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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนมีนาคม ๒๕60
ครั้งที่ 3/๒๕60
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.3๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม
3. นายวิบูลย์
รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการกระทรวงมหาดไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. ว่าที่ ร.ท.ประเวช รุ่งเจริญทอง
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายปัญญา
พิชญ์เลิศชาญ แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายปรีชา
พุตฉาย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายมนูญ
ดิสโร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายโอภาส
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
8. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทนประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายบุรฉัตร
บุญประกอบ
ผู้อานวยการ สนง.ธกส. สาขาปราจีนบุรี
10. นายสมโภชน์
ชิดตนสกุล
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
11. นายดุสิต
คาเพ็ญ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
2. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมมาต
ขุนเศษฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
7. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
9. นางสาวรัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี
10. นายผดุงศักดิ์
มูลเชื้อ
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางกฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พลตรีพยนต์
พระศุกร์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. พ.ท.นุกูล
พูลสวัสดิ์
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. ร.อ.สมเจตษ์
จีนทะวงษ์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. น.ส.เย็นจิตร
กรุณา
แทน หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.ประกาศ พงษ์พานิช
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.ท.อานาจ
โรจนการ
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
6. พ.ต.ท.สวัสดิ์
ดวงแป้น
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
7. พ.ต.อ.วันชัย
พิทักษ์ตันสกุล ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
8. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเพีย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
9. พ.ต.ต.ธนพล
วงษ์บุบผา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
10. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
11. พ.ต.ท.สมชัย
มงคลวงษ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
12. พ.ต.ท.พิพัฒน์ จ่างแก้ว
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
13. พ.ต.ท.เตชิต
วงษ์บุตร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
14. พ.ต.อ. วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กากับการสถานีตารวจวังของแดง
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. พันเอกยุทธนา วีชะรังสรรค์
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.ต.อ.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
3. พ.ต.อ.สุชาติ
จันทร์ทรง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
4. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายศักดิ์ชัย
เคารพาพงศ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายเจนกิจ
เชฎฐวาณิชย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
7. นายวิฑูรย์
จุลวงษ์
แทน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายศิระ
ศิริสูงเนิน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี
10. นายอาชวงศ์
สาริพัฒน์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายสมชาย
ชานิ
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายเดชฤทธิ์
ถิตย์ฉาย
แทน นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายสมศักดิ์
เอี่ยมพานิชกุล แทน นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชวภณ
ประชิตวัติ
นายอาเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 38 หน่วยงาน
1. นางศิรณ
ิ ภา
ธัญญวนิช
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายจุมพล
แก้ววิจิตร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาปรือ
4. นางพูลทรัพย์
เดชผิว
นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
5. ว่าที่ ร.ต.วันชัย ไวศยดารง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
6. นายไพบูลย์
อยู่ประสพโชค แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
7. นายสมนึก
เลิศศักดิ์วิมาน แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
8. นายฉลอง
ถนัดรบ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
9. นายอรรคเดช อุ่ยชัยยา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
10. นายนิพล
สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
11. นายศุภณัฏฐ์
เวียงจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
12. นายนุกูล
สีแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
13. นายสมคิด
ศิระภักดี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
14. นางรจนา
ทองอยู่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
15. นายเพ็ชร
จันสาสร้าง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
16. นายเพชรสกานต์ ศรีสัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
17. นายไพบูลย์
ช่างฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
18. น.ส.พิไลลักษณ์ ปะบัวบาน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
19. นายพิทยา
สังฆฤทธิ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
20. น.ส.นุชนารถ
เชียงทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
21. นายสุวิทย์
ชมชื่น
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
22. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
23. นายวชิสวัตติ์
สุทารมณีโรจน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
24. นายพรชัย
มหาโชติ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
25. นางพิสมัย
เบ้าคาภา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
26. นายศุภณัฐ
สังข์สี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
27. นายสงัด
เสริมทรัพย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
28. นายเสถียร
แก้วไทรเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
29. นายประยูร
ทองลาด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
30. นายบุญเตือน อินคง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
31. น.ส.นิตญา
เกตุสุวรรณ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
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32. นายปรีดา
33. นายมนตรี
34. ไพรวัลย์
35. นายทรงพล
36. น.ส.ปวีณา
37. นายนิรันทร์
38. นายศุภฤกษ์

นกอยู่
ศิลาผ่อง
เมืองพุทธา
ประสารกก
ขอมีกลาง
คงกาเนิด
บุญเจริญ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา

ไม่มาประชุม 32 หน่วยงาน
1. นายรังสรรค์
2. นายวรรณสิทธิ์
3. นายวิรัตน์
4. นายอัครเดช
5. นายบันเทิง
6. นายไชยันต์
7. นายสุทธิชัย
8. นายเทวัน
9. นายสารวย
10. นายปัญญา
11. น.ส.นัชชา
12. นายปกรณ์
13. ณัฐชัย
14. นายมาโนช
15. นายเฉลิมชัย
16. นายสมศักดิ์
17. นายกนก
18. นายมาโนช
19. นายสุรชัย
20. เรือตรีเดชา
21. นายวิชัย
22. นายบุญส่ง
23. นายสุชาติ
24. นายสมยศ
25. นายนัฐพล
26. นายสมนึก
27. นายสมพิษ
28. นายสมชาย
29. นายสุชาติ
30. นายบุญชอบ
31. นายไพศาล
32. นายณรงศักดิ์

บุตรเนียร
แสงมาลี
แนวจันทร์
อารี
ปัญญาดี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
เสียงเจริญ
สุบุตรดี
บารุงวัด
ชาวนา
สมบัติมาก
กันหารัตน์
พินิจชอบ
ชั่งสี
กุลบุตร
บารุงโลก
พูลเฉลิม
ทนสิงห์
เสมบุญหล่อ
สายพนัส
จานง
ส่งแสง
จาตุรนต์
เดชสุภา
สมใจ
กุลธรรม
ศรีกล้า
เดชสุภา
กองจินดา
เอี๊ยะผา
ลือคาหาญ

นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีป
นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
รก.นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ โพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๕

7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานนท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายมนตรี
โพนาคา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชุมพล
บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายชลิต
ลาปั่นทอง
แทน สหกรณ์จงั หวัดปราจีนบุรี
7. นายสุรพล
เขม้นนามัด
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายมงคล
แดงกระจ่าง
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายณัฎฐชัย
ศิริพานิชเจริญ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายอธิวัฒน์
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางทาริกา
ใจแสวง
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายสุภาพ
บุศยาจารย์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๑5. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
16. นายรุทร์
อินนุพัฒน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
17. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทร์จินดา
18. นางสาวเทวัญ นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
19. นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 8 หน่วยงาน
1. น.ส.กัญญา
พันธะพุมนี
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอัมพิกา
เพ็ญต่าย
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายประสาร
เจริญผล
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
5. นายวิชาญ
สุขสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
6. นายอัมพิกา
เพ็ญต่าย
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
7. นายอติชาติ
สุขเกษม
ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
8. นายฉัตริชัย
รอดสุทธิ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ

หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.รัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์เดช ชัชพงศ์ปฤษฎิ์ ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิ
บุญมา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางอุทุมพร
พรหมวาศ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรเมษฐ์
ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวพรนันท์ สัณหจันทร์
ททท.นครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายคานวล
เจริญสุข
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยาวงษ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธารง
เม้ยนรธา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายเขษม
เนียมเนตร์
แทน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
5. นายกิตติชัย
รุ่งไพบูลย์วงศ์ แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. น.ส.สมพร
มีศิล
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตุบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก

๗

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางมานะ
จิตรประภา
แทน ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
3. นางพิชญา
ชานาญ
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จิดาโชติ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 8 หน่วยงาน
1. นายสมใจ
ศรีสุข
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
2. นายจิระ
สารวจเบญกุล หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
3. น.ส.วิลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชาญ
อยู่สุขสรรณ
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายจตุพล
อิ่มสาราญ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
6. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
7. ว่าที่ ร.ต จตุวัฒน์ คุณดิลกเนติ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. นายสุรัตน์ชัย
ใจผ่อง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
หัวหน้าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
การเคหะกบินทร์บุรี
3. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรีชา
มีทรัพย์
แทน สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขาดี
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกิติศักดิ์
ศิริมังคละ
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นาสมพงษ์
คล้อยแคล้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกษม
สุขแสนไกรศร ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายสุพุฒ
สมรรคเสรี
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
ดีพงษ์
แทนพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 19 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายปรัชญา
สมบูรณ์ทรัพย์ แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปราจีนบุรี
2. นายดาเนิน
เพียรค้า
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1
3. นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
4. นางปริญภรณ์ บุตรกิจ
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวุฒิชัย
ประเสริฐสุข
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
6. นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางวันดี
ไมตรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
8. นายสมพงษ์ แซ่บ่าง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
9. นายวีระ
ออมทรัพย์ทวี ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
10. นางกาญจนา ผ่องแผ้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
11. นายวิโชค
สิทธิมงคล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
12. อ.ดร.หฤษฎ์
นิ่มรักษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไม่มาประชุม 7 หน่วยงาน
1. น.ส. อรณิชชา สังข์มณี
2. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม
3. นายอุดม
พรประเสริฐ
4. นายโกวิท
ลือคางาม
5. พันเอกสมัย

ศรีสังข์

6. ดร.มาโนช
7. ดร.สรรณพ

กล้องเจริญ
นาควานิช

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นายบุญเต็ม กัลยาพานิช จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธีระนันท์ บุญเล่า
แทน ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
5. นางจารุณี
วายลม
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
6. นางจารุณี
วายลม
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สนจ.ปจ.
8. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางเสาวนีย์ ชลารักษ์
นักจัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
12. นางสาวนิราภรณ์ ภูชุม
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
13. นางสาวศรัญญา ภู่บุญอบ
พนักงานพัสดุ สนจ.ปจ.
14. นายคณิต
คงเมือง
นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชานาญงาน
15. นายจิระพงษ์ จินารักษ์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติงาน
16. นายอาริยะ เทพอานวย
เจ้าหน้าที่สื่อสาร
17. นายสุรัตน์
คาแดง
พนักงานพิมพ์ ส.3
18. นายณรงค์สิทธิ์ รังมรี
ปลัด อบต.สาพันตา
19. นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว อบต.เมืองเก่า
20. ด.ญ.อินธุอร กับเนียม
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
21. ด.ญ.มนัญชยา เรณูรัตน์
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
22. ด.ช.สรชัช
เทศสวัสดิ์
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
23. ด.ช.อัศวุธ
อุมติ
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
24. ด.ช.อลงกรณ์ เคียรประเสริฐ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
25. น.ส.อภัสรา
นีสกุล
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
26. น.ส.ประดับดวง พันธ์ธรรม
บริษัท ฟูจิกุระอิลฺดทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
27. น.ส.จิราพร
ศิริรื่น
บริษัท ฟูจิกุระอิลฺดทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
28. นางวิภารัตน์ เครือแดง
บริษัท ฟูจิกุระอิลฺดทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
29. น.ส.รักคณา ดีสม
บริษัท ฟูจิกุระอิลฺดทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
30. นางวิภาวรรณ กลิ่นหอม
บริษัท ฟูจิกุระอิลฺดทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
31. น.ส.ชาลินี
กิจชัยเจริญพร โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
32. นางสุมาฉี
ศรีสม
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
33. น.ส.นภารัตน์ แนวโพน
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
34. น.ส.สุพรรษา อุฒิยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานิคมเกล้า กบินทร์บุรี
35. น.ส.สินีนาฎ ขาวไม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานิคมเกล้า กบินทร์บุรี
36. น.ส.นิรชา
ชาวนา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานิคมเกล้า กบินทร์บุรี
37. นายจิรายุ
ดวงโสมา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานิคมเกล้า กบินทร์บุรี
38. นายปธานิน อินทรสถิตย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
39. น.ส.ศศิธร
คาจันวัตน์
ประชาสัมพันธ์ ทต. บ้านนาปรือ
40. น.ส.จันทร์จิรา ทวีนุช
ฝ่ายสอดส่องดูแล ทต.บ้านนาปรือ
41. น.ส.บัณฑพล ความเพียร
ประชาสัมพันธ์ ทต. บ้านนาปรือ
42. น.ส.อรอนงค์ สารี
ฝ่ายกิจกรรม

๑๐

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. พิธีมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างรั้วศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จานวน 24 ช่องๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 432,000 บาท
(มทบ.12)
2. พิธีมอบเกียรติบัตรแหล่งปลอดผักตบชวา แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 แห่ง
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)
3. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารผู้ฝึกสอนและผู้นาเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE
จานวน 15 คน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
4. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย คือ
1) ดร. หฤษฏ์ นิ่มรักษา ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
ตาแหน่งเดิม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2) นายมนูญ ดิสโร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นโยบายในการทางาน จะต้องขยัน และซื่อสัตย์ ทางานเป็นทีม เมื่อมีปัญหา ต้องช่วยกัน
แก้ไขปัญหาด้วยกัน
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1. ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมกันเตรียมการต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาและ
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านนายกก็ชื่นชม ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็ชื่นชมก็ฝากความชื่นชมมายัง พวกเราทุกคน
ไม่ว่า ทุกส่ ว นราชการที่เกี่ ย วข้ องทุก ฝ่ ายเราเตรีย มการไว้ด้ ว ยดี มีวัฒ นธรรมในการต้ อนรั บเป็น ที่ประทับใจของ
ท่านนายกรัฐมนตรี คราวต่อไปรู้สึกจะเป็นนครพนมวันจันทร์นี้
2. จะใกล้เทศกาลสงกรานต์เรื่องที่จาเป็นคือเรื่องของพาหนะ อุบัติเหตุ ฝากว่าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพื้นที่ท่านนายก (วันนี้ท่านนายกมาประชุมด้วยนะ) ที่ในพื้นที่โดยเฉพาะกบินทร์บุรี นาดี เสาโทน
ทายังไง ท่านแก้ไขปัญหาให้หน่อย ซึ่งทางบ้านสร้างไปมีนบุรีทาอย่างไร ผมว่ามันน่าจะต้องติดไฟนะท่านนายกฯ
หาแนวทางโยงไฟฟ้าไปติดที่ข้างถนนเพราะว่าขอบทางแคบมาก บางทีขับรถไปตอนกลางคืนตอนเย็นๆ ยังเห็นวีนแชร์
โยกอยู่ข้างถนน อันตรายมากเพราะมันมืด ฝากด้วยใครที่มีผู้พิการในพื้นที่ออกไปทางบ้านสร้าง เห็นอยู่ประมาณ
รายสองรายเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มอันตรายมาก
3. เรื่องวงเวียนชีวิต อาทิตย์ที่แล้วมีวงเวียนชีวิตที่ประจันตคาม เดือนที่แล้วก็มีที่ นาดีก็คือ
เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส แล้วก็ทุกข์ยาก พ่อแม่ก็ทิ้ง บางทีก็ไม่ตั้งใจทิ้ง บางทีก็เจตนาทิ้ง อย่างนาดีพ่อก็มาเยี่ยม
อยู่บ่อยๆ เหมือนกัน แต่พ่อทางานอยู่ กทม. แล้วเด็กอยู่กับลุง ส่วนประจันตคามพ่อตายแม่พาลูกชายคนโตไปตั้งแต่
เกิดแล้ว เด็กผู้หญิงอยู่กับป้าบ้านช่องทรุดโทรมมาก จังหวัดตกลงกันไว้กับบ้านพักเด็กภายในอาทิตย์หน้า จะพาเด็ก
ไปที่โ รงเรีย นสถานสงเคราะห์ ของทางราชการ ขอให้ ประชาสั มพันธ์ ประสานสื่ อมวลชนไปทาข่าวเลยว่าจังหวัด
ปราจีนบุรีโดยทางราชการช่วยเหลือให้เด็กมีอนาคตมั่นคงในทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือที่มั่นคงทางอนาคต
จริงๆ ในชีวิตของคน เงินทองที่ให้ไปในบั ญชีไม่มีความหมายหรอก ไม่กี่วันก็ใช้หมด แต่ความมั่นคงของชีวิตจะต้องไป
เรียนหนังสือ เด็กอายุ 12 ปี จบ ป.5 เนี่ยไปเรียน ป.6 ต่อไปจนถึงปริญญาตรี พมจ.พาไปให้สื่อมวลชนไปทาข่าวว่า
โรงเรียนที่ไปใหม่ สถานที่ไปใหม่เป็นอย่างไง ประชาสัมพันธ์ และไปสัมภาษณ์ ผอ.หรือใครที่ดูแลบ้านสงเคราะห์ ว่า
เด็กจะเรียนได้ถึงปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และอยู่นั้นสภาพเป็นอยู่อย่างไร จะได้ช่วยทางรัฐบาลหรือ
ทางราชการนี้ แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าคนเราเวลาเกิดความทุกข์ยากลาบากยากจนถึงขนาดนั้น แต่เป็นคนดีมี

๑๑

ความเป็นอยู่ในสังคมที่คนเขารับได้ เราพร้อมที่จะมีหนทางช่วยให้เขาเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง โอบอุ้มได้โดยไม่
ทอดทิ้งกัน ส่วนสังคมข้างนอกที่เป็นระบบโซเชียลมีเดีย ใครจะช่วยอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ ฝากท่านนายอาเภอ นายก
อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปคุยกับครอบครัวเวลาเปิดบัญชีให้มีกาหนดวันปิดด้วยไม่ใช่เปิดไปยาวๆ แล้วมันไปรบกวน
สังคมกลายเป็นว่าหากินในทางที่เจตนา ให้แจ้งการรับบริจาคถึงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนหรือพอครบก็ปิดบัญชีตัวนั้น
แล้วเปิดบัญชีใหม่เพื่อที่จะโอนเงิ นเข้าไม่ได้มันจะได้ยุติกันไป เขาเรียกว่ามันมีจุดเริ่มต้นต้องมีจุดสิ้นสุดเพราะทาง
ราชการเขาได้ช่วยเต็มที่แล้วเด็กก็มีที่เรียนมีที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นแล้ว
4. เรื่องงบประมาณหน่วยใดที่ได้รับงบประมาณให้ เร่งรัด เพราะว่าเมื่อวานก็ประชุมทาง
กระทรวง ประชุม Conference งบปี 59 ปี 60 ที่จะต้องจบ 60 นี้ต้องลงนามทา PO ภายใน 31 เดือนนี้ งบปี 60
เพิ่มเติมก็ภายในวันที่ 25 เมษายน เดือนหน้าต้องเสร็จสิ้นต้องเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครที่ยังค้างคาอยู่ให้ไปดูอยู่ในมือ
ตัวเองทาอะไรไปถึงไหนหรือยังท่านชลประทานทาอะไรไปถึงไหนมีแบบแปลนที่ดินขอหรือยัง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th ด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
ความก้าวหน้าการดาเนินงานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าและคานประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
ปัจจุบันผลการดาเนินงานสะสมอยู่ที่ 94.216% ช้ากว่าแผนงานอยู่ 5.784% ปริมาณน้าอ่างเก็บน้านฤบดินทร
จินดา ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ระดับน้าอยู่ที่ +42.9 เมตร เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า
อยู่ที่ 164.741 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นประมาณ 55.84% มีปริมาณน้าใช้การ 145.241 ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือคิดเป็น 52.72% ระบายน้าอยู่ที่ 2.03 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริได้เริ่มการระบายน้าตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2560 จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560 ได้ระบายน้าไปแล้วรวมทั้งสิ้น 66.237 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะทาการ
ระบายน้าต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2560
ความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ผลการดาเนินงานสะสม
อยู่ที่ 27.898% ช้ากว่าแผนงานอยู่ 19.565%
งานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 2 แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ 2560
ถึง 2562 สั่งผู้รับจ้างเข้าดาเนินงานก่อสร้ างเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เริ่มอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560
สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัดขอให้ผู้รับจ้างเร่งเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า
15% คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 2 นี้ ซึ่ งจะช่วยการเร่งรัดเบิกจ่ายอีกทางนึง ในส่วนของชลประทาน
ฝั่งขวาได้สั่งให้ผู้รั บจ้างเข้าทางาน เมื่อวัน ที่ 22 มีนาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัดขอให้ผู้รับจ้างเร่ง
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% เช่นเดียวกัน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

๑๒

3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ (แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
โครงการแรกโครงการก่อสร้างเชื่อมผืนป่าขยายเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304
จาก กม.191+ กม 223+269 แบ่งเป็น 3 ช่วง ขนาดนี้ภาพรวมได้ดาเนินการไปแล้ว 30% ช้ากว่าแผนงาน
อยู่ 25%
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3079 ขยายเป็น 4 ช่องจราจรคุมบริเวณ
แยกโคกขวาง ขนาดนี้เพิ่งเริ่มดาเนินการได้ 1%
โครงการที่ 3 ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 304 กม. 141 หมู่ 7 –
กม 142 - + 084 ดาเนินการไปแล้ว 60%
โครงการที่ 4 เป็นงบของจังหวัด 10 ล้าน เป็นการก่อสร้างจุดกักรถ รวม สามสาย สาย 33
,304 และสาย 320 ขนาดนี้ดาเนินการไปแล้ว 55% ได้หยุดดาเนินการในช่วงวันที่ 11-18 เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้เส้นทางสะดวกและปลอดภัย
งานของกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติมที่ทางแขวงได้มาทั้งหมด 7 งาน ก็รวมงบประมาณก็ราว 150 ล้าน
ลูกบาศเศษ ขนาดนี้ดาเนินการหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รออนุมัติงบไปดาเนินการคาดว่าจะดาเนินการได้ใน
เดือนเมษายนก็จะใช้เวลาดาเนินการ 160 วัน
สาย 3079 ช่วงจากแยกโคกขวางไปคลองรั้งช่วงเสากิโล 11 งบประมาณที่ใช้ประมาณ 100
ล้านบาท อีกช่วงหนึ่งจากปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์ใช้งบประมาณ 620 ล้านบาท ขนาดนี้ขั้นตอนได้ออกแบบ
เสร็จเรียบร้อยก็จะเสนอท่านผู้ว่าอนุมัตินาเข้าแผนในปี 2560 ต่อไป
ผวจ.
ขอบคุณท่านแขวงฯ คราวหน้าถ่ายรูปมาดูด้วยนะเวลาพูดโครงการไปถึงไหนอะไร บางทีอธิบาย
มามองไม่เห็นว่าท่านเดินไปกี่เปอร์เซ็นต์ 3% 5% นึกไม่ออก อย่างแยกโคกขวาง ช่วงสงกรานต์ตรงที่ทามา
ให้ติดไฟด้วย บอกผู้รับจ้างด้วยติดไฟให้สว่างไสวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค (โครงการชลประทาน

ปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ในส่วนของการบริหารจัดการน้าในแม่น้าปราจีนบุรี ปราจีนบุรีมีอ่างเก็บน้าอยู่ 5 อ่าง มีความจุ
รวมอยู่ที่ 311 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้าเก็บกักอยู่ที่ 180ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 58%
การบริหารจัดการน้าหลักๆคือ 4 อ่างเล็กๆก็บริหารจัดการน้าในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่การเกษตรในบริเวณ
พื้นที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการหลักของจังหวัดปราจีนบุรีในช่วงฤดูแล้งปี 2560 ซึงเป็นปีแรกเราได้น้าจาก
อ่ า งบดิ น ทรจิ น ดาลงระบายน้ าแม่ น้ าปราจี น บุ รี แผนการระบายน้ าเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ - 31
พฤษภาคม ปัจจุบันระบายอยู่วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษ วัตถุประสงค์คือเพื่อรักษาระบบนิเวศในแม่น้า
ปราจีนบุรี คือผลักดันน้าเค็มวันนี้ผลการดาเนินการเป็นที่น่าพอใจมากเพราะค่าความเค็มในแม่น้าปราจีนลดถอย
ลง วันนี้ค่าความเค็มของแม่น้าปราจีนที่ตรวจวัดได้ ที่ประตูน้าบางแตนซึงประตูระบายน้าบางแตนอยู่สูงจาก
โครงการส่วนพระองค์ 5 กม.เศษ มีค่าความเค็มประมาณ 18 กรัม/ลิตร วันนี้ถอยลงอยู่ประมาณ 1.1 กรัม/ลิตร
คิดว่าเราสามารถควบคุมความเค็มได้ตามแผนจนถึงเดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคมย่างเข้าสู่ฤดูฝนถ้าเป็น
ลักษณะเช่นนี้เราคาดการเลยว่าตัว อ.บ้านสร้างน่าจะไม่เจอน้าเค็มอาจจะได้ อ.บ้านสร้างด้วยซ้า แต่สิ่งที่ได้จาก
การบริหารจัดการในวันนี้คือความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ภาคส่วนที่ใช้น้าหลักๆ ของเรามีภาคอุปโภคบริโภค
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ณ วันนี้ภาคอุตสาหกรรมมีแหล่งน้าของตัวเองไม่ได้มารับน้าในแม่น้าปราจีน
ภาคการเกษตรก็เป็นที่น่ายินดีว่าจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในเขต อ.ศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง อ.ศรีมโหสถ อ.บ้านสร้าง
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เป็นพื้นที่ทานาประมาณ 3 แสนไร่ แต่ ณ วันนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวหมดแล้วครั้งที่ 2 เราจึงไม่มีผลที่จะทาให้
ขาดแคลนน้า ถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรด้วยดี
วัตถุประสงค์ของการจัดการเขื่อนนฤบดินทรจินดา คือ รักษาระบบนิเวศ น้าที่เรามีเพื่อผลักดัน
น้าเค็ม ในช่วงเวลานี้ประโยชน์ที่เราอยากได้ คือ ต้องการให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับประโยชน์อุปโภค บริโภคเป็นหลัก
อีกส่วนหนึ่งคือสนับสนุนให้น้าจากสวนไม้ผล ซึ่งจังหวัดปราจีนเรามีสวนผลไม้ ปีนี้ก็ไม่ได้ขาดแคลนมีน้าดูแล
ได้ตลอด ส่วนของที่มีปัญหาการส่งน้าเข้าพื้นที่แก้มลิง หรือเพื่อเป็นแหล่งน้าดิบของ อ.ศรีมโหสถ ก็มีปัญหา
เพราะน้ าในจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ใ นช่ ว งฤดู แ ล้ ง เราระบายอยู่ ที่ 2 ล้ า น ไม่ ส ามารถที่ จ ะระบายเกิ น 2 ล้ า น
ระดับน้าท่าที่ อ.กบินทร์บุรี เทียบกับทะเลปานกลาง (ทปก.) เทียบกับเกาะหลัก ระดับตลิ่งมีค่าความสูงอยู่ที่
10 เมตร ตอนนี้ ร ะดั บ น้ าท่ า มี ค่ า ความสู ง อยู่ ที่ ป ระมาณ + 0.50 เมตร ต่ ากว่ า ตลิ่ ง ประมาณ 9 เมตร
ที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ ระดับตลิ่งทั่วไปอยู่ที่ระดับ สูง 7 เมตร ทปก. ระดับน้าท่าอยู่ที่ประมาณ + 0.50 เมตร ต่ากว่า
ตลิ่งประมาณ 6.50 เมตร ที่ อ.เมืองฯ ระดับตลิ่งพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ที่ 64 เมตร ทปก. ระดับน้าท่าอยู่ที่ประมาณ
+ 0.25 ที่มีปัญหาในเขต อ.ศรีมโหสถ ระดับพื้นที่มีความสูงประมาณ +5 ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่
ศรีมโหสถเรามีคลองส่งน้าคลองบางพลวง คลองหาดยาง ซึ่งในการบริหารจัดการน้าถ้าเราจะปล่อยให้น้าเข้าตาม
ธรรมชาติ คือ อาศัยน้าจากคลองบางพลวงแต่ต้องมีการบริหารจัดการและมีการคุยกับ กลุ่มผู้ใช้น้า แต่ถ้าบริหาร
จัดการไม่ได้ ขั้น ที่ 2 ต้องใช้เครื่ องสูบ น้าสูบเข้าไปเติม ส่วนบริหารจัดการผมขอเรียนเชิญท่านผู้อานวยการ
โครงการส่งน้าบางพลวงช่วยอธิบายในที่ประชุมหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าบางพลวง รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
สืบเนื่องจากท่านผู้ว่าฯได้ลงพื้นที่ ต.คู้ลาพัน ต.ไผ่ชะเลือด ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาน้าขาดแคลนในการทาประปาหมู่บ้านและอุปโภคบริโภค
ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากในเขต อ.บ้านสร้าง มีการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาจานวนมากขยายตัวอย่างรวดเร็ว น้าที่เข้ามา
ในพื้นที่จะเข้ามาจากทางประตูระบายน้าบางพลวง ทุกวันนี้ปัญหาคือในพื้นที่ อ.ศรีมโหสถ เป็นพื้นที่มีระดับสูง
น้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือพื้นที่นี้ค่อนข้างจะลาบากเนื่องจากว่าในแต่ละวัน ทางโครงการฯ ส่งน้ารับน้าเข้ามาประมาณ
8 แสน – 1 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน จะไปอยู่ในช่วงภาคส่วนของการเกษตรต่อไป ในเมื่อวันนั้นท่านผู้ว่าฯได้สั่งการ
ว่าทาอย่างไงถึงจะให้บูรณาการร่วมกันระหว่างบ่อปลา บ่อกุ้ง และน้าอุปโภคบริโภค ทางผมเองได้ลงพื้นที่และ
ขอความร่วมมือไปยังกลุ่มคนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลารายใหญ่ออกมาประชุมหารือกันความเหมาะสมการใช้น้าร่วมกัน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
เนื่องจากขณะนี้บ่อปลา บ่อกุ้งกาลังต้องการใช้น้าอยู่เหมือนกันก็เลยตกลงกันว่าให้เวลาบ่อปลา
บ่อกุ้ง ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ให้รับน้าถึงวันที่ 31 นอกจากนั้นขอเวลาอีก 10 วันขอให้งดรับน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อ
จะยกระดับน้าในบ่อบางพลวงเข้าไปในพื้นที่ อ.ศรีมโหสถ เพื่อแก้ปัญหาน้าที่ขาดแคลนในขณะนี้ ในเมื่อลงพื้นที่
ได้ตกลงกันว่า ให้ทาง อบต.ในส่วนที่เกี่ยวข้องทาทานบขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้าไว้เพื่อทาน้าประปา ในการนี้ ได้ทาหนังสือ
แจ้งเตือนข้อตกลงดังกล่าว ท่าน อบต.ที่มีส่วนร่วม รวมถึงทางอาเภอ
ผวจ. ท่านนายอาเภอทนแล้งทันไหมถึงเดือนเมษายนหรือปลายเดือน ดูนะท่านจาเป็นต้องคุยกับทางบ่ อกุ้ง
ฝากทางชลประทานไปคุยกันดูถ้าเราจะแก้แบบยั่งยืนในปีถัดๆ ปี มันมีวิธีใด เพราะว่าผมดูแล้วในพื้นที่ตอนในมันสูง
ในพื้นที่ อ.ศรีมโหสถมันสูง พอมันสูงถ้าเราจะแก้เป็นลักษณะว่าระยะทางการปกครองมันกี่กิโล มันมีวิธีใด เช่น
ทาเป็นท่อวางท่อเข้าไปแล้ว ทาง อบต.ลงทุนทาท่อรับน้าเข้าไปสู่แหล่งประปาเพื่ออุปโภคบริโภคพอหน้าแล้งมา
บ่อกุ้งจะใช้ก็ใช้ ไป ฝ่ายอุปโภคบริโภคน้าประปาก็สู บจากแม่น้าบางพลวงส่งตรงเข้าไปเลย แล้วก็เข้าไปแจก
ในแก้มลิงของประปาได้เลย เอาไปคิดแบบเป็นระบบหน่อย เอาให้มันยั้งยืนคิดแบบนี้ก็ต้องมานั่งประชุมกันทุกปี
ถ้ามีท่อเลยพอถึงเวลาหน้าแล้งเอาเครื่องมาตั้งประจาสูบเข้าไป ไปเติมน้าในบ่อเอาไว้หน้าแล้ง ไม่ต้องไปลาคลอง
20 กว่า กม. ก็ลงทุนแบ่งกันไปคนละ 3 กม. 5 กม. แบบนี้ได้ไหมท่อประปาใหญ่ 10 – 20 นิ้ว มันเป็นไปได้ไหม
สูตรแบบนี้ไปคิดให้หน่อยนะ
มติที่ประชุม
- รับทราบ –

๑๔

3.4 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน การดาเนินการของศูนย์ช่วยเหลือ SME และ
สถิติโรงงานประจ าเดือน (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี) อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีความก้าวหน้าในการส่งเสริมการลงทุนทางBMIได้อนุมัติโครงการ
มา 2 ราย
1. น.ส.วนิดา วงค์กุศลจิตร ประกอบกิจการ ผลิตลวดและสนิม ตั้งโรงงานที่สวนอุตสาหกรรม
โรจนะที่ อ.ศรีมหาโพธิ์ เป็นการร่วมทุนของ ไทย จีน และใต้หวัน
2. บริ ษัท ไทยพลู โ ต จ ากัด ผลิ ตเครื่องจักร หรือ ชิ้นส่ ว นหรื อการออกแบบทางวิ ศวะกรรม
ก็จะตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมของบริษัท 304 เซ็นปาร์ค จากัด โดยมีผู้ร่วมทุนได้แก่ ไทย เบลเยี่ยม และแคนาดา
ในส่วนของการดาเนินการช่วยเหลือ SME ตามนโยบายของรัฐบาลขณะนี้มีผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้ายธุรกิจแล้ว จานวน 19 ราย โดยมี
ประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 33 เรื่อง ซึ่งได้ดาเนินกรเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 ราย ทั้งด้านเงินทุนด้านการ
ผลิต และการตลาดส่วนความคืบหน้ าของเดือนมีนาคม ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแจ้งความ
ประสงค์ขอช่วยเหลือ จานวน 1 ราย เป็นกิจการสาขาการผลิตต้องการความช่วยเหลือในด้านการเงินการผลิต
ในส่ ว นของสถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการขยายโรงงานในรอบเดือ น
มีนาคม โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานรวมทั้งสิ้น 6 ราย มีคนงาน 299 คน เป็นเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 975 ล้านบาท
ในส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานจะมี 1 ราย มีคนงานเพิ่มขึ้น 71 คน และ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 321 ล้านบาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการด าเนิ นงานของศู นย์ ด ารงธรรมจั งหวั ดปราจี นบุ รี (ตั้ งแต่ เปิ ดศู นย์ ฯ กรกฎาคม 2557
– 22 กุมภาพันธ์ 2560) มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 2,276 เรื่องยุติแล้ว จานวน2,012 คิดเป้นร้อยละ
88.40%เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 264เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.60%
2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกรายอาเภอ ตั้งแต่ ตั้งแต่ เดือน
ก.ค. 2557 – 20 มีนาคม 2560
- อาเภอเมืองปราจีนบุรี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 302 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 283 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 19 เรื่อง
- อาเภอกบินทร์บุ รี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 668 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 340 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 61 เรื่อง
- อาเภอศรีมหาโพธิมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 161 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 143 เรื่อง อยู่
ระหว่างดาเนินการจานวน 18 เรื่อง
- อาเภอประจันตคาม มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 118 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 107 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 11 เรื่อง
- อาเภอนาดี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 113 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 94 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจานวน 19 เรื่อง
- อาเภอบ้านสร้าง มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 92 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 81 เรื่อง อยู่
ระหว่างดาเนินการจานวน 11 เรื่อง

๑๕

- อาเภอศรีมโหสถมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 42 เรื่อง ยุติแล้ ว จานวน 40 เรื่อง อยู่
ระหว่างดาเนินการจานวน 2 เรื่อง
- ส่วนราชการ มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 1,110 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 983 เรื่อง อยู่
ระหว่างดาเนินการจานวน 127 เรื่อง
3. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 20 มีนาคม
2560) จานวนทั้งหมด 48 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
- ขอความช่วยเหลือ จานวน 12 เรื่องยุติแล้ว จานวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 12 เรื่อง
- ได้รับความเดือดร้อน จานวน 14 เรื่องยุติแล้ว จานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 12 เรื่อง
- ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 10 เรื่องยุติแล้ว จานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 8 เรื่อง
- แจ้งเบาะแส จานวน 3 เรื่อง ยุติแล้วจานวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 3 เรื่อง
- ปัญหาที่ดินจานวน 4เรื่อง ยุติแล้วจานวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 4 เรื่อง
- อื่นๆ (หนี้นอกระบบ) จานวน 5 เรื่อง ยุติแล้วจานวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 5 เรื่อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงานคลัง
จังหวัด)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สาหรับมาตรการเบิกจ่ายเงินตามที่มติ ครม.ได้กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 รายจ่ายประจากาหนด
ร้อยละเบิกจ่ ายไว้ที่ ร้อยละ 55 รายจ่ายลงทุนกาหนดไว้ที่ร้อยละ 41 รายจ่ายภาครวมกาหนดไว้ที่ร้อยละ 52
สาหรับผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาของส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจาทั้งสิ้น 1,800
ล้านบาทเศษ ขนาดนี้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 87.77 ซึ่งเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมาก็ถือว่าในเดือน
มีนาคมนี้สูงกว่าการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สาหรับผลการเบิกจ่ายรายจ่ายอื่นๆ จังหวัดปราจีนบุรี มีรายจ่าย
ลงทุนอยู่ 2,600 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้วขนาดนี้ร้อยละ 32.66 ซึ่งก็ถือว่าต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ สาหรับ
รายจ่ายเงินภาพรวมมีรายได้จัดสรรประมาณทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปร้อยละ 55.09 สูงกว่าเป้าหมาย
ที่กาหนด งบประมาณจังหวัดรายจ่ายประจามีงบประมาณทั้งสิ้น 65 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 22.68
ถือว่าต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ รายจ่ายลงทุนในส่วนของงบประมาณจังหวัด มีงบประมาณทั้งสิ้น 180 ล้านบาท
เศษ เบิกจ่ ายไปแล้ วร้ อยละ 16.92 ถือว่าต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด รายจ่ายภาพรวมส่ว นสานักงานจังหวัดมี
งบประมาณทั้งสิ้น 240 ล้านบาทเศษเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 18.46 ถือว่าต่ากว่าเป้าหมาย สาหรับการเบิกจ่ายเงิน
คลังไม่เบิกผลปีจังหวัดปราจีนบุรี
ผวจ.
เรื่ องการเบิ กจ่ ายเงินก็พยายามที่จะเตือนกันตลอด คราวหน้าเวลาของบประมาณมีห ลาย
โครงการที่ไปซ้าซ้อนและขอใช้ที่ในทางถูกต้อง เปลี่ยนแปลงไม่ทันก็ต้องโอนเงินคืนไป คราวหน้าหัวหน้าสานักงาน
จังหวัดก็ดี ท้องถิ่นจังหวัด ถ้าโครงการไหนเช่นที่จะต้องใช้ที่ ถ้ายังไม่ขอที่เรียบร้อยทาโครงการมาไปเช็คเลยนะ ไม่ให้
เลยเพราะมันจะเป็นแบบนี้ พอถึงเวลาจะทา ทาไม่ได้ ที่ไม่เรียบร้อย ที่ยังไม่อนุมัติ ที่ยัง ไม่พร้อม หลักฐานยังไม่พอ
ทาให้ถูกต้องก็ไม่ได้ยากอะไร ขอใช้ที่เป็นที่สาธารณะทาให้มันถูกต้องมันก็จะจบ ถ้าอันไหนช้ามากๆ ท่านคลังดูให้
ประสานหัวหน้าสานักงานจังหวัดแล้วเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องมาคุยดูมันช้าอย่างไง เชิญบันทึกมาถึงผู้ว่าแล้วเดี๋ยวผู้ว่า
จะเชิญมาพบกับหัวหน้ากับคลัง 2 ท่าน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

๑๖

ระเบียบวาระที่ 4.3 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 เรื่องนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่3 ปีพุทธศักราช 2560-2564 คณะกรรมการ ปปช.ได้นาเสนอไปมีมติเห็นชอบจากยุทธศาสตร์ได้มีการ
กาหนดให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับ
จังหวัด ของจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอนุกรรมการดาเนินงานแล้วเพื่อเป็น
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ท่ า นผู้ ว่ า เป็ น ประธาน รองผู้ ว่ า เป็ น รองประธาน ส่ ว นราชการทุ ก ส่ ว นราชการเป็ น
อนุกรรมการ รวมถึงภาพเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้า สภาอุตสาหกรรมฯ ก็จะเป็นอนุกรรมการในชุดนี้ด้วย ในส่วน
ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือท้องถิ่นก็จะอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เรียกว่าครบทั้งหมดทุกภาคส่วน ในส่วน
ของคณะนี้เรามีเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ชาติขอนาเรียนว่าได้ทาความเข้าใจกัน ก็จะได้นาไป
ปรับทาแผนของท่านในแต่ละหน่วยงาน ในยุทธศาสตร์ชาติมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ได้มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
เป็นสังคมที่มีนิมิตใหม่ที่ประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐ ภาคการเมือง ภาค
ประชาชน ในการพิทักรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีจิตสานึกในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
กับนานาประเทศ จึงกาหนดวิไสทัศน์ไว้ที่ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต เรามีเป้าหมายหลักเพื่อให้ค่า
CPI หรือการรั บ รู้การทุจ ริต หรื อการรั บรู้ การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 ในปี 2560 อันนี้เป็นเป้าหมายหลั กของ
ยุทธศาสตร์ เมื่อเข้าไปยุทธศาสตร์จะมีทั้งหมด 10 ยุทธ ในยุทธที่ 1 นั้น สร้างสังคมไม่กลต่อการทุจริตจะมีกลยุทธอยู่
4 กลยุทธ ใน 4 กลยุทธจะมีการปรับทุกช่วงวัย
ผวจ. ท่านที่จะยื่นก็ศึกษารายละเอียดดีๆ ยื่นให้ทันเวลา ชี้แจงให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานข้อมูลรายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
(สนง. ธกส. ปราจีนบุรี)
ตามที่รั ฐบาลมี นโยบายของการลงทะเบียนเพื่อสวัส ดิการแห่ งรัฐ ในปี 2560 ปัจจุบันมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อจะได้มีฐานข้อมูลในการรู้ว่าผู้มีรายได้น้อยในประเทศเท่าไหร่ เป็นเรื่องของการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในส่วนของคุณสมบัติปีนี้รัฐบาลอาจจะกาหนดคุณสมบัติค่อนข้างเยอะ
เพิ่มขึ้น เพิ่มเติม 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ 18 ปี 3.ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในปี 59 ไม่เกิน 1 แสนบาท
4.ไม่ มี หรื อ มี ท รั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น ไม่ เกิ น 1 แสนบาท 5.ไม่ เ ป็ น เจ้ า ของอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ถ้ า เป็น เจ้ า ของ
อสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้ ถ้ากรณีเป็นบ้านพร้อมที่อยู่อาศัยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน
25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตรม. กรณีมีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน
10 ไร่ ถ้าเป็นที่ดินเพื่อการอื่นใม่เกิน 1 ไร่ ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนมี 5 ช่องทาง มีที่ ธกส. ออมสิน กรุงไทย
คลั ง จั ง หวั ด สนง.กรุ ง เทพฯ เริ่ ม ลงทะเบี ย น 3 เมษายน- 15 พฤษภาคม 2560 เอกสารที่ ต้ อ งน ามา
บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล ถ้าต้องการความรวดเร็วก็เข้าไปโหลดแบบพิมพ์ในเว็บไซค์ กรอกแบบพิมพ์
มาก่อนจะทาให้รวดเร็ว ส่วนหลังการลงทะเบียนจะมีเรื่องของการตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งจะประกาศเดือนมิถุนายนตามเว็บ หากไม่มีชื่อให้รีบไปติดต่อที่ที่ท่านลงทะเบียนไว้ เตรียมรับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ที่กระทรวงการคลังจะออกให้ การลงทะเบียนที่ผ่านมาทั้งประเทศมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 8 ล้าน 2 แสน
กว่าคน โอนไปประมาณ 7 ล้าน 5 แสนราย 176,069 ล้านบาท
ระเบียบวาระที่ 4.5 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาเดินทางกลับประเทศ
ต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2560
(สนง. จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

๑๗

คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม ที่ ผ่ า นมามี ก ารผ่ อ นผั น ให้ แ รงงานต่ า งด้ า ว
ต่างสัญชาติเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ประจาปี 2560 ในส่วนนี้ได้มีการผ่อนผัน
ให้เดินทางได้ช่วงระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2560 กรมการจัดหางานได้ขอความร่วมมือในการอานวยความ
สะดวกในการดาเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว โดยให้ประสานนายจ้างแรงงานต่างด้าวให้รับทราบข้อมูลการ
ผ่ อนผั น ให้ แรงงานต่ างด้า ว สั ญ ชาติกัม พูช า ลาว เมียนมา เดิ นทางกลั บประเทศต้นทาง เพื่อ ร่ว มประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยให้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าว ยื่นคาร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับ
ประเทศต้นทางนายจ้างแรงงานต่างด้าว และการออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศต้นทางฯ รวมทั้ง
จัดเก็บข้อมูลการออกหนังสือรับรองให้กับแรงงานต่างด้าว แล้วรายงานกรมการจัดดหางานทราบ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
- สถานการณ์การระบาดของกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออก หรือโรคเมอร์ส
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ทาการปกครองจั งหวัดปราจีนบุรี ประชาสั มพันธ์ โ ครงการ “โครงการ หน่ว ยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560” ซึ่งได้จะออกหน่วยเคลื่อนที่ทุกเดือน ๆ ละ
2 ครั้ง ในวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึง 26 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้มี
หนังสือแจ้งส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทราบแล้ว โดยในเดือน เมษายน 2560 จะมีการออก
หน่วย ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ วัดคลองหั วกรด ม. 5 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี และ วันพุธที่ 26
เมษายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม ม. 3 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จึงขอเน้นย้าห้วงเวลาที่ออก
หน่วยเคลื่อนที่ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. จึงขอให้ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการของจังหวัดเคลื่อนที่ ในวัน
ดังกล่าว
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 7.2 การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าถาวร บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ
ผวจ.
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จะมีการจัดงานเป็นประจา ทาให้เกิดปัญหาการ
ขยายเขตไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา จึงขอให้ อบจ. นาเรื่องเข้าประชุมสภาฯ เพื่อหางบประมาณ

๑๘

มาดาเนินการ ขออนุญาตติดตั้งหม้อแปลง พร้อมมิเตอร์ รองรับการจั๊มไฟฟ้า เพื่อให้บริการกับลูกค้าแล้ว เก็บค่าบริการ
ตามมิเตอร์ตามจริง ส่งให้การไฟฟ้าฯ จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อีกเรื่อง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เดินทาง
มาเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ IT และอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ตาบลบางพลวง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนที่มาได้รายงานรองนายกรัฐมนตรี ว่าไฟฟ้าไม่เสถียรบ่อยๆ จึงขอให้การ
ไฟฟ้าฯ ไปตรวจสอบให้หน่อย และพิจารณาดาเนินการ เปลี่ยนมิเตอร์ ว่ามีการใช้งบประมาณหรือไม่แล้วรายงานในที่
ประชุมคราวหน้าด้วย
หน.สนจ.ปราจีนบุรี
การเสนอหนังสือราชการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีดาริว่า ยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยงานสารบรรณ และขอให้จัดอบรม ซึ่งสานักงานจังหวัดได้กาหนดจัดอบรมในช่วงเดือนเมษายน 2560 และ
ช่วงที่ยังไม่มีการอบรม ส่วนราชการได้มีการปรับปรุงการเสนอหนังสือราชการดีขึ้น
สาหรับการเสนอหนังสือของส่วนราชการ หรือกรณีคาสั่ง ในย่อหน้าท้าย โดยไม่มีข้อความอื่น
อาจจะเกิดความเสียหาย จึงขอให้ส่วนราชการ ให้ความสาคัญ
วธจ.ปราจีนบุรี
ประชาสั มพัน ธ์ งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งเป็นวันคล้ ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2560 จังหวัดปราจีนบุรี ได้กาหนดจัดงานระหว่าง
วันที่ 2 – 3 เมษายน 2560 และได้แจ้งให้ส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ทราบแล้ว โดยในงานได้มีการเชิญ
ทุกส่วน รวมทั้ง ททท. นครนายก ร่วมออกร้านในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 หน้า อบจ.ปราจีนบุรี
ผอ.สนง.คปภ.นครนายก ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด ท ากรมธรรม์ อุ บั ติ เ หตุ ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ ง มี จ านวน 2
กรมธรรม์
1. กรมธรรม์อุบัติเหตุ สงกรานต์สุขใจ ประกันภัย 100 เบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อปี
2. กรมธรรม์อุบัติเหตุ สงกรานต์สุขใจ 222 พลัส เบี้ยประกันภัย 222 บาทต่อปี
ผอ.สพศ.จ.ปราจีนบุรี เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงมุทิตาจิต งานแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ในวั นที่ 31
มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปพิธีฉลอง
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ เสาวนีย์ ชลารักษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวนีย์ ชลารักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

