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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕60
ครั้งที่ 7/๒๕60
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม
3. นายวิบูลย์
รัตนภรณ์วงศ์ รองผูว๎ ําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ติดราชการกระทรวงมหาดไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 24 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 12 หนํวยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรษา
มาชรงค์
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายปรีชา
พุตฉาย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.ธนิดา
พุทธรังษี
แทน ผู๎อานวยการสานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.เยาวมาลย์ จ๎อยจุฬี
ผู๎อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหํงชาติ ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค๎าจังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.จินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.จินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู๎สื่อขําวปราจีนบุรี
11. นายบรรลือ
สกุลทอง
แทน ผู๎อานวยการ สนง.ธกส. สาขาปราจีนบุรี
12. นายนภวัชญ์
ประทุมมา
แทน ผู๎จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 9 หนํวยงาน
1. นายโอภาส
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอานวย
โพธิ์แก๎ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู๎จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู๎จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
7. นางสาวรัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู๎จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี
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8. นายดุสิต
9. นายผดุงศักดิ์

คาเพ็ญ
มูลเชื้อ

ผู๎จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ผู๎จัดการศูนย์การรํวมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. น.ส.กฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.วินัย
บุตรรักษ์
รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 16 หนํวยงาน
1. พ.ท.นุกุล
พูลสวัสดิ์
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สันติ
ศรีมาตย์กุล
แทน ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. ร.อ.กัมพล
สังข์สาส
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เย็นจิตร
กรุณา
แทน หัวหน๎าสานักงานสงเคราะห์ทหารผํานศึก เขต
ปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.สงํา
กรรภิรมณ์
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผํองศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
8. พ.ต.ต.วิฑูรย์
รังสิวุฒาภรณ์ แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
9. พ.ต.อ.ประสาน แก๎วมหาสุริวงษ์ ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
10. พ.ต.อ.นาวิน
สินธุรัตน์
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
11. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรบ๎านสร๎าง
12. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
13. พ.ต.ท.มงคล
โท๎เปูา
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผํ
14. พ.ต.อ.พีระพงษ์ เหลําธนาวิน
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
15. พ.ต.ท.เตชิต
วงษ์บุตร
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
16. พ.ต.ต.โกสินทร์ บุญชู
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจวังของแดง
ไมํมาประชุม 2 หนํวยงาน
1. พ.ต.อ.ประพจน์ เทพวัตร์
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
2. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญํตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 10 หนํวยงาน
1. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอํอน
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายศักดิ์ชัย
เคารพาพงศ์
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
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6. นายเจนกิจ
7. นายสาธิต
8. นายศิระ

เชฎฐวาณิชย์
อํอนน๎อม
ศิริสูงเนิน

9. นายกฤชเพชร

เพชระบูรณิน

10. นายอาชวงศ์

สาริพัฒน์

เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท๎องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายทรงชัย
ลิ้มไกลทํา
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข๎าประชุม 7 อาเภอ
1. นายสมชาย
ชานิ
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายสมศักดิ์
เอี่ยมพานิชกุล แทน นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชวภณ
ประชิตวัติ
นายอาเภอบ๎านสร๎าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 34 หนํวยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภูํสวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายบัณฑิต
แดงศิริ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
5. นายอนันต์
พลาหาญ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเกํา
6. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
7. นางทองม๎วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
8. นายสุวิทย์
โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
9. นายสารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงพระราม
10. นายวงศ์ธวัช
สาวาปี
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านพระ
11. นายอรรคเดช อุํยชัยยา
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกไม๎ลาย
12. นายนิพล
สมสกุล
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลไม๎เค็ด
13. นายชุมพล
กันเจริญ
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทํางาม
14. นายเกียรติ
ศิริวัฒน์ภัทรา แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเนินหอม
15. นายทวีศักดิ์
ประภักดี
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางเดชะ
16. นางรจนา
ทองอยูํ
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวัดโบสถ์
17. นายประเสริฐ แววนา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนนทรี
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18. นายพิศิษฐ์
19. นายกฤษฎากรณ์
20. นายพณัชกฤต
21. นายวชิรวัตติ์
22. นายมาโนช
23. นายเสถียร
24. นายสุชาติ
25. ส.อ.ประยูร
26. นายปรีดา
27. จ.ส.ต.จิรัฎฬ
28. นายเชาวลิต
29. นายมนตรี
30. นางนาลี
31. นายไพศาล
32. นายสาราญ
33. นายศุภฤกษ์
34. นายณรงศักดิ์

กัณหารี
สุริยวงษ์
โชติกิจชิษณุพงศ์
สุทารมณีโรจน์
พูลเฉลิม
แก๎วไทรเลิศ
สํงแสง
ทองลาด
นกอยูํ
รัตนะวิเศทฤทธิ์
บารุงธนกิจ
ศิลาผํอง
อาภาพิรมณ์
เอี๊ยะผา
อํอนอรุณ
บุญเจริญ
ลือคาหาญ

นายกองค์การบริหารสํวนตาบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านนา
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนางแก๎ว
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางปลาร๎า
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านสร๎าง
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกไทย
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลไผํชะเลือด
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองแก๎ว
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทุํงโพธิ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลแกํงดินสอ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลสาพันตา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลสะพานหิน

บุตรเนียน
แสงมาลี
แนวจันทร์
ปัญญาดี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
เลิศศักดิ์วิมาน
พากเพียรศิลป์
ชาวนา
หนูแก๎ว
ชํางฉาย
สมบัติมาก
กันหารัตน์
พินิจชอบ
แนวสุข
ชั่งสี
ภูํมณี
กุลบุตร
เข็มเงิน
บารุงโลก
สัมฤทธิ์

นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านสร๎าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีป
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโนนห๎อม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเมืองเกํา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวังดาล
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลยํานรี
ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบํอทอง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําช๎าง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเขาไม๎แก๎ว
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านทาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลกรอกสมบูรณ์

ไมํมาประชุม 36 หนํวยงาน
1. นายรังสรรค์
2. นายวรรณสิทธิ์
3. นายวิรัตน์
4. นายบันเทิง
5. นายไชยันต์
6. นายสุทธิชัย
7. นายสมนึก
8. นายสมดุล
9. น.ส.นัชชา
10. นายพรประสิทธิ์
11. นายไพบูลย์
12. นายปกรณ์
13. นายณัฐชัย
14. นายมาโนช
15. นายอุดม
16. นายเฉลิมชัย
17. น.ส.ภัทริน
18. นายสมศักดิ์
19. นายพิศนุ
20. นายกนก
21. นายพีรมิตร
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22. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหัวหว๎า
23. นายธีรชัย
วงศ์วนิชโยธิน รกท.นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําตูม
24. นายวิชัย
สายพนัส
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองโพรง
25. นายบุญสํง
จานง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางเตย
26. นายชัยชนะ
นวลสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง
27. นายศิริ
เงินเกิด
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางกระเบา
28. นายบุญเตือน อินคง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางแตน
29. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกปีบ
30. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงบัง
31. นายสมพิษ
กุลธรรม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเกาะลอย
32. นายสมชาย
ศรีกล้า
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบุฝูาย
33. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลคาโตนด
34. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านหอย
35. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนาดี
36. นายณรงศักดิ์
ลือคาหาญ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบุพราหมณ์
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 14 หนํวยงาน
1. นายรํมไทร
จินตกานนต์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางรวงทิพย์
วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชุมพล
บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายศุภชัย
ดานาพงศ์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายมงคล
แดงกระจําง
ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงรักษาบางพลวง
8. นายสมชาย
บุญมาก
แทน ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยข๎าวปราจีนบุรี
9. นายอธิวัฒน์
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู๎อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
10. นายสุภาพ
บุศยาจารย์
แทน ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
11. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
12. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
13. นายนิรันดร์
ใจณวรรณ์
แทน ผู๎อานวยการสานักงานกํอสร๎างชลประทานขนาดใหญํ
ที่ 7 (โครงการห๎วยโสมง)
14. นายเสถียรชัย บุญมี
แทน ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงนฤบดินทร์จินดา
15. นายสุรพล
เขม๎นนามัด
ผู๎อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 5 หนํวยงาน
1. นายจงรักษ์
2. น.ส.ปิยะดา
3. นายธีระชัย
4. นางสาวเทวัญ

จารุเนตร
เงินฉลาด
ชํอไม๎
นักเปุา

ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
หัวหน๎าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี

๖

5. น.ส.ธนวัน

บัวหลงงาม

หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 9 หนํวยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน๎าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายถาวร
กูลศิริ
ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ศุภมาส
อยูํวัฒนา
ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู๎บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสาร
เจริญผล
ผู๎บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
6. น.ส.รุํงนภา
นวลสุวรรณ
แทน ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางมนต์ฤดี
แก๎วไทรเลิศ
ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นายอติชาติ
สุขเกษม
ผู๎อานวยการทัณฑสถานเปิดบ๎านเนินสูง
9. นางศิลษา
เทพฉิม
แทน ผู๎อานวยการสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. น.ส.สุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์เดช ชัชพงศ์ปฤษฎิ์ ผู๎อานวยการศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ธนภรณ์
วิรุฬราช
แทน หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นางอุทุมพร
พรหมวาศ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู๎อานวยการโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู๎อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
รกท. ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายวรศักดิ์
ภักดีคา
ผู๎อานวยการ สนง.การกีฬาแหํงประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี
2. จ.ส.อ.สกล
ทองคา
แทน ททท.นครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนสํงจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณรงค์ชัย
จันดาวงษ์
ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสาราญ
มีลํอง
ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 5 หนํวยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธารง
เม๎ยนรธา
แทน ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู๎อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายสัมฤทธิ์
สุขประเสริฐ
แทน ผู๎อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
5. นายปกครอง
ทองเนื้อแข็ง
แทน หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ
ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติทับลาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม ๓ หนํวยงาน
1. นางจรรยา
ไทยวิราช
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตุบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางพิชญา
ชานาญ
แทน ผู๎อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
3. นางพิชญา
ชานาญ
ผู๎อานวยการพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 6 หนํวยงาน
1. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
2. นายอวยชัย
อํอนสาเนียง
ผู๎จัดการสานักงานบริการลูกค๎า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
3. นายปฐมชัย
ทวีผล
แทน หัวหน๎าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
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4. น.ส.วิลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายแสงชัย
แหเลิศตระกูล ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายจตุพล
อิ่มสาราญ
ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
5. นายอาคม
ลิ้มพงษ์
แทน ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. วําที่ ร.ต จตุวัฒน์ คุณดิลกเนติ
ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ไมํมาประชุม 3 หนํวยงาน
1. นางปราณี
กล๎ารัศมี
หัวหน๎าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
3. นายชัยยน
สมันทิพย์
รรท.ผู๎จัดการการไฟฟูาอาเภอศรีมหาโพธิ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นางขนิษฐา
วรรณภักดี
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขาดี
ผู๎อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 5 หนํวยงาน
1. น.ส.ภัทธิรา
นวลปลอด
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.ไพรวัลย์
พรมเหลือง
แทน สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก๎วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู๎อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 4 หนํวยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกษม
สุขแสนไกรศร ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสุรีย์พร
พํวงสุข
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายศราวุฒิ
เพิ่มอยูํเย็น
แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 10 หนํวยงาน
1. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 7
2. นางดรุณี
บํอจักรพันธ์ แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางปริญภรณ์ บุญกิจ
รรท.ผู๎อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู๎อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายบุญลือ
ทองเกตุแก๎ว ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
8. นายสมเกียรติ ต๎องทรัพย์อนันต์ ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางปราจีนบุรี
9. นายวิระ
ออมทรัพย์ทวี ผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
10. นายมนตรี
ยิ่งสุข
แทน ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
11. นายปรีชา
สุภาพ
ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
12. นายกมลภพ งามเจริญ
แทน รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไมํมาประชุม 9 หนํวยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
2. นายกิตติ
บุญเรือง
ผู๎อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
4. นายอุดม
พรประเสริฐ ผู๎อานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
5. นายโกวิท
ลือคางาม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
7. พันเอกสมัย
ศรีสังข์
ผู๎แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
8. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู๎อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
9. ดร.มาโนช
กล๎องเจริญ
ผู๎อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู๎อานวยการกลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นางจารุณี
วายลม
รรท.ผู๎อานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
4. นางจารุณี
วายลม
ผู๎อานวยการกลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู๎อานวยการกลุํมงานอานวยการ สนจ.ปจ.
6. นางสาววงเดือน ใช๎ได๎สุก
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสาวฐิติพร ไหว๎พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

๑๐

10. นายนิพนธ์
ธนะภูมิชัย
11. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
12. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
13. นางสาวนิราภรณ์ ภูชุม
14. นางสาวพรพนัส แชํมช๎อย
15. นายเพชรรัตน์ ญาณสุคนธ์
16. น.ส.มนัสนันท์ วิทนา

เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ๎าหน๎าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
นักศึกษาฝึกงาน
โรงพยาบาลประจันตคาม
รอง ผอ.กต.จังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. ผู๎เข๎ารํวมประชุมสวดมนต์พร๎อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ชมวีดิทัศน์) ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพวรางกูร ในวัน ที่ 28 กรกฎาคม ก็จะมีอยูํในวาระท๎ายๆ ให๎หัวหน๎าสานักงานจังหวัดชี้แจงใน
รายละเอีย ดอี กครั้ ง ขอให๎ จั ด กิจ กรรมให๎ ถํ ายรูป ความละเอีย ดไมํน๎ อ ยกวํา 12 ล๎ า นพิ ก เซล เสื้ อที่ ได๎ รั บ
พระราชทานมาก็จะให๎กับผู๎ที่ทากิจกรรมจิตอาสา
2) ความคื บ หน๎ า การเตรี ย มการถวายพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
เรื่องซุ๎มดอกไม๎จันทน์ทํานโยธาฯ ทํานก็จะเตรียมไว๎แล๎ว สํวนการเตรียมดอกไม๎จันทน์แตํละหนํวยฝากเน๎นด๎วย
วํา ข๎าราชการในสังกัดก็ดี หรือครอบครัวก็เน๎นคนละดอกขอให๎มีดอกไม๎จันทน์คนละดอกเตรียมไว๎
3) การดูแลรั กษาความสงบเรียบร๎อยในพื้นที่ ฝากทํานผู๎การฯ ประสานกับกอง
อานวยการรักษาความสงบ และทางฝุายที่ตรวจสถานบริการทั้งหลายดูด๎วยดูเรื่องสถานบริการให๎เรียบร๎อย
4) เรื่องสัญญาณไฟจราจรวงเวียนศาลพระนเรศวร ฝากแขวงการทางปราจีนบุรี
5) การเบิกจํายงบประมาณขอให๎เรํง สํวนราชการตํางๆตอนนี้
6) การติดตามภาวะอุทกภัยในพื้นที่
7) วั น ที่ 28 ที่ เ ราจะมี กิ จ กรรมฝากทํ า นประชาสั ม พั น ธ์ ท าอยํ า งไงให๎ เ ห็ น วํ า
ห๎วยโสมงของเรามีประโยชน์ถ๎าเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา แล๎วน้าเราไมํทํวมแล๎วปีนี้ เดิมทีปราจีน บุรีน้าจะ
ทํวมกํอนจังหวัดอื่น
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ๒๕60
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(โดยได๎เผยแพรํทางเว็บไซต์ของจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th ด๎วยแล๎ว)
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
1. งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2553-2555 การเตรียมงานเบื้องต๎นและสํวนประกอบอื่น ได๎แกํ งานกํอสร๎าง
อาคารที่ทาการและบ๎านพักชั่วคราว, งานถนนเข๎าโครงการ, งานถนนภายในโครงการ ,งานระบบ
ไฟฟูาและประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และ
งานล๎อมรั้ว
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- งานก่อสร้า งเขื่อนเก็บกักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น สั ญญาเลขที่ กจ.๓/
๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖19,572,767.22 บาท อายุ
สัญญา 2,346 วัน เริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา 2 ตุลาคม ๒๕60 ผู๎รับจ๎าง
กิจการรํวมค๎า วีซีอีซี ผลงานสะสม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได๎ 97.846 % เร็วกวําแผน
0.048 %
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 สัญญาเลขที่ กจ.27/2558 (กสพ.) ลงวันที่ 24 มีนาคม
2558 วงเงินสัญญา 862,844,168.00 บาท อายุสัญญา 1,230 วัน เริ่มสัญญา 27 มีนาคม
2558 สิ้นสุดสัญญา 7 สิงหาคม 2561 ผู๎รับจ๎าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จากัด
ผลงานสะสม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได๎ 31.568 % ช๎ากวําแผน 33.267 %
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 650,000,000 บาท ดาเนินการ
ประกวดราคาแล๎ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุด 418,888,800 บาท
(บริษัทชัยเจริญไมตรี จากัด ) และได๎ดาเนินการลงนามทาข๎อผูกพันสัญญา ตามสัญญาจ๎างกํอสร๎าง
เลขที่ กจ 6/2560 (กพด.) ลงวัน ที่ 15 มีนาคม 2560 อายุสัญญา 840 วัน เริ่มนับอายุสัญญา
วันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 10 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบันอยูํระหวํางผู๎รับจ๎าง
ดาเนินการสารวจเก็บระดับเพื่อการกํอสร๎าง
- ระบบชลประทานฝั่งขวา งบประมาณทั้งสิ้น 380,000,000 บาท ดาเนินการประกวดราคาแล๎ว
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุด 215,700,000 บาท (ห๎ างหุ๎ นสํ วนจากัด
เทพมงคลสุโขทัย 2531 ) ตามสัญญาจ๎างกํอสร๎างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม
2560 อายุสัญญา 720 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญ ญา 12
มีนาคม 2562 ปัจจุบันอยูํระหวํางผู๎รับจ๎างดาเนินการสารวจเก็บระดับเพื่อการกํอสร๎าง
3.งานที่อยู่ในแผนงาน
- งานกํ อ สร๎ า งระบบระบายน้ าฝั่ ง ซ๎ า ยและอาคารประกอบ มี แ ผนงานด าเนิ น การกํ อ สร๎ า งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 วงเงินคํากํอสร๎าง 98,000,000 บาท
มติทปี่ ระชุม

- รับทราบ –

๑๒

3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ
8 เลน เพื่อไม่ใ ห้เกิด การจราจรติดขัด และเป็น การขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ (แขวงทางหลวง
ปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
1) เรื่อง ความคืบหน๎าการกํอสร๎าง ทางหลวงหมายเลข 304
(1) โครงการกํอสร๎างทางเชื่อมผืนปุา
กม.191+860 – กม.195+310 (กม.เดิม กม.26+000 – กม.29+450)
ระยะทาง 3.450 กม. เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถนุ ายน 2561
ระยะเวลา 1,080 วัน คํางานตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 63.335 %
ช๎ากวําแผน 1.375 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยูํในเขตอุทยานฯ
(2) โครงการกํอสร๎าง อ.กบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 3 สํวนที่ 1
กม.207+760 – กม.216+560 ( กม.เดิม กม.41+900 – กม.50+700)
ระยะทาง 8.800 กม. เริ่มสัญญา 10 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 24 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลา 1,080 วัน คํางานตามสัญญา 795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 23.051 %
ช๎ากวําแผน 38.043 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยูํในเขตอุทยานฯ
(3) โครงการกํอสร๎าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 สํวนที่ 2
กม.216+560 – กม.223+269 ( กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409 )
ระยะทาง 6.709 กม. เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561
ระยะเวลา 1,080 วัน คํางานตามสัญญา 794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 14.916 %
ช๎ากวําแผน 55.268 %
ปัญหาอุปสรรค พืน้ ที่อยูํในเขตอุทยานฯ
สรุป ผลงานรวม 39.100 % ช๎ากวําแผน 26.116 %
2) เรื่อง โครงการจุดกลับรถที่เสนองบประมาณจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 จานวน
5 จุด งบประมาณ 40.000 ล๎านบาท
(1) ทางหลวงหมายเลข 33 กม.197+450 ( บ๎านนาแขม )
(2) ทางหลวงหมายเลข 304 กม.183+360 ( แยกเข๎า อ.นาดี )
(3) ทางหลวงหมายเลข 304 กม.185+900 ( อบต.ทุํงโพธิ์ )
(4) ทางหลวงหมายเลข 304 กม.187+310 ( ทางเข๎าห๎วยโสมง )
(5) ทางหลวงหมายเลข 320 กม.2+421 ( อบต.บ๎านพระ )
งานสัญญาที่ ปจ.49/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เริ่มสัญญา 14 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดสัญญา 12 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน ตํอสัญญา 8 วัน สิ้นสุดสัญญา 20
พฤษภาคม 2560 คํางานตามสัญญา 39,898,868.69 บาท ผลงานปัจจุบัน 100 % (แล๎วเสร็จ)
3) แผนงานปีงบประมาณ 2560 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ เพิ่มเติม 7 แผน
(1) ทางหลวงหมายเลข 33 ระหวําง กม.215+600 – กม.219+600
ระยะทาง 4.000 กม.

๑๓

งานสัญญาที่ ปจ.51/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต๎นสัญญา 1 เมษายน 2560 สิ้นสุด
สัญญา 28 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน คํางานตามสัญญา 28,811,464.90 บาท ผลงาน
ปัจจุบัน 40 %
(2) ทางหลวงหมายเลข 33 ระหวําง กม.189+600 – กม.191+600
ระยะทาง 2.000 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.52/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต๎นสัญญา 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดสัญญา
28 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน คํางานตามสัญญา 26,847,282.00 บาท ผลงานปัจจุบัน
75 %
(3) ทางหลวงหมายเลข 33 ระหวําง กม.173+370 – กม.175+750
ระยะทาง 2.380 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.53/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต๎นสัญญา 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดสัญญา
29 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลา 120 วัน คํางานตามสัญญา 18,945,000.00 บาท ผลงาน
ปัจจุบัน 100 % (แล๎วเสร็จ)
(4) ทางหลวงหมายเลข 33 ระหวําง กม.203+200 – กม.205+077 RT.
ระยะทาง 1.880 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.54/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต๎นสัญญา 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดสัญญา
29 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลา 120 วัน คํางานตามสัญญา 15,970,000.00 บาท ผลงานปัจจุบัน
12.25 %
(5) ทางหลวงหมายเลข 33 ระหวําง กม.182+800 – กม.184+700 ระยะทาง
2.380 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.55/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต๎นสัญญา 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดสัญญา
28 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน คํางานตามสัญญา 24,944,000.00 บาท ผลงานปัจจุบัน
29.78 %
(6) ทางหลวงหมายเลข 304 ระหวําง กม.150+470 – กม.151+730
ระยะทาง 1.260 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.56/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต๎นสัญญา 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดสัญญา
29 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 90 วัน คํางานตามสัญญา 9,962,000.00 บาท ผลงานปัจจุบัน
100 % (แล๎วเสร็จ)
(7) ทางหลวงหมายเลข 304 ระหวําง กม.127+360 – กม.135+000 LT,RT.
ระยะทาง 4.940 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.57/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต๎นสัญญา 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดสัญญา
28 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน คํางานตามสัญญา 28,400,000.00 บาท ผลงานปัจจุบัน 1 %
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค (โครงการ
ชลประทานปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
สถานการณ์น้าในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีมีอํางเก็บน้าจานวน 5 แหํง

๑๔

1. อํางเก็บน้าเขาอีโต๎ปริมาณน้าเก็บกัก 2 ล๎าน 9 แสน ปัจจุบันมีน้าอยูํที่ 1 ล๎าน 5 แสน
51%
2. อํางเก็บน้าเขาอีโต๎ปริมาณเก็บกัก 3 แสน 5 หมื่นลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้าอยูํที่
3 แสน 5 หมื่น 100%
3. อํางเก็บน้าคลองไม๎ปูองปริมาณเก็บกัก 10 ล๎าน 7 แสน ปัจจุบันมีน้าอยูํ 6 ล๎าน
4 แสน 59%
4. อํางเก็บน้าทับลานปริมาณเก็บกัก 2 ล๎าน 7 แสน ปัจจุบันมีน้าอยูํ 1 ล๎ าน 8 แสน
68%
5. อํางเก็บ น้านฤบดิน ทรจินดา 295 ล๎ านฯ ปัจจุบันมีน้าอยูํ 69.85 ล๎ านฯ 23%
ภาพรวมในจังหวัดมีปริมาณน้าที่เก็บกักทั้งหมด 317 ล๎านฯ ปัจจุบันมีน้าอยูํ 79 ล๎านฯ 25% จะเห็นวํา
ปริมาณน้าที่เก็บกักอยูํในอํางเก็บน้าตํางๆ จะอยูํในเกณฑ์ที่ ควบคุมได๎ จะไมํมีปัญหาเรื่องน้าทํวม ในอําง
เก็บน้าเขาอีโต๎อยูํ 1 แหํงที่เก็บ 100% เป็นอํางเล็กๆ มีความจุ 3 แสน 5 หมื่นน้าจากเขาอีโต๎ 2 ก็จะ
มาลงเขาอีโต๎ 1 ซึ่งอยูํในทิศใต๎ของกรมทหารราบที่ 2 จะเห็นวําสถานการณ์น้าฝนที่ผํานมาต๎นเดือน
มิถุนายนจนถึงกลางเดือนมิถุน ายนฝนตกดีปริมาณน้าในแมํน้าปราจีนบุรีอยูํในเกณฑ์ปานกลาง แตํพอ
ตั้งแตํกลางเดือนมิถุนายนเป็นต๎นมาจนถึงสิ้นเดือนปริมาณน้าฝนในพื้นที่น๎อยในจังหวัดสระแก๎วก็น๎อย
ตอนนี้ระดับน้าทําต่าเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องอุทกภัยน้าทํวมไมํนําเป็นหํวง
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.4 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย์สนับสนุนและ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
1. ความคืบหน๎าด๎านการสํงเสริมการลงทุน

ความคืบหน๎าด๎านการลงทุนและการสํงเสริมการลงทุนในเดือนกรกาคมมีโครงการที่ได๎รับการสํงเสริม
การลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี 2 โครงการ
2. ศูนย์สนับสนุนและชํวยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู๎ประอบการเข๎าขอความ
ชํวยเหลือในการแก๎ไขปัญหาด๎านธุรกิจแล๎ว จานวน 143 ราย โดยมีประเด็นเรื่องที่ขอความชํวยเหลือ จานวน
143 เรื่อง ดาเนินการเสร็จสิ้นไปจานวน 11 ราย
 ความคืบหน๎าการดาเนินงานในมิถุนายน 2560 ถึง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มีผู๎ประกอบการ
มาแจ๎งความประสงค์ขอความชํวยเหลือ จานวน 98 ราย โดยเป็นการขอความชํวยเหลือด๎านการเงิน
98 เรื่อง และด๎านอื่นๆ 12 เรื่อง
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 มีผู๎ประกอบการยื่นคาขอสินเชื่อสะสม จานวน 41 ราย รวมเป็นวงเงิน
224,318,400 บาท
 คาขอสินเชื่อที่ผํานการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข๎อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี สํงธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและนาดยํอมแหํง
ประเทศไทยสาขาปราจีนบุรี จานวน 36 ราย รวมวงเงิน 190,699,400 บาท ดาเนินการสํง SME
BANK เรียบร๎อยแล๎ว
4. คาขอที่ผํานการอนุมัติสินเชื่อที่ผํานการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบิหารกองทุนพัฒนาเอส

เอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 2 ราย วงเงินสินเชื่อ 6,000,000 บาท

๑๕

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2557 – 17
กรกฎาคม 2560)
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท
ขอความชํวยเหลือ
ความเดือดร๎อน
ร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
แจ๎งเบาะแส
ปัญหาที่ดิน
อื่นๆ
รวม
บริการข๎อมูล
ให๎คาปรึกษา

จานวน
เรื่องร๎องเรียน
858
663
349
337
215
72
2,494
2,820
1,773

ยุติเรื่อง
790
644
301
323
181
63
2,302
(92.30%)

ระหวําง
ดาเนินการ
68
19
48
14
34
9
192
(7.70%)
-

4,593

หมายเหตุ

- สอบถามข๎อมูลการติดตํอ
สํวนราชการ
- ปรึกษาปัญหาข๎อพิพาท
ที่ดิน
- ปรึกษาคดีความตํางๆ

2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม
2557 - 17 กรกฎาคม 2560
ลาดับที่

หน่วยงาน

จานวนเรื่องร้องเรียน

จานวนเรื่องที่ยุติ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

สํวนราชการ

1,177

1,097

80

2.

อ.กบินทร์บุรี

428

379

49

3.

อ.เมืองปราจีนบุรี

322

307

15

4.

อ.ศรีมหาโพธิ

176

164

12

5.

อ.ประจันตคาม

124

115

9

6.

อ.นาดี

122

105

17

7.

อ.บ๎านสร๎าง

100

92

8

8.

อ.ศรีมโหสถ

45

43

2

2,494

2,302

192

รวม

๑๖

3. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน กรกฎาคม 2560 (ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
จานวนทั้งหมด 18 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
จานวน
ระหวําง
ลาดับที่
ประเภท
ยุ
ต
เ
ิ
รื
อ
่
ง
เรื่องร๎องเรียน
ดาเนินการ
1
2
3
4
5
6

ร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
ความเดือดร๎อน
ขอความชํวยเหลือ
แจ๎งเบาะแส
ปัญหาที่ดิน
อื่นๆ
รวม

5
4
3
3
2
1
18

1
1

4
4
3
3
2
1
17

4. ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ล่ า วในรายการ “ศาสตร์ พ ระราชาสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ” เมื่ อ วั น ที่
26 พฤษภาคม 2560 โดยมี ค าถาม 4 ข้ อ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนตอบและแสดงความคิ ด เห็ น
ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทุกอาเภอ นั้น ในส่วนของจังหวัด
ปราจี น บุรี มีจ านวนผู้มาใช้บริ การแสดงความคิดเห็น ต่อค าถาม 4 ข้อของนายกรั ฐ มนตรี ตั้งแต่วัน ที่
12 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2560 ผ่านศูนย์ดารงธรรมจัง หวัดปราจีนบุรีและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
ทั้ง 7 อาเภอ ดังนี้
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ข้อมูลสะสม

17 ก.ค. 60

(12 มิ.ย. - 14 ก.ค. 60)

สถานที่
ศดธ.จ.ปราจีนบุรี

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง รวม ชาย

121

117

238

2

-

2

รวมทั้งสิ้น

หญิง

123 117

240

ศดธ.อ.เมืองปราจีนบุรี

1,024 948 1,972

5

5

10 1,029 953 1,982

ศดธ.อ.กบินทร์บุรี

1,309 1013 2,322 62

39

101 1,371 1,052 2,423

5

7

12 491 508

3

12

15 2,745 2,164 4,909

ศดธ.อ.ประจันตคาม
ศดธ.อ.บ้านสร้าง

486

501

987

2,742 2,152 4,894

999

ศดธ.อ.ศรีมหาโพธิ

615

843 1,458 27

28

55 642 871 1,513

ศดธ.อ.นาดี

734

662 1,396 34

32

66 768 694 1,462

ศดธ.อ.ศรีมโหสถ

332

332

6

10 336 338

รวม
มติที่ประชุม

664

4

674

7,363 6,568 13,931 142 129 271 7,505 6,697 14,202
- รับทราบ –

๑๗

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงาน
คลังจังหวัด)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
- ผลการเบิกจํายของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมติ ครม.ได๎กาหนดเปูาหมายในการเบิกจํายใน
ไตรมาสที่ 4 ในเรื่องของรายจํ ายประจากาหนดเปูาหมายไว๎ร๎อยละ 98 รายจํายมั่นคงกาหนดเปูาหมายไว๎ที่
ร๎อยละ 87 รายจํายในภาพรวมกาหนดเปูาหมายไว๎ที่ร๎อยละ 96 สาหรับรายจํายประจาข๎อมูลการเบิกจําย ณ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จังหวัดปราจีนบุรีมีงบประมาณทั้งสิ้น 3,159 ล๎านบาท.- ขณะนี้เบิกจํายไปแล๎ว
ร๎อยละ 84.16 ซึ่งก็เกินเปู าหมายในเดือนกรกฎาคมเล็ กน๎อย สาหรับรายจํายลงทุนมีงบประมาณทั้งสิ้ น
2,500,081 ล๎านบาท.- เบิกจํายไปแล๎วร๎อยละ 64.65 ซึ่งต่ากวําเปูาหมายอยูํสาหรับรายจํายในภาพรวม
ปราจีนบุรีมีงบประมาณทั้งสิ้น 5,741 ล๎านบาท.- เบิกจํายไปแล๎วร๎อยละ 75.39 ซึ่งต่ากวําเปูาหมาย ลาดับที่
การเบิกจํายของเราในขณะนี้ลาดับที่ 51 ได๎ลาดับที่ 5 ของภาคตะวันออก สาหรับงบประมาณจังหวัดในสํวน
ของรายจํายประจามีงบประมาณทั้งสิ้น 56 ล๎านบาท.- เบิกจํายไปแล๎วร๎อยละ 75.32 ซึ่งก็ต่ากวําเปูาหมาย
อยูํ ได๎ลาดับที่ 10 ของประเทศ ลาดับที่ 3 ของภาคตะวันออก สาหรับรายจํายลงทุนของงบประมาณจังหวัด
มีงบประมาณทั้งสิ้น 189 ล๎านบาท.- เบิกจํายไปแล๎วร๎อยละ 55.97 ซึ่งต่ากวําเปูาหมายที่กาหนดไว๎ร๎อยละ
71 ได๎ลาดับที่ 51 ของประเทศ ได๎ลาดับที่ 6 ของภาคตะวันออก สาหรับรายจํายในภาพรวมของงบประมาณ
จังหวัดมีงบประมาณทั้งสิ้ น 245 ล๎านบาท.- เบิกจํายไปแล๎วร๎อยละ 60.42 ซึ่งต่ากวําเปูาหมายได๎ลาดับที่
44 ของประเทศ ลาดับที่ 6 ของภาคตะวันออก เงินกันมีเงินกันตั้งแตํปี 57-59 สาหรับปี 57-58 มีเงินกัน
ทั้งหมด 94 ล๎านบาท.- ขณะนี้เบิกจํายไปแล๎วร๎อยละ 74.66 มีเงินกัน ปี 59 1,197 ล๎านบาท.- เบิกจํายไป
แล๎ว 79.30 สาหรับสํวนราชการที่มีผลเบิกจํายรายจํายลงทุนครบแล๎ว 100% มีทั้งสิ้น 35 หนํวยงาน และมี
รายจํายภาพรวมเกินเปูาหมายร๎อยละ 81 ตอนนี้เกินเปูาหมาย 25 หนํวยงาน หนํวยงานที่เบิกรายจํายลงทุน
ต่ากวําเปูาหมายต่ากวําร๎อยละ 81 มีจานวนทั้งสิ้น 42 หนํวยงาน
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 4.3 สรุ ปผลการจัด เก็บข้อมูลความจาเป็นพื้น ฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้น ฐานระดับ
หมู่บ้าน
(กชช.2ค) ปี 2560 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
- ข๎อมูล จปฐ ปี 2560 ในเกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอ 4 ตาบล 694 หมูํบ๎าน
โดยมีตัว เปูาหมายที่ได๎มาคือ 112,999 ครัวเรือน เก็บได๎ทั้งหมดคือ 113,312 ประชากรทั้งหมดใน
ปราจีนบุรีตามทะเบียน จปฐ มีทั้งหมด 321,301 แยกเพศชาย 1,057,316 คิดเป็นร๎อยละ 48.21
เพศหญิง 168,985 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.9 รายได๎เฉลี่ยของคนปราจีนบุรีตามข๎อมูล จปฐ ที่เก็บได๎คือสูง
เฉลี่ยอยูํที่ตํอคนตํอปี 84,970 บาทจากอาชีพหลัก รายได๎นี้ถ๎าแยกเป็นรายอาเภอก็จะปรากฏดังนี้
อ.ศรีมหาโพธิ มีรายได๎ตํอคนตํอปี 102,146 บาท
อ.เมือง มีรายได๎ตํอคนตํอปี 95,893 บาท
อ.ศรีมหาโพธิ มีรายได๎ตํอคนตํอปี 95,410 บาท
อ.บ๎านสร๎าง มีรายได๎ตํอคนตํอปี 87,944 บาท
อ.ประจันตคาม มีรายได๎ตํอคนตํอปี 81,754 บาท
อ.กบินทร์บุรี มีรายได๎ตํอคนตํอปี 76,043 บาท
อ.นาดี มีรายได๎ตํอคนตํอปี 67,273 บาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

๑๘

ระเบี ย บวาระที่ 4.4 การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รเยาวชนที่ ป ระกอบคุ ณ งามความดี เก็ บ เงิ น สด จ านวน
20,000 บาท และนาส่งคืนเจ้าของ (สานักงาน ป.ป.ช.)
- เนื่องจาก ทาง ป.ป.ช.จังหวัดได๎รับแจ๎งจากทํานนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาดีวํา
มีเยาวชนที่เก็บเงินได๎ คือ ด.ญ.กมล หัตเจริญ นักเรียนชั้น ม.2/1 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อ.นาดี เก็บ
กระเป๋าสตางค์ได๎ ในนั้นมีเงินสดจานวน 2 หมื่น 6 พันบาท ที่บริเวณในโรงเรียน จากการสอบถามและก็นา
เงินไปมอบให๎กับอาจารย์ในโรงเรียน จากการสอบถามทราบวําเป็นกระเป๋าของคุณครูในโรงเรียนนั้นเอง ก็ได๎
นากระเป๋าสตางค์ไปคืนให๎ครูในโรงเรียน ซึ่งการกระทานี้เราถือวําเป็นการประกอบคุณงามความดีของเยาวชน
ที่ความจะได๎รับการยกยํองซึ่งเป็นนโยบายของทาง ป.ป.ช.สํวนกลางอยูํแล๎วซึ่งกรรมการ ป.ป.ช.ก็มีนโยบายที่
จะยกยํองให๎ผู๎ประกอบคุณงามความดีให๎นาเกียรติบัตรและเหรียญและเข็มข๎อสะอาดไปมอบให๎ วันนี้ก็นาเรียน
ที่ประชุมได๎ทราบ และในโอกาสที่จะไปมอบให๎จะไปมอบที่โรงเรียนเพื่อเป็นการยกยํองและให๎เป็นแบบอยําง
แกํเยาวชนในโรงเรียนได๎ประกอบคุณงามความดี
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบี ย บวาระที่ 4.5 การแก้ ไ ขปั ญ หาการด าเนิ น งานของกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร
(สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
- ตามที่คาสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ 60/2560 เรื่องการแก๎ไขปัญหาการ
ทางานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได๎แตํงตั้งคณะกรรมการกองทุ นฟื้นฟูและบุคลากรเฉพาะกิจเพื่อ
แก๎ปัญหาดังกลําวภายใน 180 วัน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได๎แตํงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบผู๎ มี สิ ท ธิ์ ไ ตรํ ต รองระดั บ จั ง หวั ด อ าเภอเพื่ อท าการตรวจสอบรายชื่ อ เกษตรกร
กลั่นกรองและยืนยันข๎อมูลหนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให๎แล๎วเสร็จ
ภายในเดือนสิ งหาคม 2560 นั้ น ผู๎ อานวยการ สนง.ธกส.จังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะอนุกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรระดับจังหวัดปราจีนบุรี กราบนาเรียนเพื่อทราบ ดังนี้ ได๎จัด
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดไปแล๎วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อสํงมอบรายชื่อเกษตรกรที่ได๎ขึ้น
ทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูให๎คณะกรรมการระดับอาเภอดาเนินการ และคณะกรรมการระดับอาเภอได๎มีการ
ประชุมไปแล๎ว ตั้งแตํวันที่ 11-18 กรกฎาคม เพื่อสํงมอบหรือแตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อ ตรวจสอบหนี้สิ น
เกษตรกรซึ่งขณะนี้ได๎ดาเนินการไปแล๎วในสํวนของอาเภอกบินทร์บุรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม อ.ประจันตคาม
และ อ.นาดี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม และวันนี้ได๎มีการตรวจสอบเกษตรกรที่ อ.ศรีหาโพธิ และ อ.บ๎านสร๎าง
และมีแผนดาเนินการในวันที่ 25 กรกฎาคม อ.เมืองฯ
และ อ.ศรีมหาโพธิซึ่งเมื่อดาเนินการ
เสร็จแล๎วก็จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการระดับอาเภอเพื่อสํงมอบคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดประชุม
พิจารณากลั่นกรองเพื่อสํงข๎อมูลเข๎าสํวนกลาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ(นาเสนอวีดิทัศน์ ความยาวไม่
เกิน 5 นาที) (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
นาเสนอวีดิทัศน์
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ผวจ. (ปรบมือ) นโยบาย ผวจ.ข๎อนี้พิเศษเพราะเน๎นทุกหนํวยต๎องทาให๎เสร็จเรื่องความสะอาด ถนนเริ่มได๎
แล๎วนะ น้าก็จบแล๎ว เหลือเรื่องความสะอาดนี้ นั้นทุกหนํวยต๎องพยายามนะครับ

๑๙

ระเบียบวาระที่ 4.7 การบูรณาการแผนการกาจัดผักตบชวา ประจาปี 2560 ตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)
นาเสนอวีดีทัศน์
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.8 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map/Agri-Map Mobile)
(สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี)
- เรื่องของโครงการบริการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-Map เป็นแผนที่
เกษตร เป็นข๎อมูลในเรื่องของการวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งตอนนี้ก็พิจารณาได๎ 2 สํวน คือ Agri-Map
ออนไลน์ ที่สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎ สํวน Agri-Map หนึ่งก็เป็นนโยบายที่สาคัญของกระทรวงเกษตรกรในการที่จะ
ให๎พี่น๎องเกิดการใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (เอกสาร)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สถานการณ์การเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง (ไข้เลือดออก-มาลาเรีย)
ระเบียบวาระที่ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.3 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

(สานักงานพาณิ ชย์จังหวัด

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 5.4 ข่าวสารสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี โครงการสารวจผู้มีรายได้น้อย
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
- ขอชี้แจงเรื่องโครงการสารวจโครงการผู๎มีรายได๎น๎อยจังหวัดปราจีนบุรี สืบเนื่องจาก
มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 13 มิถุนายน 2560 ได๎เห็นชอบให๎หลักการให๎ดาเนินการโครงการส ารวจผู๎ มี
รายได๎น๎อยโดยใช๎กรอกรายชื่อจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหํงรัฐปี 2560 เพื่อให๎ภาครัฐและ
หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งมี ข๎ อ มู ล ที่ ส ามารถน าไปใช๎ ทั้ ง การก าหนดนโยบายในการจั ด สวั ส ดิ ก ารภาครั ฐ
ที่มีประสิทธิภาพ สาหรับจังหวัดปราจีนบุรีมีจานวนผู๎ลงทะเบียนที่ต๎องมีการสารวจในครั้งนี้ จานวน 91,391 คน
แยกเป็นรายอาเภอก็จะมีที่ อ.เมืองฯ 16,117 ราย อ.กบินทร์บุรี 31,606 ราย อ.นาดี 11,105 ราย
อ.บ๎านสร๎าง 6,126 ราย อ.ประจันตคาม 12,340 ราย อ.ศรีมหาโพธิ 11,450 ราย และ อ.ศรีมโหสถ
2,692 ราย ซึ่งการดาเนินงานสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีได๎ประสานงานผํานศึกษาธิการจังหวัดแล๎ว
ได๎นักศึกษาที่ปฏิบัติงานจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จานวน 465 ราย ซึ่งกาลัง ลงสารวจในพื้นที่ระหวําง
วันที่ 21 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2560 และสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดได๎ประชาสัมพันธ์โครงการ
ให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎รับทราบและให๎ข๎อมูลกับนักศึกษาปฏิบัติงาน โดยทุกคนจะต๎องมีบัตรประจาตัวตาม
พรบ.สถิติ เพื่อเป็นการแสดงตน โดยให๎ข๎อมูลเพื่อเป็นการรักษาสิทธิกับผู๎ที่ลงทะเบียนผู๎มีรายได๎น๎อย ในการ
สารวจครั้งนี้ ขอชี้แจงให๎ทราบวําเป็นการสารวจเพื่อให๎รัฐมีข๎อมูลสวัสดิการให๎กับผู๎มีรายได๎น๎อย โดยให๎ตรง
ตามความต๎องการในแตํละกลุํมไมํได๎เกี่ยวข๎องกับการที่จะตัดสิทธิของแตํละทํานที่ได๎มีการลงทะเบียนไว๎
ผวจ.ปจ. ฝากทํานนายอาเภอ
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๒๐

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 6.1 ประชาสัมพั นธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
1)วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กาหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “ถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล
สมเด็ จ พระนางเจ๎ าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ พระเจ๎า อยูํหั ว มหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐” เวลา
18.00 น. ณ วัดสงํางาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
2) วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีกาหนดการ ดังนี้
(1) พิธีทาบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
หน๎าองค์การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี
(2) พิธีทางศาสนามหามงคล เวลา 08.39 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(3) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา 09.45 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(4) กิจกรรมปลูกต้นไม้ เวลา 10.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(5) กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เวลา 11.00 น. กิจกรรมปลํอยพันธุ์สัตว์
ณ บริเวณริมแมํน้าปราจีนบุรี หน๎าที่วําการอาเภอเมืองปราจีนบุรีและกิจกรรมทาความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เนื่องจากจะต๎องมีการเก็บภาพถํายรวบรวมสํงสํวนกลางและก็ในสํวนของสมุด
ลงนามถวายพระพรด๎วย
ผวจ. ขอเชิญเข๎ารํวมพิธี โดยเฉพาะเข๎ารํวมพิธีลงนามถวายพระพรเช็คชื่ออยูํตรงนั้นได๎ด๎วย
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 6.2 โครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจาปี พ.ศ.2560
(สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
- เนื่องจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎กาหนดจัดงานวันเจ๎าหน๎าที่
พิทักษ์ปุาโลกประจาปี 2560 ขึ้นที่ อุทยานแหํงชาติเขาใหญํตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จัดขึ้นเพื่อ
เป็นการราลึกถึงผู๎พิทักษ์ปุาซึ่งได๎ทาหน๎าที่ลาดตระเวน ตรวจปราบปรามการกระทาผิดรักษาทรัพยากรปุาไม๎
ในปีนี้ก็จะมีพิธีการเชิญทํานรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมาเป็นประธานในพิธี และเรียน
นมัสการเชิญทํานเจ๎าคุณทรงชัยมาปรับพรมน้ามนต์ให๎กับเจ๎าหน๎าที่พิทักษ์ปุาซึ่งมาจากกรมอุทยานแหํงชาติ
กรมปุาไม๎ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งราษฎรอาสาพิทักษ์ปุา และสื่อมวลชนด๎านอาสาอนุรักษ์
อีกประมาณเกือบ 2 พันคน บนอุทยานแหํงชาติเขาใหญํในวันจันทร์ที่ 31 นี้ โดยทางกรมก็ได๎เรียนเชิญทําน
ผวจ.ปจ.ได๎กรุณาให๎เกียรติกลําวต๎อนรับในกาหนดการได๎กาหนดไว๎ที่เวลา 09.50 น. สาหรับผู๎รํวมพิธีเรียน
เชิญพร๎อมกันตั้งแตํเวลา 09.00 น. ไปลงทะเบียนได๎ที่สามแยกศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญํแยกปราจีน บนอุทยาน
แหํงชาติ พิธีการจะเริ่มประมาณ 09.30 น. มีการสวนสนามคาสัตย์ปฏิญาณตํอหน๎าทํานรัฐมนตรี และทําน
เจ๎าคุณธงชัย หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีการสวนสนาม นี้คืองานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๒๑

ระเบียบวาระที่ 6.3 โครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า “เขาใหญ่มินิมาราธอน” (Run for Ranger)
(สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี))
- งานวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ตรงกับวันอาทิตย์ทางกระทรวงต๎องการที่จะหาเงิน
เข๎ากองทุนเพื่อผู๎พิทักษ์ปุาโดยได๎จัดการวิ่งเพื่อพิทักษ์ปุาให๎ผู๎ที่สนใจได๎สมัคร “เขาใหญํมินิมาราธอน” มี
ระยะทาง 10.5 กม. และ 3.5 กม. แขํงอยูํ 2 ประเภท ทํานสามารถที่จะสมัครดีที่
www.KhaoyaiMarathon.com เมื่อสมัครเรียบร๎อยแล๎วถํายสลิปการโอนเงินสํงทางอีเมล์สํงเพื่อที่ให๎ผู๎จัด
ยืนยันมาภายใน 3 วัน ได๎จัดวิ่งในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. บนอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ
คําสมัคร 300 บาท
มติที่ประชุม - รับทราบ –
ประปา
- ตามที่ได๎รับมอบหมายจากทําน ผวจ.ปจ. ให๎นาเสนอขุดลอกแก๎มลิง โครงการนี้ได๎รับ
งบประมาณจังหวัด จานวน 50 ล๎านบาท ผู๎สารวจออกแบบเป็นโครงการชลประทานปราจีนบุรี ผู๎การกํอสร๎าง
และผู๎คุมงานจากกรมทหารชําง คํายภาณุรังสี จังหวัดราชบุรี โครงการนี้บริเวณเส๎นทางหลวงชนบท 4025
หลังศาลเยาวชนทางไปวัดสงํางาม โครงการนี้จะมีขุดลอกอยูํ 4 ตัว (อยูํในวีดีทัศน์)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ปิดประชุม เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว๎พรหม ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว๎พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

