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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕65 ประจำเดือน มกราคม 2565
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
1. นายวรพันธุ์
2. นายพงษ์สิทธิ์

สุวัณณุสส์
เนื่องจำนงค์

1. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรี วิลาวัลย์ สังอรดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

2. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. พันเอก ชัยธวัช
สิทธิสุข
ผู้แทน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 12
2. พันเอก รณกร
ลังกาพันธ์
ผู้แทน ผบ.กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พล.ต.ต.วินัย
นุชชา
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
3. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
1. นายศิร์รัฐ
ศรีสุนทรพินิต ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายทัศนัย
สุธาพจน์
2. นางจารุณี
กาวิล
3. นายสาธิต
อ่อนน้อม
4. นายวิทูรย์
รัตนไพศาลวงศ์
5. นายจักรพันธ์
ตระการศาสตร์
6. นางมาละนี
จินดารัตน์
7. ว่าที่ร้อยตรี ชัยยะวัฒน์ สกุลภุชพงษ์
8. นายชุมพล
พิชญชัย
5. อำเภอ
1. นายสืบศักดิ์
นีสกุล
2. นายธรรมรัฏฐ์
งามแสง
3. นายวิธรัช
รามัญ
4. นายประดิษฐ์
รักพร้า
5. นายชัยวรรณ
นิยม
6. น.ส. จิรภา
ทองศิริ
6. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวณัฐยา
ทรงทิมไทย

ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
แทน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี
แทน นายอำเภอกบินทร์บุรี
นายอำเภอประจันตคาม
แทน นายอำเภอนาดี
นายอำเภอศรีมหาโพธิ
นายอำเภอศรีมโหสถ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
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7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายสุรเทพ
กิจเกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี
3. นายพิสุทธิ์
ปัญจเดโช
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายสุวัฒน์
ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ประจันทร์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1. นางวิไล
พรหมณี

วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน
1. น.ส.ณภิสา
วรสันต์

แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี

11. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นายสุรินทร์
สืบซึ้ง
2. นางโศรยา
ธรรมรักษ์
3. นางผกามาศ
ตะนัง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)

12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
1. นายอนุชา
ทิพย์อุทัย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี

13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
1. นางประไพพรรณ
ลุ่มจันทร์

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

14. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1. นางวารินทร์
สิกขชาติ

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

15. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. นางสาวจันทนา
พิริยะขจร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
16. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
1. นายนิรัต
นิรัติศัยโสภิญ

ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

17. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นายเผด็จ
ลายทอง
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
1. นางประกายมาศ
มงคลพงษ์

แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี

19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. นายไพศาล
ที่รัก
2. นายอัมพล
หันทยุง

ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

20. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
2. นายจำปา
บรมสุข

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่
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21.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. สมเดช
2. นายอนันต์

ฟักสะอาด
เรศจะโปะ

22. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นางสาวจุฑามาศ
บัวเผื่อน
2. นางเนตรนภา
เกียรติเจริญศิริ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
4. นายฤกษ์ฤทธิ์
บุญยัง
5. นางจารุวรรณ
วรุณันต์
6. นายกิตติ
ศิริปักมานนท์
7. นางสาววงเดือน
ใช้ได้สุก
8. นางอนงนาฎ
ภูมิประโคน
9. นางสาวฐิติพร
ไหว้พรหม
10. นายกำพล
สืบอินทร์
11. นายภาราดา
รอดประเสริฐ

ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ปจ.
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.ปจ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.

23. ส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน/อำเภอทุกอำเภอ/องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลเมืองทุกแห่ง สถานบันการศึกษา ภาคเอกชน ประชุมผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings ณ สถานที่ตั้งสำนักงาน ดังนี้
23.1 องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
1. นายศักดิ์ชัย
รังสิวารารักษ์ อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายไชยโย
มะลิผล
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอิสม่าแอน
นมัสการ
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายวิชิต
เอื้อกมลชาญ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายกรกฎ
เชาว์เจริญชล ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปาจีนบุรี
6. นายจำรัส
คงเอี่ยม
ผอ.สนง.ปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางสาวเพ็ญนภา
หัสวงค์
แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายชัยวัฒน์
กลิ่นเกลา
ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี
9. นางอุทุมพร
พรหมวาศ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
23.2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. พ.ต.ท.จักริน
พิริยะจิตตะ
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
23.3 อำเภอ
1. นายเกรียงไกร

ปัญญาพงศธร นายอำเภอบ้านสร้าง

23.4 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวนรนุช
เดชพิชัย
2. นางสาวอาริษา
ใจผูกพันธ์
3. นางสาวปัทมา
ศรีสุข

ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
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22.5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. นายธนาพงษ์
รักขนาม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางวันดี
เผื่อนอุดม
ผอ.สำนักงานททท.แห่งประเทศไทย
22.6 หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
22.7 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายกิตติพงษ์
งามจริง
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิชัย
ทองขาว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
3. นางสาวสรรทยา
อินทจินดา
ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
4. นายภูรี
วีระสมิทธ์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
5.นายปิติพร
นิลพัฒน์
แทน ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายเพิ่มพร
ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสมควร
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
8. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
9. นายจำรัส
ตาเสน
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
10. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงนฤบดินทรจินดา
11.นางสาวปิยะดา
เงินฉลาด
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
22.8 หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
1. ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย
ก้อนสันทัด
2. นายบุญอนันต์
มิตรประสิทธิ์

ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

22.9 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นางปัตตาพร
จำปาทอง
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 6 ปราจีนบุรี
2. นายสว่าง
กองอินทร์
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
3. นายณพพลวรรฒ
โสมณวัตร์
ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
22.10 หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายกัมปนาท เกษรเกศรา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 14
22.11 หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
1. นายธัชกร
เวชรังษี
2. นายพรชัย
ไวทยะวิจิตร
3. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
4. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์
5. นางพรพิศ
6. นายวินัย
7. นายพยนต์

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจำกบินทร์บุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ด่านพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
แสงเขียว
ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
แจ้งเสนาะ
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
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22.12 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
1. นายกิตติพันธุ์
กาญจนาคม
2. นายธานี
ศิริล้น
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย

จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

22.13 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1. นางสาววัชรี
ชมภู
2. นางสาววัชราวดี
วิเชียรศรี

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

22.14 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. นางระเบียบ
หัสดีพงษ์
2. นายวิสูตร

เจริญวงษ์

3. นายปิยวิทย์

เชิดกลิ่น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี

22.15 หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
22.16. กระทรวงอุตสาหกรรม
1. นายพัตทอง
กิตติวัฒน์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
22.17 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายผดุงเกียรติ
หุ่นประการ
2. นางบุญรวม
ทองเย็น

แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
1. การมอบถุ งผ้ าลดโลกร้อ นและสายคล้ อ งหน้ ากากอนามัย ให้ กั บ ธนาคารเลื อ ด
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริม
เครื อข่ายครอบครัว คุ ณ ธรรม หั ว ข้อ “เรื่ องดี ๆ ที่บ้ านฉั น ” ระดับ จังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 3 รางวัล
(วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) จำนวน 13 ราย
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
4. การมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัค รคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบวาระ
25 ปี จำนวน 4 ราย
(สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี)
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5. การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล
(ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
6. การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
7. แนะนำข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 ราย ดังนี้
1) นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
2) นายทัศนัย สุธาพจน์ ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
3) นายศิร์รัฐ ศรีสุนทรพินิต ตำแหน่ง ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
4) น.ส.จินตนา กังสพฤฒิกุล ตำแหน่ง ผอ.กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3
5) นายไพศาล ที่รัก ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
6) นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
7) นายอัมพล หันทยุง ตำแหน่ง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 2 ปฏิ บั ติ ร าชการในตำแหน่ ง ผอ.สนง.เขตพื้ น ที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
มติที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ขอบคุ ณ ทุ กส่ วนราชการที่ ให้ ความร่ วมมื อในการเข้ าร่ วมกิ จกรรมงานพิ ธี ต่ างๆ
และฝากถึงส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนั้นๆ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีฯ
2) มี การตรวจเนื้ อหมู ราคาแพง ซึ่ งนายอนุ ชิ ต สั งฆสุ วรรณ รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
ปราจีนบุรี ได้ออกตรวจร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
3) เน้นย้ำเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี การจัดงานต่างๆในพื้นที่กรณีไม่เกินห้าร้อยคน ให้มีการยื่นขออนุญาตกับทางอำเภอในพื้นที่
4) การรณรงค์การฉีดวัคซีนฝากถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ประสานถึงกำนัน ผู้ ใหญ่ บ้าน
ตรวจเช็คการเข้าถึงการได้รับของวัคซีนของประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ
5) นโยบายเน้ นหนั ก ปี 2565 นายวรพั นธุ์ สุ วั ณุ สส์ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดปราจี นบุ รี
5 วาระสำคัญ “ปราจีนบุรี น่าอยู่ น่ายล ประชาชนมีส่วนร่วม”
(1) การแก้ไข้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (สสจ.)
(2) การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (สถจ.)
(3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม (ปคจ.)
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน (ปภจ.)
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5. (ทสจ/กษจ.)
6) ประชาสั มพั นธ์ การจำหน่ ายเนื้ อหมู แดงราคาถู ก กิ โลกรั มละ 150 บาท จั งหวั ด
ปราจี นบุ รี ได้ รั บงบประมาณในการดู แลประมาณ 4,600 กิ โลกรั ม ซึ่ งจะกระจายไปทุ กอำเภอเพื่ อจั ดจำหน่ าย
เนื้อหมูแดงราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
7) ฝากถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีให้มีการตรวจ ATK และเว้นระยะห่าง
และการจำกัดจำนวนผู้ข้าร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
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8) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และร่วมบริจาคเงิน ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
9) ขอความร่ วมมื อทุ กส่ วนราชการต่ างๆ ไม่ ให้ มี การนั ดหมายงานผู้ บริ ห ารตรงกั บ
วันประชุมคณะกรมการจังหวัด และจังหวัดเคลื่อนที่
10) มาตรการเทศกาลวันตรุษจีน เน้นย้ำเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม ๒๕64
(โดยได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ชี้แจงโดยหน่วยงาน
1) ปฏิทินงานสำคัญของจังหวัด (นำเสนอโดย power point)

วัน/เดือน/ปี
งาน/กิจกรรม
16 ก.พ. 65 พิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์
และพิธีเวียนเทียน โครงการจัดงาน
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี
18 ก.พ. 65 พิธีเปิ ด งาน “วัดรวมน้ ำใจสู่ กาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565”

สถานที่
ณ โบราณสถานสระมรกต
ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี
ณ สนง.เหล่ ากาชาดจั งหวั ด
ปราจี นบุ รี ต.หน้ าเมื อง อ.
เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
22 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรมการจั งหวัดปราจีนบุ รี ห้องประชุม 403
ครั้ งที่ 2 /2 5 6 5 ป ระจำเดื อน (ทวารวดี) ศาลากลาง
กุ มภาพั นธ์ 2565 และผ่ านระบบ จังหวัดปราจีนบุรี
Cisco Webex Meetings
23 ก.พ. 65 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดกระแจ หมู่ที่ 6
สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน จั งหวั ด ต.ท่างาม อ.เมือง
ปราจี น บุ รี ประจำปี ง บประมาณ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
2565
มติที่ประชุม

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี
ที่ทำการปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ปราจีนบุรี

-รับทราบ-

(2) สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ. รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
❖ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือนมกราคม 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 - 21 มกราคม
2565) จำนวนทั้งหมด 17 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
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ลำดับ
ที่

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขอความช่วยเหลือ
ความเดือดร้อน
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แจ้งเบาะแส
ปัญหาที่ดิน
ถวายฎีกา
บัตรสนเท่ห์ มีมูล
บัตรสนเท่ห์ ไม่มีมูล
อื่นๆ
รวม

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
2
4
2
3
1
0
0
1
4
17

ยุติเรื่อง
1
0
1
3
0
0
0
1
3
9

ระหว่าง
ดำเนินการ
1
4
1
0
1
0
0
0
1
8

มาด้วย
ตนเอง
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3

ช่องทางการร้องเรียน
โทรศัพ หนังสือ/ สื่อออนไลน์
ท์
จดหมาย
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
2
0
4
10

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เดือน
ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ม.ค. 64
ก.พ. 64
มี.ค. 64
เม.ย. 64
พ.ค. ๖๔
มิ.ย. 64
ก.ค. 64
ส.ค. ๖๔
ก.ย. 64
รวม

ขอความ
ช่วยเหลือ
5
3
5
4
0
4
๕
3
4
1
3
2
38

ความ
เดือดร้อน
8
14
10
8
4
10
๗
9
9
๔
๓
5
91

ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐ
4
3
2
1
1
6
๕
๓
3
๓
3
5
38
ร้อยละ

แจ้ง
เบาะแส
3
5
3
11
9
4
2
3
5
๔
5
0
57

ผลการดำเนินการ
ปัญหา
ที่ดิน
2
7
4
3
4
4
๓
1
4
1
๐
3
35

ถวาย
ฎีกา
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3

อื่นๆ

รวม

ยุติเรื่อง

0
0
3
2
0
0
1
1
0
๔
๖
6
23

22
32
27
29
18
28
๒4
2๑
26
1๗
21
21
286

22
32
2๗
29
18
๒8
24
๒1
๒6
๑7
21
21
286
100

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
0
0
๐
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เดือน

ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
ม.ค. 65
รวม

ขอ ความ
ความ เดือด
ช่วยเห ร้อน
ลือ
4
9
1
3
0
8
2
4
7
24

ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
รัฐ

แจ้ง
เบาะ
แส

1
3
3
2
9

3
1
1
3
8

ปัญหา ถวาย
ที่ดิน ฎีกา
2
0
4
1
7
ร้อยละ

1
0
1
0
2

ผลการดำเนินการ
บัตร
สนเท่ห์
มีมูล

บัตร
สนเท่ห์
ไม่มมี ูล

อื่นๆ

รวม

ยุติเรื่อง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

4
0
0
0
4

0
1
1
1
3

13
6
5
4
28

37
15
23
17
92

36
13
18
9
76
82.61

1
2
5
8
16
17.39

❖ ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 –
21 มกราคม 2565)
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จำนวน
เรื่องร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือ
1,146
ความเดือดร้อน
1,125
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
589
แจ้งเบาะแส
559
ปัญหาที่ดิน
365
บัตรสนเท่ห์ มีมูล
4
บัตรสนเท่ห์ ไม่มีมูล
3
อื่นๆ
206
ประเภท

3,997

รวม
9

บริการข้อมูล
ให้คำปรึกษา

8,098
5,110

ระหว่าง
หมายเหตุ
ดำเนินการ
1,144
2
1,121
4
586
3
559
0
359
6
4
0
3
0
205
0
3,981
16
(99.60%) (0.40%)
- สอบถามข้อมูล การติดต่อ
13,208
ส่วนราชการ
- ปรึกษาปัญหาข้อพิพาทที่ดิน
- ปรึกษาคดีความต่างๆ
ยุติเรื่อง

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกตามหน่วยงานราชการ
ชื่อหน่วยงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อนมกราคม 2565

มกราคม 2565

สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

1

3
-

10
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอประจันตคาม

1

-

1
1
1
1
-

-

1
1
1
2
1
1

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
(3) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564
ถึง 21 มกราคม 2565
งบประมาณ

จัดสรร

รายจ่ายประจำ
รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายภาพรวม
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564

1,072.29
2,569.31
3,641.61
เงินกันฯ
1,316.03

ร้อยละการใช้จ่าย

ลำดับที่การใช้จ่าย

ร้อยละ ลำดับที่
เบิกจ่าย เบิกจ่าย
65 68.35
59
10
9.31
53
13 26.69
66

68.93
54.99
59.09
เบิกจ่าย
474.83

ร้อยละ
36.06

สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดปราจีนบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ตั้ งแต่
1 ตุลาคม 2564 ถึง 21 มกราคม
งบประมาณ

จัดสรร

ภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ายประจำ
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
รายจ่ายประจำ
รายจ่ายลงทุน

153.94
9.22
144.72
179.78
12.94
166.84

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ร้อยละการ ลำดับที่ ร้อยละเบิกจ่าย
ใช้จ่าย การใช้จ่าย
20.29
31
1.53
13.24
36
12.46
20.74
31
0.83
0.31
16
0.31
4.24
12
4.24
0.00 ยังไม่มีการ
0.00
เบิกจ่าย

ลำดับที่
เบิกจ่าย
50
33
23
13
12
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
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(4) การรายงานสภาพภูมอิ ากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ(5) การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี มี อ่ า งเก็ บ น้ ำ ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ ง อ่ า งเก็ บ น้ ำ ขนาดกลาง
และอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
อ่างเก็บ น้ ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ ง ปริมาตรเก็บ กัก ๒๙๕.๐๐ ล้ านลู ก บาศก์เมตร
ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ 211.41 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71.66%
อ่ างเก็ บ น้ ำขนาดกลางและอ่ างเก็ บ น้ ำพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก
17.31 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ 13.16 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76.00%
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 0.93 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 48.27%
สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี มีปริมาตรเก็บกักรวม 314.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน
มีปริมาณน้ำรวม 225.50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71.73%
มติที่ประชุม
-รับทราบ(6) นำเสนอวีดิทัศน์วันดินโลก ประจำปี 2564
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ(7) สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2564 (ม.ค. – พ.ย.)

(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

(8) สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2564
(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)

ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เดือน ธันวาคม 2564
แผนออกหน่วย
10 ครั้ง
ออกตามแผน
2
ครั้ง
งด
7
ครั้ง
เลื่อน
1
ครั้ง
เสริม
1
ครั้ง
สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง
4
ครั้ง
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ตารางแสดงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน ธันวาคม 2564
เทียบกับ ได้ ค่าเฉลี่ย เฉลี่ย
เสริม +100.00 +74
เลื่อน -20.00 -23
งด -100.00 -112
-100.00 -117
งด
ตาม
-32.0
-23
แผน
ตาม
-63.0
-69
แผน
งด -100.00 -67
งด -100.00 -174
งด -100.00 -39
งด -100.00 -138
งด -100.00 -39

ลำดับ

วัน

วันที่

สถานที่

เฉลี่ย

ได้

ไม่ได้ สถานะ

1
2
3
4

พฤหัสบดี
พฤหัสบดี
พุธ
พฤหัสบดี

2 ธ.ค. 64
8 ธ.ค. 64
8 ธ.ค. 64
9 ธ.ค. 64

บ.ฮิตาชิอินดัสเตรียล
รร.มารีวิทยาฯ
บ.ดับเบิ้มเอฯ
อ.นาดี

120
112
117

74
97

15
26

5

อังคาร

14 ธ.ค. 64

บ.ไอซินไทยฯ

72

49

14

6

พฤหัสบดี

16 ธ.ค. 64

อ.บ้านสร้าง

110 179

69

7
8
9
10
11

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร

21 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64
28 ธ.ค. 64

บ.ฟูจิคูระ กบินทร์บุรี
อ.ศรีมโหสถ
อ.กบินทร์บุรี
บ.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลฯ
มทบ.12

62
90
108
57
38

1. ปัญหาอุปสรรค
1) สามารถจัดกิจกรรมออกหน่วยได้บ้างแล้ว แต่ยังมีการงดหน่วยรับบริจาคโลหิตบางหน่วย เนื่องจากยังมี
การระบาดของโควิด-19 อยู่ โดยหน่วยงานที่มีการงดบริจาคส่วนมากยังเป็นส่วนของบริษัทเอกชนและหน่วย
ยังมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนในพื้นที่ เป็นต้น
2) บางหน่วยบริการมีการตรวจ ATK อาจทำให้กิจกรรมเกิดการล่าช้ากว่าปกติ
2. การแก้ปัญหา
1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม เพื่อดึงดูดใจให้ประชาชนมาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
โดยการจัดกิจกรรมจะมีการแจกต้นไม้มงคลให้ผู้บริจาค
2) มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาทำกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันพ่อ เช่น คณะตำรวจ
สังกัด ภ.จว.ปราจีนบุรี, ทหารจากค่าย ป2.พัน2.รอ., มทบ.12, ส.พัน.2, ร.2 พัน2 รอ. คณะนักเรียนจากโรงเรียน
เตรียมอุดมน้อมเกล้ากบินทร์บุรี และมัธยมวัดใหม่ทรงทอง
3) จัดสถานที่บริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลให้เข้ากับเทศกาลปีใหม่และคริสมาสต์ เพื่อดึงดูดใจคนให้เข้ามา
บริจาคโลหิตในช่วงสิ้นปี
3. ผลการดำเนินงาน
(1) รับ โลหิ ตจากการรั บ บริจ าคโลหิ ตภายในและภายนอกโรงพยาบาลจำนวน 1,186 ยูนิ ต โดยแบ่ งเป็ น
ภายในโรงพยาบาล 787 รายไม่ผ่านการคัดกรอง 253 ราย รวมผู้มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล
จำนวน 1,040 คน ส่วนหน่วยรับบริจาคโลหิตมียอดที่บริจาคได้รวม 399 คน ไม่ผ่านการคัดกรอง 124 ราย
รวมผู้มาร่วมกิจกรรมหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จำนวน 523 คน น้อยกว่ายอดโลหิตของเดือนธันวาคมที่สามารถ
บริจาคได้ปี 2563 (2563 : 226 ยูนิต) คิดเป็นร้อยละ 16 แต่มียอดการรับบริจาคเฉพาะภายในโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 47
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(2) จากการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทั้งในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้มีประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้ามาบริจาคภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้น โดยมียอดผู้บริจาคเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน
ถึง ร้อยละ 26
(3) ยอดการรับโลหิตมากกว่ายอดจ่ายโลหิตร้อยละ 30 ทำให้มีการเบิกผลิตภัณฑ์โลหิตจากสภากาชาดลดลง
เหลือ 42 ยูนิตโดยผลิตภัณฑ์โลหิตที่เบิกเป็นโลหิตหายากทั้งหมด และยังมีเบิกส่วนประกอบอื่น คือ เกล็ดเลือด
(LPPC) 4 ยู นิ ต และSingle donor platelet(SDP ) 3ยู นิ ต จากโรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องจากมีผู้ป่วยหนักใช้เป็นจำนวนมาก
สรุปแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน มกราคม 2564 (สามารถไปได้จริง)
ครั้ง เวลา
วัน
วันที่
สถานที่
ค่าเฉลี่ย
สถานะ
1 8.00 พฤหัสบดี
6 มกราคม 65
อ.เมืองปราจีนบุรี
93
ตามแผน
2 8.00
อังคาร
25 มกราคม 65
พล.ร.2 รอ (ก)
68
ตามแผน
3 7.30 พฤหัสบดี 27 มกราคม 65
อ.ประจันตคาม
146
ตามแผน
ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย
เดือน ธันวาคม 2564
ลำดับ

แสดงความจำนง แสดงความ อุทิศร่างกาย
บริจาคดวงตา ความจำนง
(ราย)
(ราย)
บริจาค
อวัยวะ
(ราย)
1
พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 64 บ.ฮิตาชิอินดัสเตรียล
1
1
2
พุธ
8 ธ.ค. 64
รร.มารีวิทยาฯ
3
พฤหัสบดี 9 ธ.ค. 64
อ.นาดี
4
อังคาร 14 ธ.ค. 64
บ.ไอซินไทยฯ
5
พฤหัสบดี 16 ธ.ค. 64
อ.บ้านสร้าง
4
4
6
อังคาร 21 ธ.ค. 64 บ.ฟูจิคูระ กบินทร์บุรี
7
พุธ
22 ธ.ค. 64
อ.ศรีมโหสถ
8
พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 64
อ.กบินทร์บุรี
9
ศุกร์
24 ธ.ค. 64 บ.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลฯ
10
อังคาร 28 ธ.ค. 64
มทบ.12
แสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย
1
1
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รวมจำนวน
6
6
รวมจำนวนทั้งสิ้น
12
มติที่ประชุม

วัน

วันที่

สถานที่

-รับทราบ-

3.2 ชี้แจงโดยเอกสาร
1) ผลการดำเนินการตามมาตรการเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง
(สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)

14
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

2) สรุ ป ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ3) รายงานความคืบหน้าการดำเนิ นงานโครงการเพิ่ มทักษะด้ านอาชีพ แก่นักเรียน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553
(ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
กำหนดให้ น ายอำเภอตรวจสอบบั ญ ชีรายชื่อบุคคลที่ ท ำหน้าที่เป็นผู้ ไกล่ เกลี่ ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ ง
เป็นประจำทุกปีปฏิทิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อ ให้นายอำเภอจัดทำบัญชีรายชื่อใหม่
ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งคณะกรมการจังหวัดยังมิไ ด้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ให้นายอำเภอรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำ
ประกาศบัญชีรายชื่อ
2) จังหวัดปราจีนบุรีได้แจ้งให้ อำเภอทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบบัญชีร ายชื่อฯ
ให้เป็นปัจจุบัน และหากอำเภอใดมีการจัดทำบัญชีรายชื่อถูกต้องแล้วให้รายงานให้จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเสนอ
คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบตามกฎกระทรวงฯ
3) สำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไกล่เกลี่ยฯ กฎกระทรวงว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ได้ก ำหนดไว้ในข้อ 4 ว่า ผู้ สมัครเป็นผู้ ไกล่ เกลี่ยต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
1) มีอายุไม่ตำ่ กว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
2) มีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอที่สมัคร
3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสมกับการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท
ข. ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
2) เป็ น บุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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3) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4) เป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ทางการเมื อ ง กรรมการหรื อ ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง อื่ น
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5) เป็นผู้เคยถูกถอดถอนให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ
อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
1. ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 1,250 บาท แต่รวมกันแล้ว
ไม่เกิน 6,250 บาท ต่อหนึ่งข้อพิพาท
2. ผู้ไกล่เกลี่ยได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 1,000 บาทแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 5,000 บาท
ต่อหนึ่งข้อพิพาท
3. ผู้ ไกล่ เกลี่ ย มี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่ า ใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางมาทำหน้ า ที่ ไกล่ เกลี่ ย และ
ประนอมข้อพิพาท ครั้งละ 200 บาท หรือตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ 500 บาท
ข้อเท็จจริง
อำเภอเมืองปราจี น บุรีและอำเภอกบินทร์บุ รี มีการเปลี่ ยนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญ ชี
รายชื่อ จึงจัดทาบั ญชีรายชื่อใหม่ (เพิ่มเติม) และได้ด ำเนินการตรวจสอบบัญ ชีรายชื่อบุคคลที่ จะทำหน้าที่เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยของอำเภอแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่ เกลี่ ย และประนอมข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง พ.ศ. 2553 จึ ง ได้ ร ายงานให้ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เพื่ อ เสนอ
คณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎกระทรวงฯ
สรุปบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่มีความเปลี่ยนแปลง
(1) อำเภอเมืองปราจีนบุรี รวม 11 คน
(2) อำเภอกบินทร์บุรี รวม 20 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามที่ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2565 มีด้วยกัน 2 ด้าน

ได้แก่
1) ด้านจิตอาสาภัยแล้ง
2) ด้านจิตอาสาพัฒนา
ปิดประชุม

เวลา 11.50 น.
ลงชื่อ

กำพล สืบอินทร์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายกำพล สืบอินทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

