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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕60
ครั้งที่ 11/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 24 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรษา
มาชรงค์
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายป้องปราการ สุดนุช
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางสาววัฒนา นรบุตร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุวิทย์
เรวิก
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายภิรมย์
ชื่นชอบ
ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางกนิษฐา
วิณิชยกุล
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
10. น.สจินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
12. นางรุ่งนภา
เหล่าศิริ
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. นายกนก
2. นายอานวย
3. นายวัชรพงษ์
4. นางปวีณกร
3. นางปวีณกร
5. นายบุรฉัตร
6. นายสมโภชน์
7. น.ส.นวรัตน์

ปฐมนุพงศ์
โพธิ์แก้ว
สุภรณ์ไพจิต
พันโยธา
พันโยธา
บุญประกอบ
ชิดตนสกุล
สิมิวณิชย์

รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
ผู้อานวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี

๒

8. นายดาริห์
9. นายผดุงศักดิ์

รัตนชินกร
มูลเชื้อ

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.กฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.วินัย
บุตรรักษ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 17 หน่วยงาน
1. พ.อ.ชัยเดช
สิทธิสุข
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ท.รณกร
สังกาพันธ์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.อ.ยุทธนา
วีชะรังสรรค์
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเย็นจิตร กรุณา
แทน หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.รณภพ พรอรุณ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.อัครพล ปัทมานุสรณ์
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.ท.วัฒนชัย แสงฤทธิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.ท.ปกรณ์
ขุนเทา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
9. พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
10. พ.ต.อ.นาวิน
สินธุรัตน์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
11. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
12. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
13. พ.ต.อ.ชุติเดช จันทร์ทรง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
14. พ.ต.ท.พิพัฒน์ จ่างแก้วสวย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
15. พ.ต.ท.บุญส่ง
ปีกขุนทด
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
16. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กากับการสถานีตารวจวังของแดง
17. พ.ต.ท.มรภพ
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. นางสุภวรรณ
อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
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5. นายอุทัย
6. นายเจนกิจ
7. นายพิชญ์
8. นายสาธิต
9. นางสาวทิฆัมพร

ทองเดช
เชฎฐวาณิชย์
พ่วงพงษ์
อ่อนน้อม
จารุภูมิ

พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางจรัส
ใยเยื่อ
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
10. นายชัยธรณ์
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
11. นายทรงชัย
ลิ้มไกลท่า
หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
ศรีตะพัสโส
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายวีระพันธ์
ดีอ่อน
นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอาเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 39 หน่วยงาน
1. นางศิริณภา
ธัญญวนิช
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายบัณฑิต
แดงศิริ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
5. นายณรงค์
พรไพรบูลย์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
6. นายอนันต์
พลาหาญ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
7. นายธนชัย
พิมพามา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
8. นายชัชวาลย์
ราพุทธราช
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
9. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
10. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
11. นางวาสนา
นรกิจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
12. นายสารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
13. นางวรดาภา
สืบวงษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
14. น.ส.พรมาลี
ศิริ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
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15. นายนุกูล
16. นายประเสริฐ
17. นายพิศิษฐ์
18. นายกฤษฎากรณ์
19. นางวารินทร์
20. นายวิทยา
21. นายวชิรวัตติ์
22. นายพรชัย
23. นางเทียมทอง
24. นายคฑา
25. นายวิชัย
26. นายศิริ
27. นายสุชาติ
28. นางสะอาด
29. นายบุญเตือน
30. น.ส.ภัทรภร
31. ส.อ.ประยูร
32. นายมนตรี
33. ร.อ.มงคล
34. นายไพรวัลย์
35. นางนาลี
36. นายบุญชอบ
37. นายนิรันทร์
38. ส.ต.ต.ณรงค์สิทธิ์
39. จ.อ.รัตนโชติ

สีแก้ว
แววนา
กัณหารี
สุริยวงษ์
จันทรัตน์
สุณาวรรณ์
สุการมณีโรจน์
มหาโชติ
ศรีสงคราม
จุฑานันท์
สายพนัส
เงินเกิด
ส่งแสง
สังข์กร
อินคง
บุญแสน
ทองอาจ
ศิลาผ่อง
รุพันธ์
เมืองพุทธา
อาภาพิรมย์
กองจินดา
คงกาเนิด
รังษี
จารูญ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
แทน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
รรท.นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

ไม่มาประชุม 31 หน่วยงาน
1. นายวรรณสิทธิ์
2. นายไชยันต์
3. นายสุทธิชัย
4. นายสมนึก
5. นายสมดุล
6. นายปราโมช
7. นายศุภณัฏฐ์
8. น.ส.นัชชา
9. ด.ต.ศิลปชัย
10. นางรจนา
11. นายพรประสิทธิ์

แสงมาลี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
เลิศศักดิ์วิมาน
พากเพียรศิลป์
สิงหกุล
เวียงจันทร์
ชาวนา
วงษ์นิกร
ทองอยู่
หนูแก้ว

นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีป
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า

๕

12. นายไพบูลย์
ช่างฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
13. นายปกรณ์
สมบัติมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
14. นายประคอง
จูอุทัยตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
15. นายมาโนช
พินิจชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
16. นายอุดม
แนวสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
17. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
18. นายสมศักดิ์
กุลบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
19. นายกนก
บารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
20. นายพีรมิตร
สัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
21. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
22. นายบุญส่ง
จานง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
23. นายชัยชนะ
นวลสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
24. นายเสถียร
แก้วไทรเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
25. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
26. นายเบิ้ม
ฉัตรชูสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
27. นายสมยศ
จาตุรนน์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
28. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
29. นายสมชาย
ศรีกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
30. นายวิริยา
แสงสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
31. นายไพศาล
เอี๊ยะผา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 17 หน่วยงาน
1. นางนันธพร
ทิพยาวงษ์
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางรวงทิพย์
วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชุมพล
บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสาร
อันโนนจารย์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายธีรคมน์
อริยสุนทร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
7. นายสนธยา
คุ้มชุ่ม
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
8. นายบุญธรรม
จันทรัตน์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
9. นายประเวศ
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
10. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
11. นายสุภาพ
บุศยาจารย์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
12. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
13. นายพจนารถ
เนียมมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
14. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี

๖

15. นายวิเชียร

เหลืองอ่อน

16. นายวิเชียร
17. นางภารดี

เหลืองอ่อน
ไชยสาร

แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทรจินดา
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายสันติชัย
วงษ์จันทรา
รรท.เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
3. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายถาวร
กูลศิริ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางอัมพิกา
เพ็ญต่าย
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวิชาญ
มะหะมาน
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
6. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางอัมพิกา
เพ็ญต่าย
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
9. นายฉัตธิชัย
รอดสุทธิ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.สุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิ
บุญมา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี

๗

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวรศักดิ์
ภักดีคา
ผู้อานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.วรวรรณ
ปราณีตพลกรัง แทน ททท.นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย ก้อนสันทัด
แทน ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอติชาติ
บุญยัง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสาราญ
มีล่อง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.พัชราวลัย วัฒนะกุล
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายธวัชชัย
วิจิตรวงษ์
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
2. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. นายสมิตร
มงคลยงค์
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงโต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตุบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วัชราวดี
วิเชียรศรี
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
3. น.ส.วัชราวดี
วิเชียรศรี
แทน ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

๘

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
หัวหน้าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
หัวหน้าสานักงานการเคหะกบินทร์บุรี
3. นายอวยชัย
อ่อนสาเนียง
แทน ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
4. นายสายชล
คุณวิเศษ
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายโอภาส
ไผ่เกาะ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
7. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์ คุณดิลกเนตร แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. นายสมเดช
ฟักสะอาด
ผู้จัดการการไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายจิระ
สารวจเบญจกุล หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
2. นายสมชาย
นันธิกานนท์
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางขนิษฐา
วรรณภักดี
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. น.ส.ภัททิรา
นวลปลอด
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุพัฒน์
กองเงิน
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายโภคา
คงสุข
แทน ผู้อานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

๙

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางเนาวรัตน์
บุญวรรณโณ
รรท.ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายกมล
วงศ์อุดมมงคล สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายพิทยา
ปะทิรัมย์
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
เดชะไชย
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายสุชีพ
ช่วยแก้ว
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายอานวยพร ทรัพย์คง
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
5. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว
ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นางสาวอรณิชชา สังข์มณี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายเอกรัฐ
อินทร์ทิพย์
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายเสกสรรค์ ศรีจันทร์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
10. นายวิระ
ออมทรัพย์ทวี ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
11. นายณัฐวัฒน์ บุญประเกียรติ ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
12. นายนิรันดร์
กิจวิจารณ์
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
2. นายอภิสิทธิ์
3. นายอุดม
4. อ.ดร.หฤษฎ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
พรประเสริฐ ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นิ่มรักษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

๑๐

5. นายโกวิท

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
6. พันเอกสมัย
ศรีสังข์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
7. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
8. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 13 คน
1. นายธงชัย
บุตรวงษ์
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นายจรูญ
ปงหาญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สนจ.ปจ.
4. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
5. นางจารุณี
วายลม
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สนจ.ปจ.
6. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
9. นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
12. น.ส.นิราภรณ์ ภูชุม
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
13. น.ส.พนิดา
ธรรมสาลี
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
14. น.ส.หัสยา
แสงคา
ช่างภาพจิตอาสา อ.บ้านสร้าง
15. นางพรรณี
กฤษฎาเรือง สนง.ธกส.จ.ปราจีนบุรี
16. นายนภวัชญ์ ประทุมมา
ธนาคาร SME
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ลือคางาม

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. พิธีมอบเกียรติบัตรช่างภาพจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรม “พิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร” จานวน 40 คน
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี )
2. การมอบเกียรติบัตรผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
และระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
3. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือก
หมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
4. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี )

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย คือ
1) นายธีรคมน์ อริยสุนทร ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
2) นายสนธยา คุ้มชุ่ม ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
3) นายประสาร อันโนนจารย์ ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1. เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 3 ธันวาคม ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการเชิญชวนข้าราชการทุกท่านไปรั บ เสด็จ เดี๋ยวหั ว หน้าทาหนังสื อแจ้งไปอีกทีแล้ ว ท่านตอบกลั บมาด้ว ย
ขอรายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จด้วยใครไปได้ใครไปไม่ได้จะได้รู้ พร้อมทั้งพาหนะที่ท่านจะไปเพราจะให้ท่านปลัด
จังหวัดจัดพื้นที่ให้สาหรับจะไปจอดรถเพราะรถจะเยอะพอสมควร การเข้าไปเข้าเฝ้ารับเสด็จฯของพวกเราข้าราชการ
ในจังหวัดปราจีนบุรี กราบเรียนอย่างนี้ว่าเราต้องทาหน้าที่ในฐานะเป็นข้าราชบริพาร เราจะต้องไปก่อน แล้วการดูแล
พี่น้องประชาชนทั้งหลายเราต้องให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนดูแลให้เกิดความสะดวกสบาย เพราะฉะนั้นพื้นที่การ
รับเสด็ จฯ อาจจะมีพื้นที่จากัด เราต้องไม่บ่ นกันนะ เราถือว่าเราเป็นเจ้ าภาพ เป็นเจ้าของบ้าน เราต้องบอกพี่น้อง
ข้าราชการของเราที่ไป เวลากลับขอความร่วมมือกลับทีหลังเพราะรถจะมีจานานมาก เราเป็นเจ้าภาพเรากลับทีหลัง
บอกเพื่อนๆ ข้าราชการที่จะไปรับเสด็จฯ ท่านไปพิมพ์รายชื่อส่งสานักงานจังหวัดด้วยว่าใครจะไปร่วมรับเสด็จ
2. การเตรียมการมีส่วนหนึ่งที่เราได้รับแจ้งมาว่าจะมีแพทย์พระราชทานเดินทาง
มาตรวจรักษาคนไข้ด้วย ฝากท่านนายอาเภอไปแล้ว ทางท่านสาธารณสุขหรือพวกเรา คือจะมีคนป่วนกลุ่มหนึ่งเป็นคน
ป่วยพิเศษ รักษาในจังหวัดเราก็จะยาก เช่นคนไข้ที่เป็นโรคเท้าช้างฯ ฝากทางสาธารณสุขประสานอีกรอบให้ไปคัดกรอง
วางเป้าว่า 1 อาเภอน่าจะซัก 5-10 คน ท่านส่งรายชื่อมาที่ท่านปลัดจังหวัด ทุกคนที่ขึ้นไปห้วยโสมงวันที่ 3 จะต้องมี
รายชื่อกากับดูแลทั้งหมดพี่น้องประชาชนทั้งหลาย ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ด้านหลังตรงที่พักคอยท่านนายอาเภออาจจะไม่
ต้องชัดเจนขนาดนั้น แต่อาจจะต้องมีรายชื่อ ไม่ว่าจะเป็นคนป่วย คนไข้ ทุกคนจะต้องมีรายชื่อ ฝากหัวหน้าส่วนราชการ
ดีที่สุดให้ท่านเตรียมข้าวกล่องไปด้วย แต่ว่าที่โน้นมี ทางท้องถิ่นจะเป็นเจ้าภาพโรงทานอาจจะเยอะแต่คนก็จะเยอะ
เช่นกัน
3. ตอนนี้ ท่านปลั ดจังหวัด ท่านนายอาเภอ ท่านรองฯ ทิวา ท่านรองฯ สั ญชัย
ไปอยู่ นั้ นเกือบทุกวันนายอาเภอนาดีอยู่ ทุ กวัน ทางชลประทานมีอะไรประสานนายอ าเภอนาดีมีอะไรที่ต้องแก้ไข
ทุ กคนถ้ าขึ้ น ไปพื้ นที่ มี อะไรที่ ต้ องแก้ ไขท่ านแนะน าด้ ว ย ควรท าอะไรอย่ างไรอย่ าปล่ อยไปเฉยๆ เพราะงานนี้
เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี เรามีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
จังหวัดที่เยี่ยมราษฎรเป็นจังหวัดแรก ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งใหญ่สาหรับพี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรี ในส่วนที่
พวกเรามีคาแนะนาท่านก็ฝากมาบอกมามีอะไร เรียนท่านตรงๆ ว่ารถส่วนตัวไม่จาเป็นอย่าเอาไป ถ้าเอาไปน่าจะได้จอด
อยู่ไกล เรื่องประชาสัมพันธ์ ถ้าเกิดเหตุการณ์มันมีรถไปเฉี่ยวชนอะไรก็อย่าไปพูดเกี่ยวพันธ์ถึงเรื่องการไปรับเสด็ จ
ให้หลีกเลี่ยง
4. เรื่ องที่เห็ นกั นบ่อยๆ ตามที วี ไปลงข่าวกันอยู่เรื่ อยว่ าจังหวัดปราจีนบุ รี
มีคนยากจนตรงโน้นตรงนี้มีคนยากแค้นแสนเข็น แต่พอไปสอบประวัติมันไม่ได้ลาบากขนาดนั้น แล้วก็ให้คนโอนเงินไป
เข้าบัญชี พอเข้าบัญชีก็ไม่ใช้บัญชีของผู้ ลาบาก อย่างเช่นแม่ชราตาบอดลูกยังใช้โทรศัพท์ไปเล่นเกมส์ 3-4 อยู่เลย
พ่อก็ติดเหล้า แม่ก็ตาบอดแค่ 1 ข้าง จังหวัดอื่นที่จนกว่าจังหวัดปราจีนบุ รีก็มีเยอะแต่ก็ไม่เห็นออกข่าวเลย จังหวัด
ปราจีนรายได้อันดับ 6 ของประเทศไทย แต่คนจนเยอะที่สุดในประเทศไทย ยังสงสัยเป็นขบวนการหรือเปล่าใครทา
ถ้ามีอะไรมาถามท่านทิวา ท่านเป็นโฆษกจังหวัด เวลาเขียนเขียนจนสานักพระราชวังส่งคนมาดู หรอกไปถึงข้างบนเลย
จึงขอเตือนสติหน่อย ท่านศึกษาท่านประชุมผู้อานวยการเขตด้วย โรงเรียนไม่ใช่มีหน้าที่ไปเขียนนิยายโรงเรียน 1 โรงมี
30-400 ทาไมท่านไม่ใส่ใจว่าสอนอย่างไรให้เด็กเก่งๆ เด็กคน 1 จน ท่านส่งรายละเอียดมาที่ พมจ. ก็ได้ระบบราชการ

๑๒

เรามีอยู่ต้องทาหน้าที่ให้ถูกไปเปิดบัญชีให้คนโอนเข้าท่านจะดูแลเขาตลอดชีวิตหรอ บางคนก็ตามใจสื่อเขียนนิยาย
ขึ้นมาเลยแบบรันทดมาก รายละเอียดต่างๆ จะมอบให้ท่านทิวา ท่านชี้แจงนิดนึงนะท่าน พมจ แต่ละราย แต่ละท่านถ้า
เห็นคนไหนลาบากท่านเอาเรื่องมาฝาก พมจ บ้านพักเด็กก็มี ฝากด้วย
5. โรงเรี ยนขยายโอกาสโรงเรี ยนอะไรออกไปทางบ้ านสร้ างมี นั กเรี ยนอยู่ ไม่ กี่ คน
ครู 1 คน สอนทุกชั้นเรียนเลย นอกนั้นก็คงไม่มีอะไร ฝากท่านทิวา ว่าของ พมจ เนื่องจากเมื่อกี้ท่าน ผวจ ได้พูดติดค้าง
ไว้ในกรณีที่มีสื่อต่างๆ ท่าน พมจ ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย
มติที่ประชุม
- รับทราบ พมจ. ในส่วนของเคสที่มีข่าววันที่ 22 ที่ผ่านมาลงข่าวสดออนไลน์ พาดหัวข่าวว่าคิดถึงลูกชายทุกวันวอนช่วยหนุ่ม
ใหญ่ฐานะลาเค็ญดูแลพ่อแม่ช ราตาบอด อันนี้เป็นการเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด ซึ่งมีการโพสต่อๆกันมา
เริ่มต้นมาจากเฟสบุ๊คกันก่อน แล้วไปเอาเฟสบุ๊คมาโพสลงข่าวอีกครั้ง สาหรับเคสนี้เจ้าหน้าที่ลงไปพื้นที่ตั้งแต่เมื่อ
วานเลย คนที่โพสชื่อนายประพันธ์อายุ 53 ปี แยกทางกับภรรยา ภรรยาพาลูกหนีไปตั้งแต่แรกคลอดเนื่องจากว่า
ทนความยากจนไม่ได้ แต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ารายนี้ติดเหล้าแล้วชอบทาร้ าย
ภรรยา พอมีลูกก็เลยพาลูกหนี ไปอยู่ที่จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้สภาพบ้านโทรม บอกดูแลแม่พิการคือพิการ
ตาบอดข้างเดียว ตามกฎหมายยังไม่พิการต้องตาบอดทั้ง 2 ข้าง เนื้อหาบอกว่านายประพันธ์เลี้ยงดูแม่คนเดียว
ไม่ใช่ มีพี่น้อง 4 คน น้องชายคนเล็กทางานอยู่แถวกบินทร์บุรีและมีรายได้จะเอาพ่อแม่มาอยู่ด้วย แต่พ่อแม่ไม่ยอมไป
ยืนยันจะอยู่ที่เดิม และบ้านที่กาลังปลูกสร้างใหม่สร้างไว้เมื่อ 10 ปีก่อน สร้างตัวโครงบ้านไว้แล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จ
ถ้าไปดูลักษณะสภาพบ้านเป็นลักษณะครอบครัวใหญ่ที่อยู่กันประมาณ 10 คน แต่แยกกันคนละหลังอยู่ ในรั้ว
เดียวกันก็ดูแลกันในหมู่พี่น้อง ลูกๆ มาเยี่ยมพ่อแม่เป็นครั้งคราวให้เงินใช้จ่ายไว้บ้าง มันไม่ได้ลาบากมากเหมือน
เนื้อหาที่ข่าวลง
รองฯ ทิวา เมื่อไม่นานมานี้น้องข้าวหอมเด็กยอดกตัญญูมีคนบริจาค 2 ล้านกว่า เด็กอายุ 17 ปี มีเงิน 2 ล้านกว่า
ไม่ถึงวัน
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ๒๕60
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 20พฤศจิกายน2560
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
1.งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2553-2555การเตรียมงานเบื้องต้นและส่วนประกอบอื่น ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารที่
ทาการและบ้านพักชั่วคราว, งานถนนเข้าโครงการ, งานถนนภายในโครงการ ,งานระบบไฟฟ้าและ
ประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และงานล้อมรั้ว
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2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่ น สัญญาเลขที่ กจ.๓/๒๕๕๔
(กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖19,572,767.22 บาท อายุสัญญา 2,346
วันเริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา 2ตุลาคม ๒๕60ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วีซีอีซี งาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1สัญญาเลขที่ กจ.27/2558 (กสพ.) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
วงเงินสัญญา 862,844,168.00บาท อายุสัญญา 1,230 วัน เริ่มสัญญา 27 มีนาคม 2558 สิ้นสุด
สัญญา 7 สิงหาคม 2561ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จากัด
ผลงานสะสม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน2560ได้ 33.814% ช้ากว่าแผน-40.802%
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 650,000,000 บาท ดาเนินการประกวด
ราคาแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุด418,888,800 บาท (บริษัทชัยเจริญ
ไมตรี จากัด ) และได้ดาเนินการลงนามทาข้อผูกพันสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 6/2560
(กพด.) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 อายุสัญญา 840 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560
สิ้ น สุ ด อายุ สั ญ ญา 10 กรกฎาคม 2562 ผลงานสะสม ถึ ง วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน2560
ได้ 0.000% ช้ากว่าแผน-9.145%
- ระบบชลประทานฝั่งขวา งบประมาณทั้งสิ้น 380,000,000 บาท ดาเนินการประกวดราคาแล้ว เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุด 215,700,000 บาท (ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพมงคล
สุโขทัย 2531 ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 อายุ
สั ญ ญ า 7 2 0 วั น เ ริ่ ม นั บ อ า ยุ สั ญ ญ า วั น ที่ 2 3 มี น า ค ม 2 5 6 0 สิ้ น สุ ด อ า ยุ สั ญ ญ า
12 มี น าคม 2562ผลงานสะสม ถึ ง วัน ที่ 20 พฤศจิ ก ายน2560ได้ 1.449% เร็ ว กว่ า แผน
1.252%
3.งานที่อยู่ในแผนงาน
- งานก่อสร้างระบบระบายน้าฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ มีแผนงานดาเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562-2563 วงเงินค่าก่อสร้าง 98,000,000 บาท
- งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
o สั ญ ญาเลขที่ กจ.๓/๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวัน ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงิ นสั ญญา ๒,๖
19,572,767.22 บาท อายุสัญญา 2,346 วัน
o เริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา 2ตุลาคม ๒๕60
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1
o สั ญ ญาเลขที่ กจ.27/2558 (กสพ.) ลงวั น ที่ 24 มี น าคม 2558 วงเงิ น สั ญ ญา
862,844,168.00บาท อายุสัญญา 1,230 วัน
o เริ่มสัญญา 27 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 7 สิงหาคม 2561
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2
o สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 6/2560 (กพด.) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560วงเงินสัญญา
418,888,800 บาทอายุสัญญา 840 วัน
o เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 10 กรกฎาคม 2562
- ระบบชลประทานฝั่งขวา
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มติที่ประชุม

o สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 วงเงินสัญญา
215,700,000 บาท อายุสัญญา 720 วัน
o เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 12 มีนาคม 2562
- รับทราบ –

3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
1. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า
กม.191+860– กม.195+310( กม.เดิม กม.26+000 – กม.29+450 ) ระยะทาง 3.450
กม. เริ่ ม สั ญ ญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 30 มิ ถุ น ายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วั น
ค่างานตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 70.836% ช้ากว่าแผน 9.374 %
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.1 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ออน 3 ส่วนที่ 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 ค่างานตาม
สัญญา795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 28.787% ช้ากว่าแผน 47.915%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.2 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ออน 3 ส่วนที่ 2
กม.216+560– กม.223+269 ( กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409 ) ระยะทาง 6.709 กม.
เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตามสัญญา
794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 18.999%เร็วกว่าแผน 0.319%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุปผลงานรวม45.185% ช้ากว่าแผน 17.266%
2. แผนงานปีงบประมาณ 2561 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงสาย
หลักระหว่างภาค
2.2 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้้าเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.185+601– กม.
188+566 RT. (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 2.180 กม. ผลงานปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล
2.3 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้้าเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.187+500– กม.
191+600LT,RT. ระยะทาง 4.100 กม. ผลงานปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล
3. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 (แนวใหม่)
3.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 1
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
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ผลงานปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
3.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 2
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 402,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
3.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 3
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
4. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319
4.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 1
ระยะทาง 6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ
4.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2
ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ
4.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 3
ระยะทาง 10.538 กม. งบประมาณ 378,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ
5. เรื่อง โครงการที่จะด้าเนินการในอนาคอ(เข้าแผนกรมทางหลวง)
5.1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี –อ.พนมสารคาม ตอนศรีมโหสถ– พนมสารคาม
ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64)
5.2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี –ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ
ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
5.3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 1
ระยะทาง 20.000 กม. งบประมาณ 1,400,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
5.4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 2
ระยะทาง 18.000 กม. งบประมาณ 1,350,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 ปราจีนบุรี – อ.ประจันตคาม (แนวเดิม)
ตอน แยกหนองชะอม - แยกห้วยขื่อ
ระยะทาง 25.000 กม. งบประมาณ 900,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.6 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 ตอนศรีมโหสถ– ศรีมหาโพธิ
ระยะทาง 12.000 กม. งบประมาณ 380,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.7 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ – ประจันตคาม
ระยะทาง 24.000 กม. งบประมาณ 710,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
มติที่ประชุม - รับทราบ 3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้

๑๖

ขอนาเรียนประเด็นเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาแม่น้าปราจีนบุรี แม่น้าบางประกงมี
ข่าวลงว่าประตูระบายน้าคลองสาระพีซึ่งอยู่ที่ตาบลวัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เปิดน้าระบายน้าทาให้ปลา
ตายโดยเฉพาะเขตพื้น ที่ ข องจั ง หวั ด ฉะเชิ งเทรา อ.บางน้ าเปรี้ย ว อ.คลองเขื่ อ น ส่ ว นของ อ.บ้ า นสร้ า ง
ต.บางแตน ด้วยความเข้าใจในที่ประชุมที่ตรงกันขอนาเรียนในที่ประชุมดังนี้ ประตูระบายน้าสาระพี ณ วันนี้
เราจาเป็นต้องระบายน้าเพื่อเกี่ยวข้าวสภาพนาอย่างที่ทุกท่านเห็นจาก อ.เมืองมาที่ศาลากลางคือตอนนี้ข้าว
น่าจะเกี่ยวได้แล้ว ประตูระบายน้าสาระพีเราระบายน้าตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. – ประมาณสิ้นเดือน พ.ย. เป็นต้น
มาทุกปี ร่วมประมาณ 20 – 30 วัน น้าในทุ่งสาระพีที่จะเก็บเกี่ยวประมาณ 50 – 60 ล้านลูกบาศร์เมตร
โครงการชลประทานปราจีนบุรีได้ระบายน้าออกวันละไม่เกิน 2 ล้านลุกบาศร์เมตรเป็นอย่างนี้ทุกปีมา โดยใช้
การระบายน้าให้น้าไหลข้ามบาน เรามีบานประตูระบายน้า 2 บาน บานที่ 1 กดถึงก้นคลองให้น้าไหลผ่าน
ข้ามบานเพราะเกรงว่าตะกอนดินต่างๆ อยู่ก้นคลองจะไหลลงมาทาให้ออกซิเจนในน้าต่าลง เมื่อ 2 วันที่ผ่าน
มาได้ไปชี้แจงกับจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเราเปิดน้าแล้วในช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่า
ปรากระชังไม่ตาย ในเขตของจังหวัดปราจีนบุรี แต่ปลาแม่น้าตาย ลักษณะที่พบเกิดในพื้นที่ตาบลบางแตน
รอยต่อจังหวัดปราจีนบุ รีกับจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากแม่น้าปราจีนบุรีเจอกับ แม่น้านครนายกที่บางแตน
อ.บ้านสร้าง ลักษณะการเกิดน้าขึ้นน้าลงในตอนนี้ผลกระทบจากน้าเค็มจากแม่น้าบางประกงนั้นยังไม่ได้เข้ามา
ในเขตพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อลักษณะน้าขึ้นน้าลงมาประทะกับน้าจืดทางตอนบนปลาก็อาจจะน็อคน้าได้
การเปิ ดประตูนั้น โครงการชลประทานปราจีนบุรีได้ประสานจากทางประมงจังหวัดในการทดสอบค่า do
จะดูค่า do ของทางแม่น้าเป็นหลักโดยจะปล่อยวันละไม่เกิน 2 ล้านลูกบาศร์เมตร คิดว่า ณ วันนี้ประตูน้า
สารพีอีก 2 วันก็หยุดระบายแล้ว เพราะว่าระดับน้าในทุ่งกับน้าแม่น้าเท่ากันก็ต้องยกแผงบานลอยเพื่อให้พี่
น้องชาวนาประมาณ 3 หมื่นไร่ในทุ่งสารพีนั้นได้เก็บเกี่ยว
ประมง สาหรับในกรณีปลาตายในแม่น้าสานักงานประมงจังหวัดออกไปวัดค่า do ก็เรื่อยๆ ทุกวัน ที่เราไล่ไป
จนถึงบ้านสร้างไปเจอจุดวิกฤตอยู่ 2 จุดที่ do ต่า ที่แรกคือวัดบางกระเบาวัดได้ 0.3 ต่ามากโดยมาตรฐานที่
สามารถอยู่ได้ไม่ควรต่ากว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร แต่วันนั้นในช่วงวิกฤตเราวัดตลอดลาน้าเลยจุดที่สูงที่สุด 2.3
แต่ถ้าเกิดต่ากว่า 2 หรือต่ากว่า 1 ขั้นวิกฤต
รองฯ ทิวา เนื่องจากพี่น้องประชาชนบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกปี พอเปิดประตูน้าสารพีเนื่องจากปีที่แล้วทาง
ชลประทานได้เชิญประมงและท่าน ผวจ ไปเป็นประธานกับพี่น้องภาคเกษตรและพี่น้องภาคประมงก็พูดคุยกัน
ว่าปล่อยตอนไหน ปีหน้าจะปล่อยอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกให้ท่านคิดดู
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

3.4 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน /การดาเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี
(SME Support & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสถิติโรงงานสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
1. ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทยเคียววะ จีเอ็มบี จากัด ประกอบกิจการชิ้นส่วนเหล็กทุบและชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง สถานที่ตั้งสวน
อุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ สัญชาติ/การร่วมทุนญี่ปุ่น
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2. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่ อ ม (SME) ขอความช่ ว ยเหลื อ ในการแกไขปั ญ หาด้ า นธุ ร กิ จ แล้ ว จ านวน 349 ราย
โดยมีประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือจานวน 388เรื่อง
 ความคืบหน้าการดาเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จานวน 19 ราย โดยเป็นการขอการช่วยเหลือด้าน
การเงิน 19 เรื่อง
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 มีผู้ประกอบการยื่นคาขอสินเชื่อสะสม จานวน 50 ราย รวมเป็นวงเงิน

260,000,000 บาท
 คาขอสินเชื่อที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข้อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม

อีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ส่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สาขาปราจีนบุรี จานวน 44 ราย รวมวงเงิน 218,699,400 บาท ดาเนินการส่ง SME BANK เรียบร้อย
แล้ว
4. คาขอที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม

อีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 11 ราย วงเงินที่อนุมัติรวม 41,700,000 บาท
บริษัท ป.เคนเครือทรานสปอร์ต จากัด
บริษัท เอลซ่า อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
บริษัท พงษ์ชนัญรีไซเคิล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด 304 คอมพิวเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัดทรัพย์กาญจนา กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจากัดวิชาชัย การช่าง
บริษัท. โกลด์สตาร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จากัด
บริษัท วังวิเศษ เมทอล จากัด
บริษัท ทีมพลาส จากัด
บริษัท สยามไบเซนท์ คอมเมอร์เซียล จากัด
บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 9,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 1,700,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 700,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 2,700,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 9,600,000 บาท

สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน รอบเดือนพฤศจิกายน2560
1. บริษัท ทีดีเอฟ แฟบริเคชั่น จากัด ประกอบกิจการการทาผลิตภัณฑ์สาหรับใช้เป็นฉนวนจาก
พลาสติก,โฟม สถานที่ตั้ง ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี คนงาน 7 คน เงินลงทุน 1.14 ล้านบาท
2. น้าดื่ม ดับเบิ้ลดี ประกอบกิจการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สถานที่ตั้ง ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง คนงาน 0 คน เงินลงทุน .7 ล้านบาท
3. นางสาวมณทิพย์ อัมพวานนท์ ประกอบกิจการผลิตบันไดอลูมิเนียม สถานที่ตั้ง ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง คนงาน 0 คน เงินลงทุน 0.5 ล้านบาท
ไม่มีเรื่องค้างการพิจารณา

๑๘

เรื่องพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
 ในรอบเดือนพฤศจิกายน ไม่มีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
หมายเหตุ โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน และการขออนุญาตประกอบกิจการดูด
ทราย เป็นการรายงานตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรีด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.3/ว 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน
2560 เรื่อง แนวทางการใช้กลไกการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อาเภอในการบริหารงานในพื้นที่
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-25 ตุลาคม 2560
1. ขอความช่วยเหลือ จานวน 900 ราย ยุติเรื่อง 851 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 49 ราย
2. ความเดือดร้อน จ านวน 704 ราย ยุติเรื่อง 671 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 33 ราย
3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 373 ราย ยุติเรื่อง 326 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 47 ราย
4. แจ้งเบาะแส จานวน 365 ราย ยุติเรื่อง 353 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 12 ราย
5. ปัญหาที่ดิน จานวน 228 ราย ยุติเรื่อง 203 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 25 ราย
6. อื่นๆ จานวน 79 ราย ยุติเรื่อง 69 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 10 ราย
7. บริการข้อมูลให้คาปรึกษา 3,237 ครั้ง

2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 22 กันยายน 2560
1. ส่วนราชการ จานวน 1,256 ราย ยุติเรื่อง 1,193 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 63 ราย
2. อ.กบินบุรี จานวน 453 ราย ยุติเรื่อง 402 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 51 ราย
3. อ.เมืองปราจีนบุรี จานวน 341 ราย ยุติเรื่อง 325 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 16 ราย
4. อ.ศรีมหาโพธิ จานวน 190 ราย ยุติเรื่อง 173 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 17 ราย
5. อ.ประจันตคาม จานวน 131 ราย ยุติเรื่อง 122 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 9 ราย
6. อ.นาดี จานวน 127 ราย ยุติเรื่อง 116 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 11 ราย
7. อ.บ้านสร้าง จานวน 104 ราย ยุติเรื่อง 96 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 ราย
8. อ.ศรีมโหสถ จานวน 47 ราย ยุติเรื่อง 46 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รายจ่ายประจา จะต้องเริ่มดาเนินการและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 สาหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ประชุม และสัมมนาให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายให้มากที่สุดหรือไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๙

รายจ่ายลงทุน จะต้องมีความพร้อม รายการดังนี้
• เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ (spec)
• ราคากลางแบบสถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง
• TOR/แบบรูปแบบรายการ
รายจ่ายลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
รายการทีม่ ีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท
จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจางบ Function ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 งบจัดสรร 829.59 เบิกจ่าย
111.62 ลาดับที่ 14 ของประเทศ ลาดับที่ 3 ของภาคตะวันออก
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน งบ Function งบจัดสรร 1788.50 ก่อหนี้ผูกพัน 597.79 เบิกจ่าย 15.43
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม งบ Function งบจัดสรร 2618.10 ก่อหนี้ผูกพัน 709.68 เบิกจ่าย 127.05
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด รายจ่ายภาพรวม 56.60 รายจ่ายลงทุน 234.57 ภาพรวม 291.17
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน 18 ปี จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560
(กกท.ปราจีนบุรี)
(VDO)

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.4 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
- รับทราบ -

มติที่ประชุม

5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ -

มติที่ประชุม

5.3 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.4 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๒๐

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ประชาสัมพันธ์คาขวัญงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
“ปราจีนยุคใหม่ เลิกรับ เลิกให้ โปร่งใส ไร้ทุจริต Prachinburi New Era : No
offer, Transparency And No Corruption”
สื บเนื่ องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุ กปีเป็ นวั นต่อต้ านคอรั ปชั่นสากลทางจังหวั ด
ปราจีนบุรีร่วมกับ ปปช.จังหวัดร่วมกันจัดประกวดคาขวัญ ปราจีนยุคใหม่เลิกรับเลิกให้โปร่งใสไร้ทุจริต พอคาขวัญได้
แล้ว ปปช.ก็นาเสนอท่าน ผวจ มีหนังสือเวียนไปคิดว่าส่วนราชการและนายอาเภอคงได้รับแล้ว วัตถุประสงค์อย่างแรก
ต้องการจะประชาสัมพันธ์คาขวัญให้ทุกส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบเกี่ยวกับการไม่ควรต่อการ
ทุ จ ริ ต ว่ า เยาวชนของเราประกวดค าขวั ญ ชนะเลิ ศ ซึ่ ง ได้ รั บ รางวั ล 1 หมื่ น บาทเดี๋ ย วจะมอบในวั น ที่ 9
(2) ถ้าหากว่าหน่วยงานท่านมีศักยภาพสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้ต่อเนื่องต่อยอดในยุคนี้ได้ เช่น ท่านอาจจะขึ้น
ป้ายคาขวัญซึ่ง ปปช.ขึ้นไปแล้ว 1 ป้าย คาขวัญตามที่เห็นสมควรหรือเหมาะสม ในปีงบประมาณนี้ท่านสามารถเอาคา
ขวัญไปพิมพ์หรือไปจัดพิมพ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านได้ทา
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

6.2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจินราษฎรอารุง
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ส่วนของเราเป็นส่วนของจังหวัด
ปราจีนบุรีซึ่งจะจัดในวันที่ 9 และวันที่ 9 เป็นวันหยุดราชการ ในวันงานเราจัดที่อาคาร 95 ปี ในโรงเรียนปราจีน
ราษฎรอารุงที่เดิมของทุกปี โดยคนที่จะมาร่วมประมาณ 700 คน ก็จะมีสานักงานจังหวัดกับ ปปช.ร่วมกัน ใน
ภาพรวมของจั ง หวั ด กิ จ กรรม 8 โมงเช้ า จะเริ่ ม ลงทะเบี ย นของมวลชนที่ ม าร่ ว มกิ จ กรรม ช่ ว งเวลา
9.00 - 10.00 น. ก็กราบเรียนเชิญท่าน ผวจ. ไปเป็นประธานเปิดเฉพาะในส่วนงานของเรา มอบรางวัลให้น้อง
เจ้ าของคาขวัญ 1 หมื่น บาท และมอบเกียรติบัตรให้ ส่ ว นราชการที่จัดกิจกรรมหรื อมีส่ ว นร่ว มในบริเวณงาน
หลังจากนั้นประมาณ 10 โมง เราก็จะฟังถ่ายทอดในส่วนกลาง กิจกรรมจะมีประมาณครึ่งวัน
รอง ผวจ. ขอเชิญทุกๆท่านไปร่วมกิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

๒๑

