรเจิด
11. นายจำรัส
12. นายวิเชียร
13.นางสาวปิยะดา

ทองขาว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
อินทจินดา
ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
วีระสมิทธ์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
ปัญจเดโช
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
นิลพัฒน์
แทน ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
ตาเสน
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงนฤบดินทรจินดา
เงินฉลาด
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี

16.8 หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
1. ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย
ก้อนสันทัด
2. นายอนุชา
ทิพย์อุทัย
3. นายบุญอนันต์
มิตรประสิทธิ์

ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

16.9 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นายสมปอง
ทองสีเข้ม
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางปัตตาพร
จำปาทอง
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 6 ปราจีนบุรี
3. นายณพพลวรรฒ
โสมณวัตร์
ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
16.10 หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายกัมปนาท
เกษรเกศรา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 14
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
16.11 หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
1. นายนิรัต
1. นายธัชกร
2. นายพรชัย
3. นางตะติมา
4. นางวริญญา
5. นางพรพิศ
6. นายวินัย
7. นายพยนต์

นิรัติศัยโสภิญ
เวชรังษี
ไวทยะวิจิตร
นุ้ยฉิม
สัมพันธรัตน์

ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจำกบินทร์บุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ด่านพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
แสงเขียว
ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
แจ้งเสนาะ
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี

16.12 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
1. นายกิตติพันธุ์
กาญจนาคม

จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
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2. นายธานี
3. นางสาวพรพิไล

ศิริล้น
มะลอย

16.13 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1. นางสาววัชรี
ชมภู
2. นางสาววัชราวดี
วิเชียรศรี
16.14 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. นายกิติคุณ
ประสังสิต
2. นายพงษ์ศักดิ์
สว่างไสว
3. นายวิสูตร
เจริญวงษ์
4. นายวรวิทย์
โสภาพันธ์
5. นายปิยวิทย์
เชิดกลิ่น
1. นางระเบียบ
หัสดีพงษ์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7

16.15 หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางโศรยา
ธรรมรักษ์
ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
16.16. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. นางสาวชลลดา
บัวอินทร์
แทน ผอ.อุตสากรรมจังหวัดปราจีนบุรี
16.17. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
1. นายพรศักดิ์
แสงเจริญ
16.18. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
2. นายจำปา
บรมสุข

พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่

16.19 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายสมเดช
2. นายชัยวัฒน์
3. นางบุญรวม

ฟักสะอาด
พูลรอด
ทองเย็น

ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
1. การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ชมวีดิทัศน์) ความยางประมาณ 8 นาที
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
2. แนะนำข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1) นายสมปอง ทองสีเข้ม ตำแหน่ง ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2) นายวีระ ขุนไชยรักษ์ ตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
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3) นางศิริกุล ทศเวศ ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
4) นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช ตำแหน่ง สถิติจังงหวัดปราจีนบุรี
- รับทราบ –

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ณรงค์การฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 – 3 ซึ่งสามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนเข็ม 3 – 4 ของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯ สามารถฉีดวัคซีน 4 ได้
ซึ่งต้องห่างจากเข็ม 3 สี่เดือน
2) ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ไทย สงกานต์ ซึ่ งอาจจะมีญาติ พี่ น้ อง ลู กหลาน ที่ จะเดินทาง
กลับมาจากต่างจังหวัด จึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) การตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้าบ้าน เพื่อป้องกันการนำเชื้อมาสู่คนในบ้าน
3) ฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ถ้ามีอาการไม่สบาย ปวดหั ว ตัวร้อน ให้ หยุดงาน และตรวจ
ATK เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ให้กับเพื่อนร่วมงาน
4) ฝากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕65 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
(โดยได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ชี้แจงโดยหน่วยงาน
1) ปฏิทินงานสำคัญของจังหวัด (นำเสนอโดย power point)

วัน/เดือน/ปี
งาน/กิจกรรม
31 มี.ค. 65 1. พิ ธี วั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ
พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระมหา
เจษฎาราชเจ้ า ประจำปี 2565
และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี
2565
2. พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องใน
วัน คล้ ายวัน พระราชสมภพ สมเด็ จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานจังหวัด
ต.ไม้ เค็ ด อ.เมื อ งปราจี น บุ รี ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

4 เม.ย. 65

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคก
ปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

พิธีถวายไม้ค้ำยันต้นพระศรีมหาโพธิ์

2. ห้ องโถงชั้ น 1 (ด้ านหน้ า)
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอศรีมโหสถ
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6 เม.ย. 65

พิ ธี ถ ว าย ราช สั ก ก าระ เนื่ อ งใน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุ ฬ าโลกมหาราช และวั น ที่ ร ะลึ ก
มหาจักรีบรมราชวงศ์
20 เม.ย. 65 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้ มให้ ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2565
25 เม.ย. 65 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช”

ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานจังหวัด
ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

วักอินทาราม (วัดบางยาง)
หมู่ที่ 5 ต.บางยาง
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ต.บ้านพระ
อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
26 เม.ย. 65 ประชุมคณะกรมการจั งหวัดปราจีนบุ รี ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ครั้ งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
2565 และผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings
มติที่ประชุม

ที่ทำการปกครอง
จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี
สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี

-รับทราบ-

(2) กำหนดการพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ประจำปี 2565 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม
จังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

(3) กำหนดการพิธีถวายไม้ค้ำยันต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 6
ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี (สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ(4) พิธีถวายราชสั กการะเนื่องใน “วันที่ระลึ กคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช” (สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

(5) สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี)
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ. รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
❖ เรื่องร้ องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือนมีนาคม 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 - 23 มีนาคม
2565) จำนวนทั้งหมด 16 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
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ลำดั
บที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภท

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือ
0
ความเดือดร้อน
6
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
2
รัฐ
แจ้งเบาะแส
2
ปัญหาที่ดิน
3
ถวายฎีกา
1
บัตรสนเท่ห์ มีมูล
0
บัตรสนเท่ห์ ไม่มีมูล
0
อื่นๆ
2
รวม
16

ยุติ
เรื่อง
0
1
2
2
0
0
0
0
2
7

ระหว่าง
ช่องทางการร้องเรียน
ดำเนินกา มาด้วย โทรศัพ หนังสือ/
สือ่
ร
ตนเอง
ท์ จดหมาย ออนไลน์
0
0
0
0
0
5
1
0
1
4
0
0
1
0
1
0
3
1
0
0
0
9

0
1
0
0
0
1
3

0
0
0
0
0
0
1

0
2
1
0
0
1
5

2
0
0
0
0
0
7

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวั ดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ
2565
ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขอ ความ ร้องเรียน แจ้ง ปัญห ถวาย บัตร
บัตร อื่นๆ
เดือน ความ เดือด เจ้าหน้า เบาะ า
ฎีกา สนเท่ห์ สนเท่ห์
ช่วยเ ร้อน
ทีร่ ัฐ
แส ที่ดนิ
มีมูล ไม่มีมลู
หลือ
ต .ค . 4
9
1
3
2
1
4
0
13
64
พ.ย. 64 1
3
3
1
0
0
0
1
6
ธ.ค. 64 0
8
3
1
4
1
0
1
5
ม.ค. 65 2
6
2
4
1
0
0
1
6
ก.พ. 65 4
4
0
1
1
0
0
0
7
มี.ค. 65 0
6
2
2
3
1
0
0
2
รวม 11 36
11
12 11
3
4
3
39
ร้อยละ

ผลการดำเนินการ
รวม

ยุติ
เรื่อง

37

36

15 15
23 21
22 19
17 14
16
7
130 112
86.1
5

อยู่
ระหว่าง
ดำเนินกา
ร
1
0
2
3
3
9
19
13.85

❖ ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม
2557 – 23 มีนาคม 2565)

9
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จำนวน
เรื่องร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือ
1,151
ความเดือดร้อน
1,137
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
591
แจ้งเบาะแส
569
ปัญหาที่ดิน
369
บัตรสนเท่ห์ มีมูล
4
บัตรสนเท่ห์ ไม่มีมูล
3
อื่นๆ
217
ประเภท

4,035

รวม
9

บริการข้อมูล
ให้คำปรึกษา

8,128
5,222

ระหว่าง
หมายเหตุ
ดำเนินการ
1,148
3
1,130
7
591
0
563
0
362
7
4
0
3
0
216
1
4,017
18
(99.55%) (0.45%)
- สอบถามข้อมูล การติดต่อ
13,350
ส่วนราชการ
- ปรึกษาปัญหาข้อพิพาทที่ดิน
- ปรึกษาคดีความต่างๆ
ยุติเรื่อง

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกตามหน่วยงานราชการ
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
มณฑลทหารบกที่ 12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
สำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวั ด
ปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอนาดี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอประจันตคาม
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอศรีมหาโพธิ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองหนองกี่
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อนมีนาคม 2565
3
1
1
-

มีนาคม 2565
1
1
1

2
1
1
1
-

1
2
1
1
1
1
1
1
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(6) ประชาสั มพั นธ์ขอเชิญ ผู้ มี จิตศรัทธาร่ว มบริจาคเงิน เพื่อจัดทำไม้ค้ำยัน ต้นโพธิ์
ศรีมหาโพธิและช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ (สำนักงานจังวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
(7) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาปราจีนบุรีเมืองสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2565

(ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
(8) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัด
ปราจีนบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 25 มีนาคม 2565
งบประมาณ
จัดสรร
ร้อยละการใช้ ลำดับที่การใช้ ร้อยละเบิกจ่าย ลำดับที่เบิกจ่าย
จ่าย
จ่าย
รายจ่ายประจำ
1,581.33
70.62
63
70.31
63
รายจ่ายลงทุน
2,844.47
76.25
18
23.27
51
รายจ่ายภาพรวม 4,425.80
74.24
23
40.08
61
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันฯ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
2564
1,326.43
771.45
58.16
สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดปราจีนบุรีและกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 25 มีนาคม 2565
งบประมาณ
จัดสรร
ร้อยละการใช้ ลำดับที่การใช้ ร้อยละเบิกจ่าย ลำดับที่เบิกจ่าย
จ่าย
จ่าย
ภาพรวมจังหวัด
153.94
25.29
61
6.47
49
ปราจีนบุรี
รายจ่ายประจำ
9.22
20.95
60
20.34
55
รายจ่ายลงทุน
144.72
25.56
62
5.58
35
ภาพรวมกลุ่มจังหวัด 179.78
59.81
6
4.34
10
ตะวันออก 2
รายจ่ายประจำ
12.94
8.16
15
8.16
15
รายจ่ายลงทุน
166.84
63.82
6
4.04
9
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564
1. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS
ให้หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการ (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
(PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด
งบประมาณต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
2. กรณีประสงค์จะยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS
ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565
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มติที่ประชุม

-รับทราบ(9) เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสื บสานคุณ ค่าทางวัฒ นธรรม เนื่องใน
ประเพณีสงกรานต์ 2565
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบ(10) เรื่อง แนวทางและมาตรการในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2565
(สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบ(11) การดำเนิ น งานการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งยั่ ง ยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบ(12) กิจกรรมพิชิต 20,000 แคลอรี ใน 99 วัน (DPEnubCAL)
(สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบ(13) การายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบ(14) การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่าง
เก็บน้ำตามพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
อ่างเก็บ น้ ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ ง ปริมาตรเก็บ กัก ๒๙๕.๐๐ ล้ านลู ก บาศก์เมตร
ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ 111.67 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 37.85%
อ่ างเก็ บ น้ ำขนาดกลางและอ่ างเก็ บ น้ ำพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก
17.31 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ 8.75 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 50.54%
อ่ า งเก็ บ น้ ำ ขนาดเล็ ก จำนวน ๕ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก ๒ .๐๓ ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 0.88 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43.34%
สรุป ในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลู กบาศก์เมตร
ปั จ จุบั น มีป ริมาณน้ ำรวม 121.30ล้ านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 38.58% เปรียบเที ยบกับช่ว งเวลาเดียวกัน
ปี 2564 มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 12.97 ล้านลูกบาศก์เมตร
มติที่ประชุม
-รับทราบ(15) การนำเสนอวีดิทัศน์ “การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้ทอยในเขตชลประทาน”
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-
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(16) การนำเสนอวีดิ ทัศ น์ผ ลการดำเนิ น กิจกรรมจิตอาสาปราจีน บุ รีเมื องสะอาด
เดือนมีนาคม 2565
(ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ(17) สรุปผลการดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2565

(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ(18) สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มีนาคม 2565
(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)

ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
แผนออกหน่วย
ออกตามแผน
งด
เสริม
สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง
ตารางแสดงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ
1

พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 บ.ไทยสุเคโน่นิต

48

งด

2

อังคาร

บ.โคจิมะ

60

งด

พล.ร.2 รอ.(ข)

62

44

22

ร.2 พัน 2 รอ

0

32

25

อ.ศรีมหาโพธิ

138

102

28

-26.08

พล.ร.2 รอ.(ร.2 รอ)

65

53

31

-18.46

บ.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลฯ

57

บ.แคนนอน

174

153

27

-12.06

604

384

133

-36.42

5
6
7
8

8 กุมภาพันธ์ 2565
10 กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
2565
15 กุมภาพันธ์
อังคาร
2565
17 กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
2565
22 กุมภาพันธ์
อังคาร
2565
23 กุมภาพันธ์
พุธ
2565
24 กุมภาพันธ์
พฤหัสบดี
2565

ได้

ไม่ได้

เทียบกับ
สถานะ ค่าเฉลี่ย

เฉลี่ย

4

วันที่

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

สถานที่

3

วัน

7
4
3
1
5

-29.03
เสริม

งด

-100
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1. ปัญหาอุปสรรค
1) มีการงดหน่ วยบริจาคโลหิ ต 3 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 42.85 ได้โลหิ ตจากการออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิต 384 ยูนิต บริจาคไม่ได้ 133 คน
2) ยอดรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล 596 ยูนิต มากกว่าได้รับจากหน่วย ร้อยละ 155 (บริจาคไม่ได้
195 ราย)
3) ผู้ บ ริ จ าคโลหิ ต ลดลงกว่าเดือน มกราคม 2565 ร้อยละ 4.45 และลดลงกว่าเดือน ธันวาคม
2564 ถึง ร้อยละ 32.55 ซึ่งอาจเกิดจากเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนวันที่น้อยกว่าเดือนอื่นๆ
4) มีการเบิกโลหิต และส่วนประกอบโลหิตจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย แต่ส่วนใหญ่
เกิดจากมีการใช้ส่วนประกอบโลหิตในการรักษามากขึ้น และผู้ป่วยมีหมู่เลือดหายาก
5) ไม่มีพยาบาลช่วยออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เนื่องจากภาระงานของพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้อง
งดหน่วย
2. การแก้ปัญหา
1) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน และวาเลนไทม์ “ให้เลือดเติมรัก”ชวนกันมาบริจาคโลหิตเป็นคู่ แจกเสื้อยืด
และของที่ระลึกอื่นๆ
2) แจกไฟฉาย 100 กระบอก โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณป้าสายใจ ศรีชวนะ(เนื่องในวันเกิด)
3) แจกโค้ดส่วนลดการสั่งอาหารผ่านฟู้ดแพนด้า (100 โค้ด)
4) ปิดการรับบริจาคโนโรงพยาบาล เพื่อไปออกหน่วยฯ
3. ผลการดำเนินงาน
(1) แม้การรับบริจาคโลหิตได้น้อยกว่าเดือนมกราคม 2565 แต่ยังสามารถจ่ายเลือดให้ผู้ป่วยได้อย่าง
เพียงพอ
(2) มียอดการรับบริจาคโลหิต มากกว่าการจ่ายโลหิตให้ผู้ป่วย ร้อยละ 11
(3) มีการจ่ายโลหิตให้โรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน เมษายน 2565
ครั้ง
วัน
วันที่
สถานที่
ค่าเฉลี่ย
สถานะ
1
จันทร์
4 เมษายน 2565 บ.คูโบต้า
47
รอยืนยัน
2
อังคาร
5 เมษายน 2565 บ.โตชิบาฯ
67
รอยืนยัน
3 พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 อ.เมืองปราจีนบุรี
93
รอยืนยัน
4
อังคาร 12 เมษายน 2565 บ.ฟูจิคูระฯ B
39
รอยืนยัน
5
พุธ
20 เมษายน 2565 บ.ฮิตาชิคอนซูเมอร์ (กบินทร์)
131
รอยืนยัน
6 พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 บ.ฟูจิคูระ กบินทร์บุรี
62
รอยืนยัน
7
อังคาร 26 เมษายน 2565 พล.ร.2 รอ.(ก)
68
รอยืนยัน
8 พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 อ.ประจันตคาม
146
รอยืนยัน
9
จันทร์
4 เมษายน 2565 บ.คูโบต้า
47
รอยืนยัน
รวม
653
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ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ

วัน

วันที่

1

พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565

2

อังคาร

8 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่

บริ ษั ท ไทยสุ เค โน่ นิ ต จำกั ด ตำบล
กรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
(ของด)
บริษัท โคจิมะ ออโต้ เทคโนโลยี (ไทย
แลนด์) จำกัด ตำบลท่าตูม อำเภอศรี
มหาโพธิ (ของด)

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
(พื้ น ที่ ข) ตำบลไม้ เค็ ด อำเภอเมื อ ง
3
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 ปราจีนบุรี
ที่ ว่ า ก า ร อ ำ เภ อ ศ รี ม ห า โพ ธิ ณ
หอประชุ ม ศรี ม หาโพธิ ตำบลศรีม หา
โพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ
4
พฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2565
กรมทหารราบที่ 2 รั ก ษาพระองค์
ต ำ บ ล ด งพ ร ะ ร า ม อ ำ เภ อ เมื อ ง
5
อังคาร
22 กุมภาพันธ์ 2565 ปราจีนบุรี
บ ริ ษั ท ที .ซี .ฟ า ร์ ม า ซู ติ ค อ ล
อุ ต สาหกรรม จำกั ด ตำบลบางแตน
อำเภอบ้านสร้าง (ของด)
6
พุธ
23 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหา
7
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โพธิ
การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย
ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รวมจำนวน

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1
1
3

-รับทราบ-

(ราย)

-

1

รวมจำนวนทั้งสิ้น
มติที่ประชุม

แสดงความ
จำนงบริจาค
ดวงตา
(ราย)

อุทิศ
ร่างกาย

แสดงความ
จำนงบริจาค
อวัยวะ
(ราย)

1
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3.2 ชี้แจงโดยเอกสาร
1) สรุป สถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ส าธารณภัยในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี เดือนมีนาคม 2565
(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ2) สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ3) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่
ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน สะพานข้ามแยก และจุดพักรถบรรทุ
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5) ผลการดำเนินการตามมาตรการเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง
(สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4.1 ประชาสัมพันธ์ ณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
4.2 ฝากส่วนราการที่เกี่ยวข้อง ฝากเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่าย
4.3 สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ กำพล สืบอินทร์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายกำพล สืบอินทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

