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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 4/๒๕65 ประจำเดือน เมษายน 2565
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
วันอังคารที่ 26 เมษายน 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

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. พันตำรวจเอก สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
2. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1. พันเอก สุรวิชญ์
แดงจันทร์
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณรงค์พันธ์
เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
3. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
1. นายพินิจ
นิติวิทยาเทพ
2. นายยงยุทธ
วิจิตรกุลสวัสดิ์
3. นายวิชิต
เอื้อกมลชาญ
4. ร้อยตำรวจเอกสมชาติ กฤตวัชราสน์
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายทัศนัย
สุธาพจน์
2. นางจารุณี
กาวิล
3. นายสาธิต
อ่อนน้อม
4. นายวิทูรย์
รัตนไพศาลวงศ์
5. นางสุรพี
โพธิ์ศรี
6. นางสาววิภาพร
กุหลาบ
7.นายกฤชษ์พงษ์
8. นายชุมพล
5. อำเภอ
1. นายวิธรัช
2. นายภาคภูมิ
3. นายพิสิษฐ
4. นายอดิศักดิ์

อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

เกิดสุข
พิชญชัย

ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ท้องถิน่ จังหวัดปราจีนบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
แทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

รามัญ
พรหมมาณพ
สิริสวัดินุกูล
ปัญญา

นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี
แทน นายอำเภอกบินทร์บุรี
นายอำเภอประจันตคาม
นายอำเภอนาดี
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5. นายอลงกต
6. นายเสฏฐวุฒิ
7. นางสาวจิรภา

เอี่ยมประไพ
วงศ์เลอวุฒิ
ทองศิริ

6. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวณัฐยา
ทรงทิมไทย

แทน นายอำเภอศรีมหาโพธิ
นายอำเภอบ้านสร้าง
นายอำเภอศรีมโหสถ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายบรรเจิด
สิทธิจู
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน
1. นางศิริกุล
ทศเวช

พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี

9. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นายสุรินทร์
สืบซึ้ง
2. นางผกามาศ
ตะนัง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)

10. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายอนันต์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

เรศจะโปะ

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

จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ปจ.
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.ปจ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติติการ
นิติกรปฏิบัติการ สนจ.ปจ.
นางช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สนจ.ปจ.
นางช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.

12. ส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน/อำเภอทุกอำเภอ/องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลเมืองทุกแห่ง สถานบันการศึกษา ภาคเอกชน ประชุมผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings ณ สถานที่ตั้งสำนักงาน ดังนี้
12.1 องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
1. นางมัทนา
สุวัณณุสส์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/นายก
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
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2. นายศิร์รัฐ
3. นายจำรัส
4. นายกรกฎ
5. นางสาวจินตนา

ศรีสุนทรพินิต
คงเอี่ยม
เชาว์เจริญชล
กังสพฤฒิกุล

6. นางสาวเพ็ญนภา
7. นายชัยวัฒน์
8. นางอุทุมพร

หัสวงค์
กลิ่นเกลา
พรหมวาศ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3
สำนักงบประมาณ
แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

12.2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. พลตรี ดิฐพงษ์
เจริญวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พลตรี อมฤต
บุญสุยา
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พันตำรวจโท เกรียงศักดิ์ ยอดวิชา
สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
4. พันตำรวจโท จักริน พิริยะจิตตะ
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
12.3 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวนรนุช
เดชพิชัย
2. นางสาวอาริษา
ใจผูกพันธ์
3. นางสาวปัทมา
ศรีสุข

ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

12.4 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. นางวันดี
เผื่อนอุดม
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครนายก
12.5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. นางสาวอมรรัตน์
สัตตบุษย์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
12.6 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายสุรเทพ
2. นายวินัย
3. นายวิชัย
4. นางสาวสรรทยา
5. นายภูรี
6. นายพิสุทธิ์
7.นายปิติพร
8. นายเพิ่มพร
9. นายสมควร
10. นายบรรเจิด
11. นายจำรัส
12. นายวิเชียร
13.นางสาวปิยะดา

กิจเกล้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ทองขาว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
อินทจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
วีระสมิทธ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
ปัญจเดโช
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
นิลพัฒน์
แทน ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
พานิชสงเคราะห์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
สิทธิจู
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
ตาเสน
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงนฤบดินทรจินดา
เงินฉลาด
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีส หกรณ์ปราจีนบุรี
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12.7 หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
1. ว่าทีร่ ้อยตรี ชาญชัย ก้อนสันทัด
2. นายอนุชา
ทิพย์อุทัย
3. นายบุญอนันต์
มิตรประสิทธิ์

ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

12.8 หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นายสมปอง
ทองสีเข้ม
ผู้ อำนวยการสำนั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางปัตตาพร
จำปาทอง
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ปราจีนบุรี
3. นายณพพลวรรฒ
โสมณวัตร์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
4. นายวีระ
ขุนไชยรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
12.9 หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1. นายสิงห์ชัย
ปฐมวานิช
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายกัมปนาท
เกษรเกศรา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 14
3. นายปรีชา
ประจันทร์
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
12.10 หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
1. นายนิรัต
นิรัติศัยโสภิญ
2. นายธัชกร
เวชรังษี
3. นายพรชัย
ไวทยะวิจิตร
4. นางตะติมา
นุ้ยฉิม
5. นางวริญญา
สัมพันธรัตน์
6. นางพรพิศ
7. นายวินัย
8. นายพยนต์

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บัญชาการเรือนจำกบินทร์บุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ด่านพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
แสงเขียว
ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
แจ้งเสนาะ
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี

12.11 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
1. นายกิตติพันธุ์
กาญจนาคม
2. นายธานี
ศิริล้น
3. นางสาวพรพิไล
มะลอย

จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

12.12 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1. นางสาววัชรี
ชมภู
2. นางสาววัชราวดี
วิเชียรศรี

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

12.13 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. นายกิตคิ ุณ
ประสังสิต
2. นายพงษ์ศักดิ์
สว่างไสว

แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
แทน ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
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3. นายวิสูตร

เจริญวงษ์

4. นายวรวิทย์

โสภาพันธ์

5. นายปิยวิทย์
1. นางระเบียบ

เชิดกลิ่น
หัสดีพงษ์

ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปราจีนบุรี เขต 1
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 7

12.14 หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางโศรยา
ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
12.15. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1. นางสาวชลลดา
บัวอินทร์
แทน อุตสากรรมจังหวัดปราจีนบุรี
12.16. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
1. นายพรศักดิ์
แสงเจริญ
12.17. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
1. นางวิไล
พรหมณี
12.18. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1. นางวารินทร์
สิกขชาติ

พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจี นบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี

12.19. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1. นางสาวจันทนา
พิริยะขจร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
12.20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. นายธนาพงษ์
รักขนาม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
12.21. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายจำปา
บรมสุข
แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่
12.21 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. นายสมเดช
2. นายชัยวัฒน์
3. นางบุญรวม

ฟักสะอาด
พูลรอด
ทองเย็น

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม
1. วีดิทัศน์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการ
พลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565
(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ชมวีดิทัศน์) ความยางประมาณ 8 นาที (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
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มติที่ประชุม

3. แนะนำข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1) นายพินิ จ นิติวิทยาเทพ ตำแหน่ง อัยการผู้ เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 2
รั ก ษาราชการในตำแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี
2) นายยงยุทธ วิจิตรกุลสวัสดิ์ ตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 2
รั ก ษาราชการในตำแหน่ ง อั ย การจั ง หวั ด
กบินทร์บุรี
3) ร้อยตำรวจเอก สมชาติ กฤตวัชราสน์ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน
อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
รักษาการใน ตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัดปราจีนบุรี
4) นายวิชิต เอื้อ กมลชาญ ตำแหน่ ง อัยการผู้ เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค 2
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ขอขอบคุ ณทุ กภาคส่ วนที่ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ว มบริจ าคเงิน เพื่ อ จั ด ทำไม้ ค้ ำยั น ต้ น โพธิ์
ศรีมหาโพธิและช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ ณวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
2) ปะชาสั มพั น ธ์ เชิ ญ ชวนทุ กส่ วนราชการใส่ ผ้ าไทย เพื่ อเป็ นการเฉลิ มพระเกี ยรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3) ขอบคุ ณ ทุ กภาคส่ วนราชการที่ ช่ วยกั นขั บเคลื่ อนการไขปั ญ หาขจั ดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปราจีนบุรี
4) ณรงค์ การฉีดวัคซีนในพื้ นที่ จังหวัดปราจีนบุ รี เพื่ อเป็ นการป้ องกั นการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕65 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
(โดยได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 นำเสนอโดยหน่วยงาน
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1) ปฏิทินงานสำคัญของจังหวัด (นำเสนอโดย power point)
วัน/เดือน/ปี
งาน/กิจกรรม
18 พ.ค. 65 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน จั งหวั ด
ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 65
31 พ.ค. 65 ประชุมคณะกรมการจั งหวัดปราจีนบุ รี
ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม
2565 และผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings
มติทปี่ ระชุม

สถานที่
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัดบุสู ง หมู่ ที่ 10 ต.นาดี อ.นาดี ที่ทำการปกครองจังหวัด
จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี

-รับทราบ-

(2) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว เนื่อ งในโอกาส
วันฉัตรมงคล (สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

(3) สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี)
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ. รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
❖ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือนเมษายน 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 - 20 เมษายน
2565) จำนวนทั้งหมด 12 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลำดั
บที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภท

จำนวน
เรื่อง
ร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือ
2
ความเดือดร้อน
3
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
3
รัฐ
แจ้งเบาะแส
0
ปัญหาที่ดิน
0
ถวายฎีกา
0
บัตรสนเท่ห์ มีมูล
0
บัตรสนเท่ห์ ไม่มีมูล
0
อื่นๆ
4
รวม
12

ยุติ
เรื่อง
1
0
0
0
0
0
0
0
3
4

ระหว่าง
ช่องทางการร้องเรียน
ดำเนินกา มาด้วย โทรศัพ หนังสือ/
สือ่
ร
ตนเอง
ท์ จดหมาย ออนไลน์
1
0
0
0
2
3
0
0
0
3
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
8

0
0
0
0
0
1
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
3
8

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ
2565
❖
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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
9
1
3
2
1
ต.ค. 64 4
4
0
13
พ.ย. 64 1
3
3
1
0
0
0
1
6
ธ.ค. 64 0
8
3
1
4
1
0
1
6
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 1
11
3
2
5
1
0
0
3
เม.ย. 65 2
3
3
0
0
0
0
0
4
รวม 14 44
15
12 13
3
4
3
44
ร้อยละ

ผลการดำเนินการ
รวม

ยุติเรื่อง

อยู่
ระหว่าง
ดำเนิน
การ
37
1
36
15
15
0
23
21
2
22
21
1
17
15
2
26
15
11
12
4
8
152 127
25
83.55 16.45

❖ ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม
2557 – 20 เมษายน 2565)
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จำนวน
เรื่องร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือ
1,154
ความเดือดร้อน
1,145
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
595
แจ้งเบาะแส
563
ปัญหาที่ดิน
371
บัตรสนเท่ห์ มีมูล
4
บัตรสนเท่ห์ ไม่มีมูล
3
อื่นๆ
222
ประเภท

รวม
9

บริการข้อมูล
ให้คำปรึกษา

4,057
8,146
5,252

ระหว่าง
หมายเหตุ
ดำเนินการ
1,150
4
1,137
8
592
3
563
0
362
9
4
0
3
0
221
1
4,032
25
(99.38%) (0.62%)
- สอบถามข้อมูล การติดต่อ
13,398
ส่วนราชการ
- ปรึกษาปัญหาข้อพิพาทที่ดิน
- ปรึกษาคดีความต่างๆ
ยุติเรื่อง

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกตามหน่วยงานราชการ

9
ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
มณฑลทหารบกที่ 12
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ทำการปกครองปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอประจันตคาม
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อนเมษายน 2565
2
2
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1

เมษายน 2565
1
1
1
1
1
1
2
1
-

- รับทราบ –

(4) กิ จ กรรมเปิ ด โครงการพั ฒ นาฟื้ น ฟู แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาแหล่ ง น้ ำ “คลองโสม”
(สำนักงานจังวัดปราจีนบุรี)
กิจกรรมเปิดโครงการพัฒ นาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “คลองโสม” ในวันที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 9.30 น. ณ บริเวณสะพานคลองโสม ถนนสาย 3079 บ้านคลองโสม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ และ หมู่ 8
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
(5) กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2565

(ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ หนองสะพาน บ้านอ่าว
พะยอม หมู่ที่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

(6) การนำเสนอวีดิ ทัศ น์ผ ลการดำเนิ น กิจกรรมจิ ตอาสาปราจีน บุ รีเมื องสะอาด
เดือนมีนาคม 2565 (ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
(7) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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(สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจั งหวัด
ปราจีนบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 22 เมษายน 2565
งบประมาณ
จัดสรร
ร้อยละการใช้ ลำดับที่การใช้ ร้อยละเบิกจ่าย ลำดับที่เบิกจ่าย
จ่าย
จ่าย
รายจ่ายประจำ
1,786.28
77.79
70
77.51
69
รายจ่ายลงทุน
3,029.74
78.37
21
26.92
66
รายจ่ายภาพรวม 4,816.02
78.16
42
45.68
68
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันฯ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
2564
1,218.46
842.64
69.16
สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดปราจีนบุรีและ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 22 เมษายน 2565
งบประมาณ
จัดสรร
ร้อยละการใช้ ลำดับที่การใช้ ร้อยละเบิกจ่าย ลำดับที่เบิกจ่าย
จ่าย
จ่าย
ภาพรวมจังหวัด
153.94
30.28
69
8.11
58
ปราจีนบุรี
รายจ่ายประจำ
9.22
30.77
47
29.15
39
รายจ่ายลงทุน
144.72
30.25
70
7.08
47
ภาพรวมกลุ่มจังหวัด 179.78
89.61
4
4.84
13
ตะวันออก 2
รายจ่ายประจำ
12.94
11.00
15
11.00
14
รายจ่ายลงทุน
166.84
95.70
3
4.36
10
นายอนุชิต สังฆสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ส่วนราชการที่ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย หากดำเนินการล่าช้าหรือไม่ดำเนินการ ให้ชี้แจงผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม -รับทราบ(8) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบ(9) การายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี
(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบ(10) การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่าง
เก็บน้ำตามพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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อ่างเก็บ น้ ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ ง ปริมาตรเก็บ กัก ๒๙๕.๐๐ ล้ านลู ก บาศก์เมตร
ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ 70.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23.87%
อ่ างเก็ บ น้ ำขนาดกลางและอ่ างเก็ บ น้ ำพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ ง ปริ ม าตรเก็ บ กั ก
17.31 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ 7.38 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 42.62%
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 จุ บั น มี ป ริ ม าณน้ ำรวม 78.68ล้ านลู ก บาศก์ เมตร คิ ด เป็ น 25.03% เปรีย บเที ยบกั บ ช่ ว งเวลาเดี ยวกั น
ปี 2564 มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 22.25 ล้านลูกบาศก์เมตร
มติที่ประชุม
-รับทราบ(11) การนำเสนอข้ อ มู ล 14 ข้ อ กลโกงมิ จ ฉาชี พ มั ก ใช้ ห ลอกล่ อ เหยื่ อ บนโลก
ออนไลน์ (ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 14 ข้อ กลโกงมิจฉาชีพ มักใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์
ตามนโยบายสำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ เปิ ดเผยถึงพิษภัยในโลกออนไลน์ที่นับ วันจะระบาดมากขึ้นสร้างความ
เดือดร้อนให้ประชาชนตกเป็นเยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงออกมาเตือนภัยประชาชนให้ทราบถึงวิธีการต่างๆ
ที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์ รวม 14 ข้อ ดังนี้
1. หลอกขายของออนไลน์
2. คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ข่มขู่ให้เกิดความกลัว
3. เงินกูอ้ อนไลน์ ดอกเบี้ยโหด
4. เงินกู้ออนไลน์ ที่ไม่มีจริง (เงินกู้ทิพย์)
5. หลอกให้ลงทุนต่างๆ
6. หลอกให้เล่นพนักออนไลน์
7. ใช้ภาพปลอมหลอกให้หลงรักแล้วโอนเงิน (Romance scam) หรือหลอกให้ลงทุน
(Hybrid scam)
8. ส่งลิงค์ปลอมเพื่อหลอกแฮ็กเอาข้อมูลส่วนตัว
9. อ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกเอาข้อส่วนตัว
10. ปลอม Line Facebook หรือ Accoount หลอกยืมเงิน
11. ข่าวปลอม (Fake – news) – ชัวร์ก่อนแชร์
12. หลอกลวงเอาภาพโป๊เปลือยเพื่อใช้แบล็คเมล์
13. โฆษณาชวนไปทำงานต่างประเทศแล้วบังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย
14. ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
สามารถแจ้ ง เข้ า มาได้ ที่ ศู น ย์ แ จ้ ง ความออนไลน์ ที่ เว็ บ ไซต์ thaipoliceonline.com หรื อ pct.police.go.th.
หมายเลขโทรศัพท์ 1441 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ศปอส.ตร) โทร 28-1866-300 ตลอด 24 ชั่วโมง
มติที่ประชุม

-รับทราบ-
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(12) การดำเนิ น งานการขจั ด ความยากจนละพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย ยอย่ างยั่ งยื น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จังหวัดปราจีนบุรี” (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
ปราจีน บุ รีร่วมใจ แก้จนคนปราจีนบุรี ขจัดความยากจนละพัฒ นาคนทุกช่วงวัยยอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จังหวัดปราจีนบุรี”
มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ
มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่
มิติที่ 3 ด้านการศึกษา
มิติที่ 4 ด้านรายได้
มิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงกบริการของรัฐ
มติที่ประชุม
-รับทราบ(13) มาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ อนุมัติเป็นหลักการ
ให้หน่วยงานราชการดำเนินการลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่ เมษายน - กัน ยายน 65 ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่ อ ลดการใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ าและน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง อย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ 20 ในช่ ว งครึ่งปี ห ลั งของปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม

-รับทราบ(14) มาตรการบรรเทาผลกระทบต่ อ ประชาชนจากสถานการณ์ ร าคาพลั งงาน
อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในภู มิ ภ าคยุ โ รป และมาตรการลดค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ป ระกอบการอาชี พ
ในภาคขนส่ง (สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี)
คณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดในมาตรการเร่ งด่ ว น เพื่ อ บรรเทา
ผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ ราคาพลังงาน อันเนื่องจากปัญ หาความขัดแย้งในภูมิภ าคยุโรป ดังนี้
1. การปรับปรุงถ้อยคำมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยการให้ ส่วนลด
อัตราค่าไฟฟ้าผั นแปร (ค่า FT) ให้ แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จากเดิมที่ให้ส่ วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ า
ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ปรับเป็นโดยให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
บ้ านอยู่ อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ ก (ไม่ รวมส่ วนราชการและรัฐ วิสาหกิจ) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน
300 หน่ วยต่อเดือน เป็ น ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิ งหาคม 2565 ซึ่งจะทำให้ มาตรการ
มีความชัดเจนและเป็นการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า
2. มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่งโดยให้ส่วนลดราคาน้ำมัน
“กลุ่มเบนซิน” จากเดิมที่ให้ส่วนลดราคา “น้ำมันแก๊สโซฮอล์” แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซต์
รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาต ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/
คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท /คน/เดือน ในช่ วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งให้ยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับเงินจากโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมัน
กลุ่มเบนซิน โดยภาครัฐจะมีภาระค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 79.992 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ขอบเขตการช่วยเหลือ
ค่าน้ ำมั น ครอบคลุ ม ทั้ งน้ ำมั น เบนซิ น และน้ ำมั น แก๊ ส โซฮออล์ และสามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อกลุ่ ม เป้ าหมาย
ได้อย่างคล่องตัว
มติที่ประชุม -รับทราบ-
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(สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ(15) สรุปผลการดำเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2565
(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม -รับทราบ(16) สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มีนาคม 2565
(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)

ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เดือน มีนาคม2565
แผนออกหน่วย
ออกตามแผน
งด
เลื่อน
สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง
ตารางแสดงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน มีนาคม2565
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน
อังคาร
พฤหัสบดี
พุธ
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พฤหัสบดี
พฤหัสบดี

วันที่
1 มีนาคม 2021
3 มีนาคม 2021
9 มีนาคม 2021
15 มีนาคม 2021
16 มีนาคม 2021
17 มีนาคม 2021
22 มีนาคม 2021
24 มีนาคม 2021
31 มีนาคม 2021

สถานที่
มทบ.12
อ.นาดี
บ.ดับเบิ้ลเอฯ
บ.สยามไอซินฯ
ไอซินไทย
อ.บ้านสร้าง
บ.ฟูจิคูระฯA
อ.กบินทร์บุรี
อ.ศรีมโหสถ

8
2
6
1
3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

เทียบกับ ได้ เฉลี่ย ได้ ไม่ได้ สถานะ ค่าเฉลี่ย เฉลี่ย
38
งด
-100.0 -38
117
งด
-100.0 -117
112
งด
-100.0 -112
91
งด
-100.0 -91
72 30 8
เลื่อน -58.39 -42
110
งด
-100.0 -110
39
งด
-100.0 -39
108 33 7 ตามแผน -69.4 -75
90 37 22 ตามแผน -58.9 -53

1. ปัญหาอุปสรรค
1) ผู้บริจาคลดลงทั้งภายในโรงพยาบาลและหน่วยรับบริจาคโลหิตเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ เนื่อง
สถานณการณ์โควิดที่ระบาดมากขึ้น ทั้งในประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ,หน่วยรับบริจาคเหลือ
เพียง 3 หน่วยจาก 8 หน่วยและยอดแต่ละหน่วยก็ลดลง รวมถึงหน่วยงานที่เข้ามาทำกิจกรรมภายใน
โรงพยาบาลก็ลดลง
2) เจ้าหน้าที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไม่เพียงพอทำให้ ต้องงดหน่วยอำเภอนาดี และทุกครั้งที่ออก
หน่วยจะต้องปิดการรับบริจาคภายในโรงพยาบาล
3) การขอโลหิตและจองผลิตภัณฑ์โลหิตมากกว่ารายรับเข้า
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4) ผู้ ป่ ว ยโควิ ด และผู้ ป่ ว ยหนั ก มี ก ารขอใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Cryoprecipitate และ FFP มากขึ้ น ทำให้ มี
ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ
2. การแก้ปัญหา
1) ขอความร่วมมือจากญาติผู้ป่วยให้มาบริจาคเลือดทดแทน
2) สร้างความมั่นใจให้ผู้บริจาคโลหิตหน่วย เช่น หน่วยอำเภอมีการตรวจ ATK ให้บริการโดยได้รับความ
ร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอ
3) จัดทำแคมเปญแจกของขวัญผู้บริจาคโลหิตให้ผู้เกิดในช่วงเดือนนั้น (เครื่องดื่ม Amazon 1 แก้ว จาก
ท่านผอ.โรงพยาบาล)
4) บริษัทดับเบิ้ลเอ ร่วมประชาสัมพันธ์และทำกิจกรรม CSR กระตุ้นการบริจาคโลหิต
5) เบิกเลือดและผลิตภัณฑ์โลหิตจากกาชาด
3. ผลการดำเนินงาน
(1) รับโลหิตจากการรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลจำนวน608ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 214ราย
รวมผู้ มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลจำนวน 822คน น้อยกว่ายอดโลหิตของเดือน
มีนาคมที่สามารถบริจาคได้ปี 2564(2564 : 1242ยูนิต) คิดเป็นร้อยละ 43แต่มียอดการรับ
บริจาคเฉพาะภายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(2) เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยมียอดผู้บริจาคลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ถึง
19.54%
(3) ยอดจ่ายโลหิตมากกว่ายอดรับโลหิตร้อยละ30 ทำให้มีการเบิกผลิตภัณฑ์โลหิตจากศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย 79 ยูนิต และยังมีเบิกส่วนประกอบอื่น คือ เกล็ดเลือด(LPPC+SDP)27 ยู
นิต,Cryoprecipitate 600ยูนิตและผลิตภัณฑ์น้ำเหลือง(FFP) 30 ยูนิต เนื่องจากมีผู้ป่วยหนักจาก
โควิดมีการขอใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น
(4) มีการจองเลือดต่อการใช้เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ จาก 1.81มาเป็น 2.22เนื่องจากมีผู้ป่วยมาก
ขึ้น ทั้งผู้ป่วยหนักและเตรียมผ่าตัด
แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน เมษายน 2565
ครั้ง เวลา

วัน

วันที่

2 10.00 เสาร์
2 เมษายน 2565
2 8.00 จันทร์
4เมษายน 2565
3 8.00 อังคาร
26เมษายน2565
4 7.30 พฤหัสบดี 28เมษษยน2565

สถานที่
โรบินสัน ปราจีนบุรี
บ.คูโบต้า
ค่ายพรหมโยธี
อ.ประจันตคาม

ยอด/ค่าเฉลี่ย
71
30
0
146

สถานะ
เสริม
ตามแผน
งด
ตามแผน
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แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน พฤษภาคม2565(ตามแผน)
ครั้ง เวลา
1
2
3
4
5
6
7

7.30
8.00
7.30
7.30
7.30
8.00
7.30

วัน
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

วันที่
5 พฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม2565
11 พฤษภาคม2565
19 พฤษภาคม2565
24 พฤษภาคม2565
25 พฤษภาคม2565
26 พฤษภาคม2565

สถานที่
บ.ไอซินไทยฯ
บ.โคจิมะ
พล.ร.2 รอ.(ข)
อ.ศรีมหาโพธิ
พล.ร.2 รอ.(ร.2 รอ)
บ.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลฯ
บ.แคนนอน

ค่าเฉลี่ย
72
60
62
138
65
57
174

สถานะ
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน
รอยืนยัน

ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย
เดือน มีนาคม 2565
ลำดับ

1

วัน

พุธ

วันที่

แสดงความ
จำนงบริจาค
ดวงตา
(ราย)

สถานที่

16 มีนาคม 2565

บริษัท ไอซินไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
พฤหัสบดี
2
24 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ
พฤหัสบดี
3
31 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ
ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย
ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รวมจำนวน

รวมจำนวนทั้งสิ้น

แสดงความ
อุทิศ
จำนง
ร่างกาย
บริจาค
อวัยวะ
(ราย)
(ราย)

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2
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3.2 ชี้แจงโดยเอกสาร
1) สรุป สถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ส าธารณภัยในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี เดือนเมษายน 2565
(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ-
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2) สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือน เมษายน 2565
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ3) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่
ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ4) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน สะพานข้ามแยก และจุดพักรถบรรทุ
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ5) ผลการดำเนินการตามมาตรการเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง
(สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
-รับทราบ6) ประชาสั ม พั น ธ์กิ จกรรมของสำนั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ประจำเดือน 2565
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4.1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการ
กำกับติดตาม และประเมินผลแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 25665 พื้นที่เป้าหมายการ
ดำเนินงานแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565 ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน 18 ตำบล ดังนี้
1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 5 ตำบล ตำบลบางบริ บูรณ์ ,ดงพระราม ,บ้านพระ,
ท่างาม ,โนนหอม
2.
3.
4.
5.
6.

อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 2 ตำบล ตำบลบางปลาร้า ,กระทุ่มแพ้ว
อำเภอศรีมโหสถ จำนวน 2 ตำบล ตำบลโคกไทย ,คู้ลำพัน
อำเภอประจันตคาม จำนวน 3 ตำบล ตำบลเกาะลอย ,คำโตนด ,โพธิ์งาม
อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 3 ตำบล ตำบลศรีมหาโพธิ ,ท่าตูม ,หัวหว้า
อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 3 ตำบล ตำบลย่านรี ,บ้านนา ,เข้าไม้แก้ว

กำหนดการประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นแผนตำบลมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ของจั งหวั ด ปราจี น บุ รี
(ประชาคมหมู่บ้าน) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 403 (ทวาร
วดี) ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
4.2 นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบคุณทุกภาค
ส่วนราชการและอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ที่ให้ความร่วมมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย
จังหวัดปราจีนบุรี

17
4.3 เน้นย้ำโครงการดำเนินงานการขจัดความยากจนละพัฒนาคนทุกช่วงวัยยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “จังหวัดปราจีนบุรี”
4.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565 (ชมวีดิทัศน์)
มติที่ประชุม -รับทราบปิดประชุม

เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ กำพล สืบอินทร์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายกำพล สืบอินทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

