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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/๒๕65 ประจาเดือน มกราคม 2565
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
และผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
…………………………………….
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริม
เครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จานวน 3 รางวัล
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อานวยการท้องถิ่น) จานวน 13 ราย
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบวาระ
25 ปี จานวน 4 ราย
(สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี)
4. การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริต้นแบบ ประจาปี 2564 จานวน 3 รางวัล
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
5. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ชมวีดิทัศน์) ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
6. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 7 ท่าน ดังนี้
1) นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจานงค์ ตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
2) นายทัศนัย สุธาพจน์
ตาแหน่งปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
3) นายศิร์รัฐ ศรีสุนทรพินิต ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
4) นางสาวจินตนา กังสพฤฒิกุล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณ
เขตพืน้ ที่ 3
5) นายไพศาล ที่รัก
ตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
6) นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช
ตาแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
7) นาย อัมพล หันทยุง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปฏิบัติราชการ
ในตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕64 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 (โดยได้นา
รายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ชี้แจงโดยหน่วยงาน
1) ปฏิทินงานสาคัญของจังหวัด (นาเสนอโดย power point)

วัน/เดือน/ปี
งาน/กิจกรรม
16 ก.พ.2565 พิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และ
พิธีเวียนเทียน โครงการจัดงานเทศกาล
มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 36 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
18 ก.พ.2565 พิธีเปิดงาน”วันรวมน้าใจสู่กาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี ประจาปี 2565”
21 ก.พ.2565 ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/2565 ประจาเดือน มกราคม
2565 และผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings
23 ก.พ.2565 โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถานที่
ณ โบราณสถานสระมรกต
ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ
สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี

ณ สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง
อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดปราจีนบุรี

ณ วัดกระแจะ หมู่ที่ 6
ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดปราจีนบุรี

สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี

2) สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
3) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
4) การรายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
5) การนาเสนอข้อมูลสถานการณ์น้าจังหวัดปราจีนบุรี
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
6) นาเสนอวีดิทัศน์วันดินโลก ประจาปี 2564
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
7) สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2564 (ม.ค.-พ.ย.)
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครนายก)
8) สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน ธันวาคม 2564
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
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3.2 ชี้แจงโดยเอกสาร
1) ผลการดาเนินการตามมาตรการเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง
(สานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
2) สรุปผลการดาเนินของสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจาเดือน มกราคม 2565
(สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
3) รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
4) ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-----------------------------------------------------

