รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 255๖ เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
๑. นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานในที่ประชุม
2. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
3. นายปรัตรวีร์ วิจบ
แทนปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
4. พ.อ. พยนต์ พระศุกร์
รอง ผอ.รมน.จ.ปจ.
กรรมการ
5. นายสมควร พันธ์ศรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
6. พ.ต.อ. วิชาญ ขยันงาน
แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
7. นางอุทุมพร พรหมวาศ
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
8. นายวีระยศ อุตรนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
9. นายมณฑล วัฒนศฤงคาร แทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
กรรมการ
๑1.นายภวัต ใจห้าว
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
12. นายวรัญชัย ใจธรรม นามวงษา แทนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
กรรมการ
13. นางสาวณปภัช เพ็งมณี แทนคลังจังหวัดปราจีนบุรี
14.นางศิริกาต์ ชาวห้วยหมาก แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
15. นายร่มไทร จินตกานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
16. นายสมพร วิริยานุภาพพงศ์ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
17. นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูรณ์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
18. นายสุชิน ชลอศรีทอง
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี
กรรมการ
19. นายอัศนีย์ สุภานัย
แทน ผอ.แขวงการทางปราจีนบุรี
กรรมการ
20. นายสมเดช ฟักสอาด
แทนผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
21. นายจตุพร อิ่มสําราญ
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
กรรมการ
22. นายไพบูลย์ เทียนดํา
ผจก.สํานักบริการลูกค้า กสท.ปราจีนบุรี
กรรมการ
23. นางสาววิลาวรรณ มั่งคั่ง แทน ผจก. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปราจีนบุรี (TOT)
กรรมการ
24. นายชัยพร สุคันธี
แทนนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
กรรมการ
๒5. นายนิพล สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
กร
กรรมการ
๒6. นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์ ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
27. นายคมสรร ศรีตูมแก้ว แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
28. นายสมดุล พากเพียรศิลป์ แทนประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
29. นางจิตรา ภุมมะกาญจนะ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการ
ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม อําเภอเมืองปราจีนบุรี
กรรมการ
30. นางทวี แซ่เล้า
31. นายพงษ์ศักดิ์ บุญกระพือ ผู้แทนภาคประชาสังคม อําเภอประจันตคาม
กรรมการ
32. นายสมาน โคศิลา
ผู้แทนภาคประชาสังคม อําเภอศรีมหาโพธิ
กรรมการ
/32. นายเสนอ …

๒

33. นายเสนอ ธรรมมะ
34. นายวิรัช ไชยพงษ์
35. นายกิตติ เลิศล้ํา
36. นางอัญชลี สมโพธิ์

ผู้แทนภาคประชาสังคม อําเภอศรีมโหสถ
กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาสังคม อําเภอบ้านสร้าง
กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาสังคม อําเภอนาดี
กรรมการ
ประธานชมรมอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
กรรมการ
จังหวัดปราจีนบุรี
37. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
38. นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
39.นางเสาวนีย์ ชลารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอนิรุจน์ สอดศรีจันทร์
2. นายเสรี ศรียุบล
3. นางนันธพร ทิพยาวงษ์

นายช่างโยธาชํานาญการ แขวงการทางปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน แขวงการทางปราจีนบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นาวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี) ติดราชการ
2. นายกําพล ภู่มณี
ผู้แทนภาคประชาชน
3. นายกนก ปฐมนุพงศ์
ผู้แทนภาคประชาชน
4. นางบุษบงก์ ชาวกัณหา
ผจก.ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางยุพิน จันทร์ส่อง
ผู้แทนภาคประชาสังคม อําเภอกบินทร์บุรี
6. นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี
เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
นายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปรับนโยบายในเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561)
โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งเรื่องของการรองรับ AEC ซึ่งในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเน้นเรื่องการเติบโต
ของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ได้เน้นเรื่องสมุนไพรซึ่งเป็นจุดแข็งของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้นําเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี ในนามกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม
...........รับทราบ………….
/ระเบียบวาระ...

๓
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการ
เรื่องที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 135,624,000 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 85,506,896-บาท คิดเป็นร้อยละ 63.05 อยู่ระหว่างดําเนินการ 4 โครงการ เป็น
เงิน 50,117,104-บาท คิดเป็นร้อยละ 36.95 จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยแยกเป็นโครงการ ดังนี้
โครงการ

งบประมาณ

ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข 3281
30,000,000
กม.10+500 - กม.12+662)
พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3077 กม.5+525 - กม.11+600
6,000,000
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแก่งหินเพิง
4,000,000
ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกวังบ่อและพุทธอุ
5,000,000
ยานโลก ต.ดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ําปราจีนบุรี บ้านท่าประชุม ม. 3
24,000,000
ต. ศรีมหาโพธิ - ท่าอุดม ม. 1 ต. บ้านทาม
ปรับปรุงและขยายผิวถนน ถนนชมะนันทน์ หมายเลข 3290 กม.
14,500,000
0+000 - กม. 3+200 ต.นาดี อ. นาดี
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพังทลายจากกระแสน้ํากัดเซาะตลิ่ง
20,776,000
พื้นที่ริมแม่น้ําปราจีนบุรี
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
5,124,000
อําเภอศรีมหาโพธิ
ปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
10,500,000
อําเภอเมืองปราจีนบุรี
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรตําบลไผ่ชะเลือดและตําบลคู้ลําพัน
2,000,000
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อําเภอนาดี
3,724,000
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดปราจีนบุรี ปี 56
10,000,000
รวม
135,624,000

มติที่ประชุม

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

.............รับทราบ........................

เรื่องที่ 2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.1 งบประมาณจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ
144,244,700-บาท โดยแยกเป็น
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ
หน่วยงาน
(บาท)
รับผิดชอบ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
95,244,700
1 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัด ปราจีนบุรี เพื่อ
20,000,000 สนง.อก.จ.ปจ.

๔
ลําดับ

โครงการ

เข้าสู่ AEC
2 พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว
3 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําปราจีนบุรี บริเวณหน้าวัดหาดยาง
4 ตลาดน้ําอาเซียน
ก่อสร้างปรับปรุงขยายพื้นผิวจราจร ทางหลวงชมะนันทน์ หมู่ที่ 1,2
5
ตําบลสําพันตา อําเภอนาดี
6 เสริมคันคลองเลียบคลองยาง หมู่ 1,2,4 และ หมู่ 7 ตําบลโคกไม้ลาย
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการมี
7
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
8 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการ
9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดปราจีนบุรี ปี 57
รวม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000,000
24,000,000
20,000,000
7,244,700

สนง.อก.จ.ปจ.
สนง.ยผ.จ.ปจ.
สนง.ยผ.จ.ปจ.
แขวงการทางฯ

4,000,000 อ. เมืองปราจีนบุรี
40,000,000
20,000,000 สนง.อก.จ.ปจ.
20,000,000 สนง.อก.จ.ปจ.
9,000,000
9,000,000 สนจ./ปค./อําเภอ
144,244,700

2.2 งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ
64,673,100-บาท โดยแยกเป็น
ลําดับ

โครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 319 เป็น 4 ช่องจราจร อําเภอเมือง
1
จังหวัดปราจีนบุรี
ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตมันสําปะหลังกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
2
ตอนกลาง
รวม

มติที่ประชุม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

50,000,000

แขวงการทางฯ

14,673,100 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ฯ
64,673,100

.............รับทราบ........................

เรื่องที่ 3 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2556 ได้รับทราบมติ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ในการ
เร่งรัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
/๑) กําหนดเป้าหมาย...
๑) กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

๕

ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

การเบิกจ่ายงบลงทุน
รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑๕
๑๕
๒๐
๓๕
๓๕
๗๐
๑๒
๘๒

การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
รายไตรมาส (%)
สะสม ณ สิน้ ไตรมาส (%)
๒๒
๒๒
๒๔
๔๖
๒๔
๗๐
๒๕
๙๕

๒) ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๗
๓) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา ปี งปม. ๒๕๕๔ ภายใน
ไตรมาสที่ ๑ ของปี งปม. ๒๕๕๗
๔) ให้เร่งรัดการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวที่จัดในประเทศ
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
๕) ให้นําผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ ค.ร.ม. เป็นตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๖) ให้จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามประเมินผล หากไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ทําไว้ ให้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS พร้อมระบุสาเหตุ โดยให้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗
๗) ให้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
๗.๑ ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยเงินโดยเคร่งครัด
๗.๒ ให้ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ โดยให้มอบคลัง จว.
เป็นเลขานุการ และให้มกี ารรายงานผล พร้อมปัญหาอุปสรรคทุกสิ้นไตรมาส
๗.๓ ให้ สงป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลการก่อหนี้ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีของปี งปม. ๒๕๕๖ และปี งปม.ก่อนหน้า และ งปม. ๒๕๕๗ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๗
ประกอบการพิจารณาจัดสรร งปม.รายจ่ายประจําปี งปม. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

.............รับทราบ........................
เรื่อง 4 กําหนดการนําเสนอการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต่อนายกรัฐมนตรี

4.1 สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กําหนดจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ใน 4 ภาค ร่วมกับทีมบูรณาการกลาง (สศช. สงป. มท. ก.พ.ร. และกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง) โดยกําหนดจัดประชุมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง วันจันทร์วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา
13.00-15.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยกําหนดกรอบแนวทางในการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 5 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที่ 1 ทบทวนตั วชี้วัดและข้อมู ล สนับสนุน เพื่ อชี้ใ ห้เ ห็นศัก ยภาพและปั ญ หาที่
แท้จริงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามระดับตัวชี้วัด ในแต่ละมิติ โดยเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลระดับ
พื้นที่กับข้อมูลภาพรวมของประเทศ
/ขั้นตอนที่…

๖
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากข้อมูลตัวชี้วัดพื้นฐาน และข้อมูล
สนับสนุนอื่นๆ และการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เน้นความครอบคลุมของมิติการ
พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุง SWOT ตามประเด็นศักยภาพและปัญหาในขั้นตอนที่ 2 โดยยึด
หลักความสอดคล้องเป็นจริงกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เน้นความเชื่อมโยงระหว่างศักยภาพ/ปัญหาของพื้นที่ กับแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์
ประเทศ
ขั้นตอนที่ 5 พิจารณานําเสนอแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์
และแนวทางการพัฒนาที่ปรับปรุงใหม่ การบูรณาการระหว่างภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และหน่วยงานฟังก์ชั่น ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท แผนการบริหารจัดการน้ํา และการโซนนิ่ง
4.2 ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. กําหนดให้จังหวัดทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) พร้อมทั้ง ที่จัดทําทําสรุปข้อมูลทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
ตามแบบฟอร์ม(Template) ส่งให้สนง. ก.พ.ร. สศช. สงป. และ มท. ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เพื่อให้
เพื่อประกอบการนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556
4.3 เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี กําลังประสบปัญหาอุทกภัยในภาวะวิกฤต
จึงแจ้ง ก.พ.ร. และ สศช. เพื่อขอผัดผ่อนการส่งแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) จนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย
4.4 ก.พ.ร. สศช. มท. และ สงป กําหนดจัดประชุม เพื่อติดตามผลการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) และมอบนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เมื่อวัน
จันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) พร้อมทั้ง การมอบนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของ
กระทรวงมหาดไทย (Video Conference) ซึ่งจังหวัดได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม

.............รับทราบ........................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558- 2561)
- จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดําเนินการจัดทําแผนตามแนวทางที่ ก.น.จ.กําหนด
โดยทีมบูรณาการ ( ก.พ.ร. สงป. มท. และ สศช. ) ให้ข้อสังเกต และเสนอแนะว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปราจีนบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ยังมีบางตัวที่ไม่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ประเทศ จึงให้จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ และจัดส่งให้ทีมบูรณาการ พิจารณาอีกครั้ง
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี และ ก.น.จ. พิจารณา ตามลําดับ ดังนี้
1) ร่วมกับทีมที่ปรึกษาและคณะทํางานประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2558 -2561) และการจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศ โดยเชิญส่วนราชการและภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และวันที่ 27
กันยายน 2556
/ในการประชุม…

๗
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
( พ.ศ. 2558 – 2561) โดยทบทวน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ตามข้อสังเกตของทีมบูรณาการกลาง และสรุปได้ดังนี้
หัวข้อ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์รวม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตําแหน่งการ
พัฒนา
(Positioning)

เดิม
ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูอุตสาหกรรมสี
เขียว ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคม รวมถึงการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองเพื่อรองรับ
การขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียน

ใหม่
ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ อุตสาหกรรมสีเขียว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ภาคอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการแข่งขันพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
1. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทาง
ของอุตสาหกรรมสีเขียว รองรับ AEC และ
สังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
2. ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการ ตลาดโลก
2. พัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม
แข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียว รองรับ
และความมั่นคง สู่สังคมเป็นสุข
AEC และตลาดโลก
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับ 3. พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการ
SME ของจังหวัด
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว
สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้
ท่องเที่ยวชุมชน

• เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว
• แหล่งที่อยู่อาศัย
• แหล่งท่องเที่ยวนิเวศน์และสุขภาพ

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์รวม
1. การพัฒนา
เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี
1. ร้อยละของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ/ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ข้อมูล
ปี 2554 (มูลค่า 414,521 ล้านบาท
เป็นฐาน)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
จําหน่าย OTOP เฉลี่ยสามปียอ้ นหลัง/
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ข้อมูลปี 25532555 (มูลค่า 1,131 ล้านบาท)
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ภาคการ

ข้อมูล
เป้าหมายรายปี
ค่าฐาน* 2558 2559 2560 2561
4.2
4.3 4.5 4.7
5

5

5

5

5.5

5.5

10

15

20

25

30

๘
เป้าประสงค์รวม

ตัวชี้วัด/
ข้อมูล
เป้าหมายรายปี
เป้าหมายรวม 4 ปี
ค่าฐาน* 2558 2559 2560 2561
ท่องเที่ยว/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
70
1. ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนา
75
80
85
90
(ค่
า
ปี
ทักษะฝีมือ/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2. ภาคอุตสาหกรรม
มุ่งเน้นการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม มี
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพในการ
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสี
แข่งขัน พร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ เขียว/ ไม่น้อยกว่าระดับ 5
อาเซียนและตลาดโลก

3. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

1. ระดับความสําเร็จของการแก้ไข
ปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/
ไม่น้อยกว่าระดับ 5
2. ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม / ไม่น้อยกว่าระดับ 5

2554)

5
(ค่าปี
2555)

5
(ค่าปี
2555)

3
(ค่าปี
2555)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียว
รองรับ AEC และตลาดโลก
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา
คุณภาพแรงงาน
และเป็นแหล่งจ้าง
งานที่สําคัญ
2. เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมสี
เขียวและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี
1. ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสี
เขียว/ ไม่น้อยกว่าระดับ 5
2. จํานวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อรองรับการขนส่งและคลังสินค้า/
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ข้อมูล
เป้าหมายรายปี
ค่าฐาน* 2558 2559 2560 2561
70
75
80
85
90

5

5

5

5

5

5

5

10

15

20

กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมสถานประกอบการให้เข้าสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและชุมชน
4. การพัฒนาการขนส่งสินค้า การบริหารจัดการสินค้า (Logistics) และการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ

๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/
ข้อมูล
เป้าหมายรายปี
เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายรวม 4 ปี
ค่าฐาน* 2558 2559 2560 2561
ยกระดับคุณภาพ 1.ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหา
5
5
5
5
5
ชีวิต การศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหา 2. จํานวนสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับการ
5
5
5
5
5
ความยากจน ปรับปรุงเพิ่มขึ้น/ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
3. ร้อยละของคดีที่สามารถจับกุมผู้กระทํา
5
5
10
15
20
ผิดได้ /ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
4.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนมีผู้เสพ/ผู้ติด
และผู้ค้ายาต่อประชากร ไม่เกิน 3:1000/ 100 100 100 100 100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
กลยุทธ์
1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคม
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา/ สุขภาพอนามัย/ การมีงานทํา และมีรายได้/ ชีวิตครอบครัวอบอุ่น
3. การบริหารจัดการพื้นที่ ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ / การจัดระเบียบสังคม/ การพัฒนา
ความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. การบริหารจัดการน้ําที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
1. นําทุนทาง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยมา
สร้างคุณค่าทาง
สังคม และเพิ่ม
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจไปสู่
สากล
2. สนับสนุนการ
ดํารงวิถีชีวิตของ
เกษตรกร

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี
1. . ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
จําหน่าย OTOP เฉลี่ยสามปียอ้ นหลัง/ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5.5

1. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของผลผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยการผลิต/ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๑6
2. . ร้อยละของจํานวนเกษตรกร /
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมและยื่นขอรับการรับรอง

ข้อมูล
เป้าหมายรายปี
ค่าฐาน* 2558 2559 2560 2561
4.5
5
5
5.5
5.5

-

๓

3

5

5

80

85

90

95

100

๑๐
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม 4 ปี
มาตรฐาน GAP /ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ข้อมูล
เป้าหมายรายปี
ค่าฐาน* 2558 2559 2560 2561

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไปสู่สากล
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
พัฒนาระบบบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตร
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

สรุปภาพรวมแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมสีเขียวรองรับ
AEC และตลาดโลก
2. เมืองน่าอยู่ด้วยการ
พัฒนาทุนทางสังคมและ
ความมั่นคงสู่สังคม
เป็นสุข
3. พัฒนาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และสุขภาพ

งบจังหวัด

งบกระทรวง

งบ อปท.

งบเอกชน

รวม

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

11

67.2

6

9,076.
989

-

-

-

-

11

9,144.
189

256

2,532.
037

167

9,476.
435

30

574.
753

-

-

453

12,583.
226

31

793.
722

91

307.
699

1

2.8

-

-

123

1,104.
221

587

3,392.
960

264

18,861.
124

31

576.
853

-

-

587

22,830.
937

/สรุปภาพรวม…

๑๑

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมสีเขียว
รองรับ AEC และ
ตลาดโลก
2. เมืองน่าอยู่ดว้ ยการ
พัฒนาทุนทางสังคมและ
ความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข
3. พัฒนาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ
สุขภาพ

งบจังหวัด

งบกระทรวง

งบ อปท.

งบเอกชน

รวม

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

จํานวน
โครง
การ

งปม.
(ลบ.)

จํานวน
โครง
การ

5

16.8

6

1,372.
997

-

-

-

-

11

1,389.
797

256

1,002.
872

167

3,560.
212

30

309.
990

-

-

453

4873.
075

31

257.85
8

91

77. 086

1

0.7

-

-

123

335.
644

292 1,277.5 264

5,010.
296

31

309.
990

-

-

587

6,597.
817

30

งปม.
(ลบ.)

ฝ่ายเลขานุการ ความเห็นของ สนจ.ปจ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ.
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) เพื่อนําเสนอในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
2. กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) หลังจากที่ ก.บ.จ.
ได้พิจารณาเห็นชอบในวันนี้แล้ว หากมีส่วนราชการ/หน่วยงาน เสนอขอเพิ่มเติม ให้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี ในฐานะประธาน ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดส่งให้ ก.น.จ. และเนื่องจากเลยกําหนดการ
จัดส่งซึ่งจังหวัดขอผ่อนผันการจัดส่งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556
3. กรณีการนําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่ง พ.ร.ฏ.ว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญขอให้
ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้องนําเสนอ ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาอีก โดยจะนําเสนอ ก.บ.จ. ทันทีเมื่อมีการประชุม
จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2561) ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี จะได้สง่ แผนฯ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. แล้ว ให้ ก.น.จ.
พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและได้มีมติ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) เพื่อ
นําเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
/2. กรณีการเพิ่มเติม...

๑๒

2. กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) หลังจากที่
ก.บ.จ. ได้พิจารณาเห็นชอบในวันนี้แล้ว หากมีส่วนราชการ/หน่วยงาน เสนอขอเพิ่มเติม ให้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะประธาน ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดส่งให้ ก.น.จ.
3. ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมลําดับความสําคัญแผนงาน/โครงการ โดยให้พิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 โครงการที่มีความสําคัญเร่งด่วนที่ควรจะทําก่อนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด
3.2 โครงการที่แก้ไขปัญหาสําคัญเร่งด่วนในพื้นที่
3.3 โครงการที่เสนอของบประมาณของส่วนราชการ
4. กรณีการนําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) รับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.2551 หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบโดยไม่ต้อง
นําเสนอ ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาอีก
ระเบียบวาระที่ 5

อื่น ๆ
- ไม่มี -

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวนีย์ ชลารักษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๑๓

