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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน มกราคม ๒๕60
ครั้งที่ 1/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.3๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุม เวลา 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 10 หน่วยงาน
1. นายสุทัศน์
วัฒนกูล
แทน อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาวธนิดา พุทธรังษี
แทน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายปรีชา
พุตฉาย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายมาโนช
ปิ่นเกตุ
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายธานินทร์
สิงทพ
แทน ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมมาต
ขุนเศษฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายวัชรพงศ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมสื่อข่าวปราจีนบุรี
7. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางสาวรัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
9. นายสมโภชน์
ชิดตนสกุล
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
10. นายดุสิต
คาเพ็ญ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
11. นายผดุงศักดิ์
มูลเชื้อ
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางกฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.ท.ปองพงศ์ พูนนิธิรัชต์
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. พ.ท.นุกูล
พูลสวัสดิ์
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พันเอกยุทธนา วีชะรังสรรค์
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิระ
ชมชูเวชช์
แทน หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.ธนิต
ไทยวัชรามาศ แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
6. พ.ต.ต.เฉลียว
ปิ่นแก้ว
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
7. พ.ต.ท.เรืองสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
8. พ.ต.ต.ธนพล
วงษ์บุบผา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
9. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
10. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
11. พ.ต.อ.ชุติเดช จันทร์ทรง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
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. พลตรีเจริญชัย หินเธาว์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
3. พ.ต.อ.วันชัย
พิทักษ์ตันสกุล ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
4. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายบุญเต็ม
กัลยาพานิช
แทน ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายศักดิ์ชัย
เคารพาพงศ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายยุทธนา
ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
6. นายสถาพร
โรจน์รัตนพล
แทน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุนา
คนบุญ
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
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8. นายอวิรุทธ์
9. นางณัฐาศิริ

วรกิตติ์ไพศาล
สุทธโส

แทน ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายสมชาย
ชานิ
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายวิวัฒน์
ทองนพคุณ
แทน นายอาเภอประจันตคาม
4. นายสมศักดิ์
เอี่ยมพานิชกุล แทน นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชวภณ
ประชิตวัติ
นายอาเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 19 หน่วยงาน
เข้าประชุม 17 หน่วยงาน
1. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิทยา
ขยันยิ่ง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายสมพร
แสงเพช็ร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายศุภชัย
ดานาพงศ์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสุรพล
เขม้นนามัด
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
7. นายชัยวัฒน์
ศิริโชคปรีชา
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
8. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
9. นายอธิวัฒน์
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
10. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
11. นายสุภาพ
บุศยาจารย์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
12. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
13. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๑4. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
15. นายรุทธ์
อินนุพัฒน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
16. นางสาวเทวัญ นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
17. นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
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ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานนท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณัฎฐชัย
ศิริพานิชเจริญ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 8 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
แสนคา
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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางมาลี
พิพัฒนวรคุณ 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. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
แทน 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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณรงค์ชัย
จันดาวงษ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยาวงษ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกมล
พิศมัย
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุชาติ
เขมวิรัตน์
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
3. นายเสรี
เกาะดี
แทน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสมฤทธิ์
วิไลพรรัตนา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
2. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. นางจรรยา
ไทยวิรัช
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตุบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางขนิษฐา
จินดา
แทน ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
3. นางขนิษฐา
จินดา
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จิดาโชติ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 6 หน่วยงาน
1. นายจิระ
สารวจเบญกุล หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
2. นางสาววิลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายชาญ
อยู่สุขสรรณ
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายโอกาส
ไผ่เกาะ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
5. นายอาคม
ลิมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. นายยุทธนา
ศรประสิทธิ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
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ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
2. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
3. นายวิสุทธิ์
งามฉาย

หัวหน้าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
การเคหะกบินทร์บุรี
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
4. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
5. นายเสริมเกียรติ คงอินทร์
ผู้จัดการการไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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. นางสรินทร
ทองทา
แทน 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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายวรรณชัย
อติพลสกุล
แทน คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอภิสรา
ขุนณรงค์
แทน ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวนภสร พรสมัคร
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายธนัญชัย สายสุด
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีเขต 7
2. นายนพรัตน์ เทพตะขบ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1
3. นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
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4. นางสุรางรัตน์
5. ผศ.พีระศักดิ์

พ่วงพี
เสรีกุล

แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
6. นายกิตติ
บุญเรือง
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายนิรุตต์
ประยูรเจริญ แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
8. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
9. นายพยนต์
เหมือนวร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
10. นายมนตรี
ยิ่งสุข
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
11. นางมณฑา
เรืองฤทธิ์
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
12. นายกมลภพ งามเจริญ
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ไม่มาประชุม 6 หน่วยงาน
1. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
2. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม
3. นายอุดม
พรประเสริฐ
4. พันเอกสมัย
ศรีสังข์

ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
5. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
6. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นายทรงชัย
ลิ้มไกลท่า
หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 (ปราจีนบุรี)
2. นายบุญเต็ม กัลยาพานิช จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
3. 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
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ ช่วยราชการสนจ.ปจ.
10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
12. นางสาวนิราภรณ์ ภูชุม
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. พิธีมอบ/ทุนการศึกษาฯ/มอบเกียรติบัตร จานวนทั้งหมด 2 หน่วยงาน ดังนี้
1) พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจาปีการศึกษา 2559
จานวน 6 ราย (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2) พิธีมอบเกียรติบัตรกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี 2559 จานวน 3 ราย
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี
2. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ตาแหน่ง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
ตาแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดระยอง
2) นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นโยบายในการ จะต้องทางานขยัน และซื่อสัตย์ ทางานเป็นทีม เมื่อมีปัญหา ต้องช่วยกัน
แก้ไขด้วยกัน
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1. การลดอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมาก็มีปัญหาอยู่บ้าง ฝากทาง ปภ. และทีมงานไปถอด
บทเรียน วาจะสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อจะลดอุบัติเหตุได้ และขอขอบคุณทุฝ่ายที่ได้ทางานกันอย่างเต็มที่
2. การทางานของศูนย์ดารงธรรม ฝากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากที่อาเภอ
ประจันตคาม มีเรื่องร้องเรียนฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงให้ท่านปลัดจังหวัด และอุตสาหกรรม
จังหวัด ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งท้องถิ่นจังหวัด ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร
ฝากหัวหน้าส่วนราชการ หากรับเรื่องแล้วให้เร่งรัดดาเนินการ อย่าปล่อยเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
ต้องช่วยคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ให้แล้วเสร็จ หรือหากยังไม่แล้วเสร็จก็ให้แจ้งว่ากาลังอยู่ขั้นตอนไหน ศูนย์ดารง
ธรรมจะได้รู้ว่าทาอะไรแล้วบ้าง ช่วยทางานให้เร็ว และแก้ปัญหาให้ได้
3. การอานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางไปถวายความอาลัยพระบรมศพ ต้องขอขอบคุณ
ทางปกครองจังหวัด นายอาเภอทุกอาเภอ และทีมงานของจ่าจังหวัด ฝากตารวจเรื่องรถให้ดูความปลอดภัย เนื่องจาก
รัฐบาลกาชับ เรื่องรถนาแต่ละหน่วยต้องใช้ศักยภาพตัวเองไม่มีงบประมาณ ซึ่งคราวต่อไปจะเป็นอาเภอละ 300 ไม่
ต้องมาที่ศาลากลาง ให้จ่าจังหวัดประสานการเดินทางที่อาเภอได้เลยประชาชนไม่ต้องลาบากเดินทาง
4. เรื่องโครงการอาหารกลางวัน ฝากทางศึกษาธิการจังหวัด ปกครอง กับ สานักงานจังหวัด
ประสานกันว่ามีโครงการขยายเพิ่มเติมไหม ที่ผ่านมามีรูปธรรมเป็นอย่างไร หากมีโครงการที่เป็นรูปธรรมให้นาเสนอในที่
ประชุมในคราวต่อไป
5. เรื่องการบริจาคเงินกาชาด ต้องขอบคุณทุกหน่วย ทุกฝ่ายทุกส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ทาบุญ ให้กับเหล่ากาชาด กาชาดก็จะไปทา CSR. ให้กับพี่น้องชาวปราจีน เงินเม็ดนี้ไม่มีไหลออกนอกพื้นที่ ทุกบาททุก
สตางค์ ลงไปสู่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง และเป็นดูแลพี่น้องประชาชนผุด้อยโอกาส และยู่ในแผน
ของกาชาดโดยตรง
6. เรื่องรั้วศาลสมเด็จพระนเรศวร ค้างอยู่ที่ 24 ช่อง ๆ ละ 18,000 บาท ให้ส่วนราชการ
ช่วยทาบุญกับสมเด็จพระนเรศวร โดยให้ส่งเงินที่สานักงานจังหวัด แล้วจัดส่งที่ มทบ. 12 ต่อไป ส่งเงินภายในเดือนหน้า
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รายงานการประชุมมีทั้งหมด 15 หน้า ซึ่งสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th เรียบร้อยแล้ว

๙

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
- ปัจจุบันผลการดาเนินงานสะสมอยู่ที่ 92.82% ช้ากว่าแผนงานอยู่ 7.18% ปริมาณน้าในอ่าง
เก็บ น้ า ณ วัน ที่ 25 มกราคม 2560 มีปริ มาณน้า 238.48 ล้ าน ลบม. คิ ดเป็น 80.84% มี ปริมาณน้ าใช้การ
218.98 ล้าน ลบม. คิดเป็น 79.49%
- ความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ผลการดาเนินงานสะสมอยู่ที่
23.52% ช้ากว่าแผนงานอยู่ 9.199%
- การดาเนินการจัดการผักตบชวาในอ่างน้านฤบดินทรจินดาปัจจุบันทางสานักงานก่อสร้างขนาด
ใหญ่ที่ 7 ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้ดาเนินการตัก ผักตบชวาขึ้นจากน้าเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการตักเก็บออกจากพื้นที่ริมตลิ่ง นาไปกองไว้ที่พื้นที่ทางท้ายเขื่อน
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ปัจจุบันการดาเนินการได้ดาเนินการจัดทาป้ายชื่ออ่างเก็บน้าฯ
ซึ่งงานโครงการสร้างตัวฐานป้าย ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและงานบริเวณภูมิทัศน์ งาน
ปลูกหญ้า และการติดตั้งสปริงเกอร์ คาดว่าน่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2560
ผวจ.
ฝากเรื่องผักตบชวา ควรมีเรือเก็บทุกๆ 10 วัน จะได้ลงทุนน้อยลง และเตรียมเรื่องห้องน้าไว้รองรับ
ประชาชนผู้มาร่วมงาน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ (แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
โครงการขยายถนนต่างๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี ในส่วนของฟังก์ชัน
ทางหลวงหมายเลข 33 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน พ.ร.ฎ. เวนคืน
ทางหมายเลข 319 จากหนองชะอม ไปศรีมโหสถ และไปพนมสารคาม ขณะนี้กาลังเร่งรัด
แบบให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม เพื่อประกอบแผนที่จะนาเข้า ใน พ.ร.บ. ปี 2561 รี้
ทางหมายเลขสาย 3481 ที่ได้วางแผนไว้ที่จะทา 4 ช่องจราจรจากปราจีนบุรี ไปบ้านสร้าง
ไปสุวินทวงศ์ ซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง ทางหลวง กับชลประทาน ดังนั้น ทางหลวงจึงขอนาไปศึกษาและ
ตั้งทีมงานเพื่อทาการศึกษาเบื้องต้นก่อน เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมายหลายเรื่อง
ในส่วนของงานกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ขณะนี้ได้นาเข้า ครม. แล้ว เป็นงานซ่อมสร้าง
ทั้งหมด 7 ตัว ผ่านแล้ว ส่วนอีก 4 จุด ที่ขยายเป็น 4 ช่องจราจร ทางกรมทางหลวง ได้ทาแผนไว้ว่างานที่ผ่าน
ครม. มีเท่าไร และวันที่ 31 มกราคม 2560 รายละเอียดทุกตัวต้องเสร็จ วันที่ 7 กุมภาพัน 2560 ทั้งรูปแบบ
พร้อมแผนต้องแล้วเสร็จ พร้อมหาตัวผู้รับจ้างได้ ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2560
ผวจ.
โครงการนี้ ถือว่าเป็นหัวใจ ถ้าทาตรงนี้ได้ เราจะเปิดเมืองปราจีนออกไปสู่สังคมได้ โอกาสที่จะพัฒนา
ในด้านต่างๆ ก็พร้อม งบประมาณช่วงนี้ จะลงไปให้หลักๆ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของถนน กับเรื่องแหล่งน้า โครงการ
นฤบดินทรจินดาต้องจบให้ได้ ถ้าปราจีนผ่านวิกฤติตรงนี้ โครงการย่อย ค่อยไปศึกษาในระบบอีกที ต้องขอคุณทุกฝ่ายที่
มีส่วนร่วม

๑๐

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานการแก้ไ ขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค (โครงการชลประทาน

ปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ในส่วนของการบริหารจัดการน้าในฤดูแล้ง ภาพรวมคือในจังหวัดปราจีนบุรี มีแหล่งเก็บกักน้าที่มี
ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ที่อยู่ในการดูแลของกรมชลประทานมีอยู่ 5 อ่าง อ่างเก็บน้าเขาอีโต้ 1 อ่างเก็บน้า
เขาอีโต้ 2 อ่างเก็บน้าคลองไม้ปล้อง อ่างเก็บน้าทับลาน อ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา เป็นปริมาณแม่น้าที่เก็บกักรวม
250 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 80% ส่วนแหล่งน้าที่สาคัญชองจังหวัดปราจีนบุรีก็คือแม่น้าปราจีนบุรีเชื่อมต่อกั บ
แม่น้านครนายกรวมกันเป็นแม่น้าบางประกง แม่น้าปราจีนบุรี โดยทุกปีแล้ววันนี้ค่าความเค็มจะอยู่ที่ อ.เมืองปราจีนบุรี
ประมาณ 6 กรัม/ลิตร ซึ่งไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ ขณะนี้การบริหารจัดการใช้น้าและการระบายน้าจากอ่างเก็บน้า
ต่างๆ ของลุ่มแม่น้าปราจีนบุรี อ่างเก็บน้าสียัค อ่างเก็บน้าขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้าคลองระบมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และอ่างเก็บน้าพระสะทึงจังหวัดสระแก้ว ซึ่งขนาดนี้ค่าความเค็มอยู่ในขนาด 1 กรัม/ลิตร อยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้า
ปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก อยู่ใกล้ๆโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งถามว่าการบริหารจัด การ ณ วันนี้ การบริหาร
จัดการได้ดี ค่าการรวมตัวของน้าเค็มช้า ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ระบายน้าจากอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา และกรมชลประทาน
จะมีการประชุมเรื่องการบริหารจัดการอ่างนฤบดินทรจินดาหรือการปรับแผนการระบายน้าเป้าหมายคือจะมีการระบาย
น้าจากอ่างนฤบดินทรจินดาเร็วขึ้น อาจจะเริ่มระบายมาช่วยผลักดันน้าเค็มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เพราะที่ทราบมา
คืออาจจะรับเสด็จประมาณเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ซึ่งเดือนมิถุนายนเข้าสู่ฤดูฝน ปัญหาเรื่องอ่างนฤบดินทรจินดาจะมี
น้าน้อยก็หมดไป จะเป็นผลดีและผลบวกในการบริหารจัดการน้า อ่างเก็บน้า แม่น้าเป็นการบริหารจัดการที่สัมพันธ์กัน
ถ้าเป็นไปได้ทางกรมชลประทานอยากได้แหล่งน้าขนาดใหญ่คล้ายๆ อ่างน้านฤบดินทรจินดา อีกซักหนึ่งแห่ง ส่วนสวน
ผลไม้ก็คิดว่าปีนี้คิดว่าชาวสวนจะอยู่ได้แบบไม่หนักใจปัญหาน้า
โครงการที่เสนอขอกลุ่ มจังหวัด เสนอของบประมาณในส่ว นของกรมชลประทาน เสนอไป 20
โครงการ งบประมาณ 444 ล้านบาท มีทั้งประตูระบายน้า สถานีสูบน้า แก้มลิงเพื่อเป็นแหล่ งเก็บกักน้าสาหรับ
อุปโภค บริโภค รายละเอียด รูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรจุในแผนหมดแล้ว
ผวจ.
มีโครงการที่บางบริบูรณ์ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถโอนให้ อบจ. ได้ไหม เพื่อที่จะให้ อบจ.
เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ โดยขายน้าให้ การประปาเพื่อนาไปใช้ในการผลิตน้าประปา เนื่องจาก อบจ. สามารถบริหาร
จัดการจัดเก็บรายได้ให้ราชการ
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

3.4 ความก้าวหน้า การผลักดัน ให้เกิดความก้า วหน้า ตามมติค รม. เพื่อการกระตุ้ น เขต
เศรษฐกิจพิเศษตามกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์และความก้าวหน้า SME (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความคืบหน้า Super cluster ,การดาเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ,สถิติโรงงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน มกราคม 2560
1) ความคืบหน้านโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ในเดือนมกราคม 2560
ไม่มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี แต่อย่างใด
2) การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้
ความสาคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑

- ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขอความช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จานวน 15 ราย โดยมีประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือ จานวน 27 เรื่อง
- ความคืบหน้าการดาเนินงานในเดือนมกราคม 2560 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือจานวน 1 ราย เป็นกิจการค้าส่ง -ค้าปลีก ต้องการความ
ช่วยเหลือในด้านการเงิน,ด้านการตลาด,ด้านคดีความ (พักชาระหนี้ที่คงค้างอยู่) และด้านอื่นๆ คือขาดแคลนธุรกิจที่
พร้อมให้เครดิตทางการค้า
3) สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน รอบเดือนมกราคม 2560
- โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จานวน 1 ราย คือ เก๋าไซร์ ไอซ์ กบินทร์ บุรี
ประกอบกิจการผลิตน้าแข็ง เงินลงทุน 27.5 ล้านบาท
- โรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน
ประกอบกิจการผลิตน้าแข็ง เงินลงทุน 190 ล้านบาท
มติที่ประชุม

จานวน 1 ราย คือ บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จากัด

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการด าเนิ น งานของศู นย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ปราจี นบุ รี (ตั้ งแต่ เปิ ด ศู นย์ ฯ กรกฎาคม 2557
– 24 มกราคม 2560) มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จานวน 2,220 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 1,978 คิดเป็นร้อยละ
89.10 % เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 242 เรื่อง
2.สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุ รี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่ ตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม 2557 – 24 มกราคม 2560
- อาเภอเมืองปราจีนบุรี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 291 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 269 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 22 เรื่อง
- อาเภอกบิน ทร์บุ รี มีเรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ จานวน 649 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 335 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 50 เรื่อง
- อาเภอศรี มหาโพธิ มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 150 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 132 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 18 เรื่อง
- อาเภอประจันตคาม มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 110 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 101 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 9 เรื่อง
- อาเภอนาดี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 108 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 92 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจานวน 16 เรื่อง
- อ าเภอบ้ า นสร้ า ง มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ จ านวน 87 เรื่ อ ง ยุ ติ แ ล้ ว จ านวน 78 เรื่ อ ง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 9 เรื่อง
- อ าเภอศรี ม โหสถมี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ จ านวน 41 เรื่ อ ง ยุ ติ แ ล้ ว จ านวน 40 เรื่ อ ง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 1 เรื่อง

๑๒

3. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 24 มกราคม 2560)
จานวนทั้งหมด 38 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
- ขอความช่วยเหลือจานวน 13 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 13 เรื่อง
- ได้รับความเดือดร้อนจานวน 6 เรื่องยุติแล้ว จานวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 5 เรื่อง
- แจ้งเบาะแสจานวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 5 เรื่อง
- ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 6 เรื่อง
- ปัญหาที่ดิน จานวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 4 เรื่อง
- อื่นๆ (หนี้นอกระบบ) จานวน 4 เรื่อง ยุติแล้วจานวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 3 เรื่อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงานคลังจังหวัด)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของจังหวัดปราจีนบุรี
ณ สิ้นไตรมาสแรก งบลงทุน กาหนดเป้าหมายร้อยละ 19 ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ได้ร้อยละ 18.93 ต่ากว่าเป้าหมาย
0.07 % ในภาพรวม กาหนดเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 30 เบิกจ่ายของ จ.ปราจีนบุรี ได้ร้อยละ 38 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ( มี.ค. 60) งบลงทุน กาหนดเป้าหมายร้อยละ 41 ผลการเบิกจ่าย ณ 20 ม.ค. 60 จานวนเงิน
2,422 ลบ. เบิกจ่ายได้ 497 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 20.55 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายกว่าครึ่ง ภาพรวมกาหนดไว้ที่ 52 จานวนเงิน
4,140 ลบ.เศษ เบิกจ่ายได้ 1,738 ลบ.เศษ คิดเป็นร้อยละ 41.99 19 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย
จากการพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว เป็นการเบิกจ่ายของส่วนราชการ ร้อยละ 22.20 ส่วนงบ
จังหวัด ยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ในภาพรวมงบประมาณ 2,422 ลบ. ได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน จานวน 1,566 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 64 ยังไม่ก่อหนี้ จานวน 856 ลบ. และจากการประสานงานกับส่วนราชการ พบว่าได้
มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่บันทึก PO ในระบบ GFMIS เป็นจานวนเงินกว่า 400 กว่าล้านบาท ซึ่งได้ประสานให้หน่วยงาน
เร่งรัดในการบันทึกระบบโดยเร็วภายในสิ้นเดือนนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการ
ผลิต 2559/2560 (สนง.ธกส. สาขาปราจีนบุรี)
ผู้จัดการ ธกส. สาขาปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รายงานข้อมูลโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการ
ผลิต 2559/2560 ของ สนง. ธ.ก.ส. สาขาปราจีนบุรี ณ วันที่ 23 ม.ค. 2560 ดังนี้
จ.ปราจี น บุ รี มีจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่ว มโครงการทั้งหมด 20,327 ราย ยังไม่ผ่ านการ
ประชาคม จานวน 352 ราย ไม่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จานวน 2,375 ราย ไม่ผ่านประชาคม
279 ราย ซึ่งทั้งหมดที่ผ่านประชาคม จานวน 17,211 ราย โดยมีจานวนพื้นที่ทั้งหมด 313,177 ไร่ มีการโอน
เงินแล้วทั้งสิ้น 17,204 ราย เป็นเงิน 156,435,000 บาท ยังโอนไม่ได้ 2 ราย
สรุปรายงานผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2560 มีลูกค้ามา
ลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ทั้งสิ้น 25,830 ราย มีเอกสารและชื่อตรง แต่ยังไม่เปิดบัญชี จานวน 67 ราย บัญชีถูกต้อง
45 ราย ยังไม่มีข้อมูลกับทางธนาคาร 207 ราย รายการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว 21,500 ราย คิดเป็นจานวนเงิน
51,811,500บาท

๑๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.5 คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน (สนง ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี)
ผอ. สนง. ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้อง
ยื่ น บั ญชีแสดงรายการทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้เจ้ าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งต่อไปนี้ต้องมี
หน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
การกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีหน้าที่ยืนยันบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้ง
นี้ เป็นการกาหนดเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้เดิม โดยเพิ่มอีก 73 ตาแหน่ง เป็นจานวนเจ้าหน้า ที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีฯ
อีก 477 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้นาต้นแบบในการแสดงความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการมีคุณธรรมให้แก่ระบบราชการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มตี ่อความมีคุณธรรมของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
การประกาศกาหนดตาแหน่งครั้งนี้ มีผ ลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 โดยผู้ ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
4 มกราคม 2560 ซึ่งต้องยื่นบัญชีฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่

ระเบียบวาระที่

ระเบียบวาระที่

5.1 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
* สถานการณ์การระบาดของกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออก หรือโรคเมอร์ส
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
5.2 สารสถิติข้อมูลน่ารู้เพื่อการประชาสัมพันธ์
* ข้อมูลปราจีนน่ารู้ใกล้ ๆ ตัวคุณ
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
5.3 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
* อาชีพง่ายๆ สร้างรายได้
* สถานการณ์แรงงาน
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

๑๔

รอง ผวจ.
ให้เพิ่มเติมข้อมูลส่วนราชการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย หรือการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อให้สามารถ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายได้
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ลงชื่อ เสาวนีย์ ชลารักษ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวนีย์ ชลารักษ์ )
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
ช่วยราชการ สนจ.ปจ.

