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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕9
ครั้งที่ 12/๒๕๕9
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.3๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ประธานที่ประชุม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายพงษ์สุข
บัณฑิตสิทธิโชค แทน อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายญาณเดช ผาสุกจิตธรรม อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายปรีชา
พุตฉาย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายบุรฉัตร
บุญประกอบ
ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายโอภาส
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมมาต
ขุนเศษฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายวัชรพงศ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมสื่อข่าวปราจีนบุรี
8. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสาวรัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
10. นายสมโภชน์
ชิดตนสกุล
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
11. นายดุสิต
คาเพ็ญ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
12. นายผดุงศักดิ์
มูลเชื้อ
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางกฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.ธรรมนูญ แสนทน
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. พ.อ.ชัยธวัช
สิทธิสุข
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. ร.ท.กัมพล
สังข์สาลี
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. พ.ต.อ.วิชาญ
ขยันงาน
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
4. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
5. พ.ต.ท.สุเทพ
สมใจเพ็ง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
6. พ.ต.ท.สวัสดิ์
ดวงแป้น
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
7. พ.ต.ท.พิทักษ์ ทองมี
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
8. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเพีย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
9. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
10. พ.ต.ท.สมชัย
มงคลวงษ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
11. พ.ต.ท.นาวิน
สินธุรัตน์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
12. พ.ต.ท.พิพัฒน์ จ่างแก้ว
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
13. พ.ต.ท.เตชิต
วงษ์บุตร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
๑4. พ.ต.ท.สราวุธ
เอี่ยมสาอาง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจวังของแดง
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. พลตรีเจริญชัย หินเธาว์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2. พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์
หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
3. พ.ต.ท.ณัฏฐ์ธรดล อภิธารสกุลศิริ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
4. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายศักดิ์ชัย
เคารพาพงศ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายยุทธนา
ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
6. นายสถาพร
โรจน์รัตนพล
แทน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายศิระ
ศิริสูงเนิน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี
9. นายอาชวงศ์
สาริพัฒน์
ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี

๓
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายจรัสชัย
โชคเรืองสกุล
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายสมชาย
ชานิ
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร
นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนพดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายธงชัย
บุตรวงษ์
แทน 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 18 หน่วยงาน
1. นางสุพัฒน์
คงดี
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสันติชัย
วงษ์จันทรา
แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายมนตรี
โพนาคา
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายบุญส่ง
ศิริมา
แทน ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายปุริษ
ออคูณสวัสดิ์
แทน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายศุภชัย
ดานาพงศ์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุรพล
เขม้นนามัด
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายมงคล
แดงกระจ่าง
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายบุญธรรม
จันทรัตน์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายสมพร
เรืองโรจน์
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายอานวย
กวมทรัพย์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
๑4. นายสุรศักดิ์
โสภณจิตร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
15. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
16. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
17. นายรุทธ์
อินนุพัฒน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
18. นางภารดี
ไชยสาร
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

๔
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวเทวัญ นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 8 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
แสนคา
แทน หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายมนตรี
แสนคา
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายประสาร
เจริญผล
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
5. นายวิทยา
เทียมครู
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
6. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
7. นายอติชาติ
สุขเกษม
ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
8. นายฉัตริชัย
รอดสุทธิ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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. นายจรัญ
บุญฤทธิการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายประเสริฐ อัตโตหิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายประสิทธิ์
แจ่มวงษ์
แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางสาวพิมจันทร์ นาคฤทธิ์
แทน ททท.นครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๕
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอนิรุจน์
สอดศรีจันทร์ แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยาวงษ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมฤทธิ์
วิไลพรรัตนา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นายสุชาติ
เขมวิรัตน์
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายสมชาย
จิตร์สงวน
แทน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
5. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. นายสุมิตร
มงคลยงค์
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ธัญญลักษณ์ เสือสวัสดิ์
คปภ.จังหวัดนครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเมธาดล
วิจักขณะ
ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
3. นางสาวอรุณี
แซ่เล้า
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จิดาโชติ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 7 หน่วยงาน
1. นายวิสุทธิ์
งามฉาย
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
2. นางสาวอังคณา บุญมี
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
3. นางสาววิลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
4. นายสมเดช
ฟักสอาด
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

๖
5. นายจตุพร
6. นายอาคม
7. นายยุทธนา

อิ่มสาราญ
ลิมพงษ์
ศรประสิทธิ์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
หัวหน้าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
การเคหะกบินทร์บุรี
3. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
4. 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. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวภัททิรา นวลปลอด
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุพัฒน์
กองเงิน
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสุภัคชัย
ศรีมาลา
แทน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวนิตยา แก้วศิลา
แทน จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชัยณรงค์
มะเดื่อ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายวรรณชัย
อติพลสกุล
แทน คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางเนาวรัตน์
บุญวรรณโณ
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 13 หน่วยงาน
1. นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีเขต 7

๗
2. นายดาเนิน
3. นางรัชนก
4. นายวีรวัฒน์
5. นายวุฒิชัย

เพียรค้า
พวงกนก
ทองอ่อน
ประเสริฐสุข

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
6. นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายกมล
เรียงไธสง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
10. นายวิทยา
โยนยิ่ง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
11. นายมนตรี
ยิ่งสุข
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
12. นางมณฑา
เรืองฤทธิ์
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
13. นางสาวปวริศา พัดงาม
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
2. นายอุดม
พรประเสริฐ ผูอ้ านวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
3. พันเอกสมัย
ศรีสังข์
ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
4. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
5. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นายคงศักดิ์
ให้สกุลสุข
แทน หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 (ปราจีนบุรี)
2. นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมใจ
พุทธเสนา
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
5. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
6. นางจารุณี
วายลม
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
7. นางจารุณี
วายลม
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สนจ.ปจ.
9. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
ตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางเสาวนีย์ ชลารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ ช่วยงาน สนจ.ปจ.
11. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
12. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ จานวนทั้งหมด 1 หน่วยงาน จานวน 1 ราย ดังนี้
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง ประจาปี 2559 ระดับจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 1 ราย (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)

๘
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายฉัตริชัย รอดสุทธิ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
ตาแหน่งเดิม พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ ส่วนประมวลข้อเท็จจริงคดี
ครอบครัว
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
2) นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 6
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 จังหวัดราชบุรี
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
การทางานของส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ทางานกันเป็นทีม ให้สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา หากไม่อยู่ในพื้นที่ ขอให้แจ้งด้วย และมีผู้แทนสามารถดูแลในกรณีมีเหตุฉุกเฉินได้ สาหรับเรื่อง
ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันที้
1) รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยประชาชนในการ
เดินทางช่วงปีใหม่ ซึ่งในรายละเอียด ปภ.จ.ปราจีนบุรี และ ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี จะชี้แจงในวาระต่อไป
2) การขับเคลื่อนโครงการ 2.5 แสน ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดช่วยกันสอดส่งดูแลเอา
ใจใส่ให้มากหน่อย
3) ในช่วงปีใหม่จะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ขอให้ สนง.โยธาธิการฯ และที่ทาการ
ปกครองฯ ไปดูแล เกี่ยวกับ โรงแรม ผับ เครื่องเล่นเด็ก อาคารต่างๆ
4) เรื่องห้วยโสมง อธิบดีกรมชลประทาน ได้มีหนังสือกราบทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงเปิดอ่างเก็บน้า ช่วงเดือน มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ขอให้ส่วนราชการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงาน
เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมรายงานต่อไป
5) กิจกรรมแม่บ้านมหาดไทย ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุน
6) การสนับสนุนกิจกรรม “รวมน้าใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึง 13 มกราคม 2560 ซึ่งวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จะจัดขึ้นที่จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ส่วนราชการเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมบริจาค โดยผู้บริจาคทุกบาททุก
สตางค์สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ และจังหวัดมีนโยบายให้มีการรับบริจาคครั้งเดียว โดยจะไม่มีการออกสลาก
หรือจับรางวัล
รอง ผวจ.
ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมบริจาค ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จะมี
อาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน กรณีบริษัท /ห้างร้าน ถ้าในเบื้องต้นได้รับอนุมัติจาก บริษัทแม่แล้ว สามารถมอบในวันที่ 28
ธันวาคม 2559 ได้เลย
7) การจัดงานในพื้นที่ เมื่อส่วนราชการได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน ส่วนราชการควรไป
ร่วมงาน และให้เกียรติเจ้าของงาน อยู่ให้จบงาน หรือรอให้ประธานกลับ ซึ่งการจัดงาน จะต้องสร้างความ
ประทับใจในการต้อนรับ ต้องจัดเวลาให้ชัดเจน เช่น
* ในช่วงที่ ประธานเดินลงจากรถ เจอใคร ใครเป็นผู้ต้อนรับ
* การจัดงานใกล้เที่ยง ควรมีการเลี้ยงอาหารกลางวันประธานหรือแขกผู้ใหญ่
* ของฝาก ถ้ามีการลงพื้นที่ให้แจ้งอาเภอเจ้าของพื้นที่เพื่อเชิญมวลชนร่วมงานด้วย

๙
รอง ผวจ.
การเชิญผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลาง เพื่อให้การต้อนรับมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ ให้
อาเภอ หรือสานักงานจังหวัด เช็คเวลาที่มีผู้บริหารมาในพื้นที่ให้ชัดเจน
8) เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการ ที่เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม ให้ดูความ
เรียบร้อย ละเอียด ชัดเจน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถ้าเป็นเรื่องด่วนให้หัวหน้าส่วนราชการถือเอง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.thด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
งานที่อยู่ ร ะหว่างดาเนิ น การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
สัญญาเลขที่ กจ.๓/๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖๑๙,๗๓๐,๗๘๐ บาท อายุ
สัญญา ๒,๐๖๗ วัน (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ )ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วีซีอีซี (บริษัท วิจิตร
ภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด และ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จากัด) แผนงานสะสม= 99.170 % ผลงานสะสม=92.968%
ช้ากว่าแผนงาน= -6.202 %
ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ ๑สัญญาเลขที่ กจ.๒๗/๒๕๕๘(กสพ.) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
วงเงินสัญญา ๘๖๒,๘๔๔,๑๖๘.- บาท อายุสัญญา ๑,๒๓๐ วัน (๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘ – ๗ส.ค. ๒๕๖๑) ผู้รับจ้าง บริษัท ชัย
เจริญไมตรี จากัดประกอบด้วย งานก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ ความยาว ๔๖.๙๖๘ กม. และคลองส่งน้าสายซอย
จานวน ๑๒ สาย ความยาวรวม ๓๗.๐๑๘ กม. พร้อมอาคารประกอบ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๔๐,๐๐๐ ไร่
คลองส่งน้าสายใหญ่ LMC เขตคลองกว้าง ๖๐ ม. ปากคลองกว้าง ๑๒.๗๕ ม. ท้องคลองกว้าง ๓.๓ ม. ลึกประมาณ
๓.๑๕ เมตร ส่งน้าได้ ๑๓.๓๗๖ ลบ.ม./วินาที ถนนบนคันคลองผิวจราจรลูกรังกว้าง ๖ ม. แผนงานสะสม=25.973%
ผลงานสะสม= 22.021% เร็วกว่าแผนงาน= -3.952 %
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ (แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
ผู้แทนแขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ปัจ จุบั น โครงการก่อสร้างถนนในจังหวัดปราจีนบุรี จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างโดย
ส่วนกลาง ซึ่งขณะนี้มีการก่อสร้างถนนในจังหวัดปราจีนบุรี มีโครงการก่ อสร้าง ถนนสาย 304 ซึ่งมี 3 ตอน และ
ขณะนี้ มีผลการดาเนินงานประมาณ 17 % ช้ากว่าแผน 21 % เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานเรื่องป่าไม้
สาหรับโครงการที่เสนอของบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

๑๐
- โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลัก สาย 304 เป็นช่วงๆ ระหว่างเขาหินซ้อน- กบินทร์บุรี และสาย
33 เป็นช่วงๆ ระหว่างจากประจันตคาม – พระปรง งบประมาณ 189.6 ล้านบาท
- โครงการเพิ่มขยายถนนสาย 3079 จากแยกโคกขวาง – นิคมอุตสาหกรรม 304 งบประมาณ 100 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างถนนสาย 3079 จากประจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ งบประมาณ 600 ล้านบาท
- โครงการเพื่อการท่องเที่ยว เป็นโครงการจักรยาน งบประมาณ 50 ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด ประมาณ 995 ล้านบาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ของสมเด็จ
พระเทพฯ (สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรียังไม่มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ส มบูรณ์ แต่มีการเตรียมตัว และอยู่
ระหว่างการขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียนทุรกันดารตามแนวพระราชดาริ จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 25 โรงเรียน ถ้ากระทรวงมหาดไทย
อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับงบประมาณมาดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.4 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน เรื่อง ความสะอาด การทาให้บ้านเมืองเกิดความ
สะอาด และไม่ให้เกิดรุมล้าแม่น้าลาคลอง (เทศบาลเมืองปราจีนบุรี)
ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
เทศบาลเมืองฯ รายงานเพิ่มเติมเมื่อคราวที่แล้ว ได้ดาเนินการทาความสะอาดบริเวณริมแม่น้า
ได้ร่วมกับทางเรือนจาจังหวัด ดาเนินการตัดหญ้าริมแม่น้าปราจีนบุรี และฉีดสารชีวภาพเพื่อย่อยสลายวัชพืช
เดือนนี้ ได้มีการจัดหาสารชีวภาพ เพื่อทาการฉีดย่อยสลายวัชพืช ดังกล่าว ซึ่งจะต้องฉีดซ้า
หลายๆ ครั้ง เพื่อควบคุมไม่ให้วัชพืชขึ้นมาอีก
สาหรับสาหรับการดูแลความสะอาดในพื้นที่ของเขตเทศบาลจะดูแลความสะอาดถนนตรอกซอก
ซอย เป็นการปฏิบัติงานตามปกติ
ประธาน
ฝากเรื่องความสะอาดของจังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ ท้องถิ่นดูแล เทศบาล โดยเฉพาะในเมือง
ตามรั้วบางที่มีเถาวัลย์เลื้อย ให้กาจัดให้สะอาดเป็นระเบียบ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ให้ดูแลเกาะกลางถนน
หญ้าขึ้นเต็มให้ช่วยดูแล ตัดแต่งให้เรียบร้อยด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3.5 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปโภคบริโภค

(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
ผู้แทนโครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งต้นน้า 5 แห่ง อ่างเก็บน้าเขาอีโต้ 1 อ่างเก็บน้าเขาอีโต้ 2 อ่างเก็บน้า
ทับลาน อ่างเก็บน้าคลองไม้ปล้อง ซึ่งเป็นอ่างขนาดเล็ก มีปริมาณน้าเก็บกัก ประมาณ 90% และอ่างเก็บน้า
นฤบดินทรจินดา มีปริมาณเก็บกักประมาณ 80 % ปริมาณน้า 241 ลบ.ม. สถานการณ์น้าอุปโภคไม่น่าเป็นห่วง

๑๑
สถานภาพน้าแม่น้าปราจีนบุรี โดยสภาพทั่วไปแม่น้าปราจีนบุรี จะถูกการรุกตัวของน้าเค็ม
เป็นประจาทุกปี ซึ่งในเดือนมกราคม น้าเค็มจะรุกตัวถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว แต่ในปีนี้ ทางชลประทานได้
ตรวจวัดค่าความเค็มเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 0.5 กรัม/ลิตร ซึ่งการรุกตัวของน้าเค็มช้ากว่าปกติ
อย่างน้อย 20 วัน ซึ่งกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยระบายน้าจากคลองสียัค
จังหวัดฉะเชิงเทรา คลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้ว อ่างเก็บน้าคลองระบมจังหวัดฉะเชิงเทรา และบางส่วนของ
อ่างเก็บน้าขุนด่านปราการชล แต่สถานการณ์ภัยแล้งไม่น่าเป็นห่วง สถานการณ์น้าจะไม่รุนแรง หากไม่เพียงพอ
จะสามารถใช้ น้ าจากอ่า งเก็ บ น้ านฤบดิ นทรจินดา มาช่วยเสริม ดังนั้น สถานการณ์น้ าอุปโภคบริ โภค และ
การเกษตรไม่น่ามีปัญหา
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

3.6 ความก้าวหน้าการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าตามมติค รม. เพื่อการกระตุ้น เขต
เศรษฐกิจพิเศษตามกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์และความก้าวหน้า SME (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความคืบหน้านโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สาหรับในเดือนธันวาคม
2559 ไม่มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี แต่อย่างใด
ส่วนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้
ความสาคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม(SMEs) ให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขอ
ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจแล้วจานวน 14 ราย โดยมีประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือ จานวน
23 เรื่อง
สาหรับความคืบหน้าการดาเนินงานในเดือนธันวาคม 2559 ไม่มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.7 โครงการเพื่อสวัสดิการภาครัฐสาหรับผู้มีรายได้น้อย (สนง.ธกส.จังหวัดปราจีนบุรี)
ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
การขึ้นทะเบียนสวัสดิการภารัฐสาหรับผู้มีรายได้น้อย ในส่วนของ ธกส. ได้รับลงทะเบียน
สาหรับผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดทั่วประเทศ 3.8 ล้านกว่าราย โอนเงินไปแล้ว 3.6 ล้านกว่าราย ยังโอนไม่ได้
ประมาณ 2 แสนกว่าราย เป็นจานวนเงินกว่า 8.4 พันล้านบาทเศษ
ในส่ ว นของจั งหวั ดปราจีน บุรี มีผู้ ข อขึ้น ทะเบียนกับ สนง.ธกส. จ.ปราจี นบุรี จานวน
25,830 ราย สามารถโอนเงินแล้ว จานวน 20,632 ราย ยังโอนไม่ได้ 1,251 ราย เหตุที่โอนไม่ได้เนื่องจาก
ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง และส่วนใหญ่ยังไม่มีการเปิดบัญชี 1,040 ราย ซึ่ง ธกส. ได้เร่งดาเนินการให้ผู้มีรายได้
น้อยเปิดบัญชีกับ ธกส. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะโอนเงินได้อีกครั้งประมาณ 26 ธ.ค. 59 โดยมีการโอนเงินแล้ว
49.6 ล้านบาทเศษ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

๑๒
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดาเนิ นงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เปิดศูนย์ฯกรกฎาคม 2557
– 27 ธันวาคม 2559) มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จานวน 2,157 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 1,869 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน 288 เรื่อง
2.สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกรายอาเภอ ตั้งแต่ ตั้งแต่ เดือน
ก.ค. 2557 - 27 ธันวาคม 2559
- อาเภอเมืองปราจีนบุรี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 670 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 617 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 53 เรื่อง
- อาเภอกบินทร์บุรี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 654 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 529 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 125 เรื่อง
- อาเภอศรีมหาโพธิ มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 267 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 230 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 37 เรื่อง
- อาเภอประจันตคาม มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 193 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 173 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 20 เรื่อง
- อาเภอนาดี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 165 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 136 เรื่อง อยู่
ระหว่างดาเนินการจานวน 29 เรื่อง
- อาเภอบ้านสร้าง มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 133 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 112 เรื่อง
อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 21 เรื่อง
- อาเภอศรีมโหสถมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 75 เรื่อง ยุติแล้ว จานวน 72 เรื่อง อยู่
ระหว่างดาเนินการจานวน 3 เรื่อง
3. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 19 ธันวาคม
2559) จานวนทั้งหมด 34 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
- ขอความช่วยเหลือจานวน 13 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 13 เรื่อง
- ได้รับความเดือดร้อนจานวน 4 เรื่องยุติแล้วจานวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 3 เรื่อง
- ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐจานวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 8 เรื่อง
- แจ้งเบาะแสจานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 2 เรื่อง
- ปัญหาที่ดินจานวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 1 เรื่อง
- อื่นๆ จานวน 6 เรื่อง ยุติแล้วจานวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการจานวน 5 เรื่อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สานักงานคลังจังหวัด)
รักษาการแทนคลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รายงานผลการเบิ กจ่ า ยเงิ นงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของจั งหวั ด
ปราจี น บุ รี ณ วั น ที่ 16 ธั น วาคม ๒๕๕9 มี ผ ลการด าเนิ น งานดั ง นี้ รายจ่ า ยประจ า ทั้ ง งบส่ ว นราชการและ
งบประมาณจังหวัดเบิกจ่ายได้ร้อยละ 58.95 สาหรับงบลงทุน ทั้งงบส่วนราชการและงบประมาณจังหวัด เบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 6.57 การเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่บันทึกใบสารองเงินในระบบ สาหรับ
รายจ่ ายในภาพรวมทั้ งจั ง หวัด ปราจี น บุ รี เบิก จ่ายได้ร้ อยละ 27.37 ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.68% จึง ขอความ

๑๓
อนุเคราะห์ส่วนราชการได้ติดตามเร่งรัดส่วนราชการที่ต้องเบิกเงินโครงการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรก
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการดาเนินการปรับปรุงสานักงานฯ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ตามที่ผู้ ว่าราชการจั งหวัด ปราจีนบุรี ได้ มอบหมายให้ สนง.โยธาธิการและผั งเมืองจังหวั ด
ปราจีนบุรี นาร่องในการดาเนินการปรับปรุง และปรับภูมิทัศน์สานักงาน ซึ่ง สนง. โยธาธิการจังหวัด ได้ดาเนินการ
ใน 3 ส่ ว น ประกอบด้ว ย ส่ ว นของส านั ก งาน ส่ ว นอาคารบ้ านพั ก และ ส่ ว นของอาคารทดสอบ โดย ได้ เริ่ ม
ดาเนินการแล้วบางส่วน ดังนี้
1) ส่วนของสานักงาน ซึ่ง สนง.โยธาฯ ได้เริ่มดาเนินการ โดยใช้หลักการของ 5 ส. ในการ
ดาเนินการ โดยเริ่มดาเนินการ วันที่ 16 ธ.ค. 59 ซึ่งได้ทาการสะสางของเก่าที่ไม่จาเป็น จะจัดเก็บส่วนที่ใช้
ประโยชน์ได้ ให้เรียบร้อย รวมทั้งมีการคัดแยกขยะ การดาเนินการทาให้สานักงานเป็นระเบียบขึ้น แม้จะยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
2) ส่วนของอาคารบ้านพักบริเวณติดกับ สนง.ที่ดินจังหวัด เนื่องจากด้านหน้ามีบริเวณพื้นที่
ของแขวงทางหลวงปราจีนบุรี มีบริเวณว่างทาให้มีร้านค้ามาตั้งขายอาหาร ทาให้บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพัก เกิด
ความแออัด ไม่มีความเป็นระเบียบ และไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
ให้เกิดความเป็นระเบียบด้วย
มติที่ประชุม
- รับทราบ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี สนง.ที่ดิน
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดาเนินการให้เกิดความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดผลกระทบ เดือดร้อน โดย
เดือนหน้าให้รายงานผลต่อที่ประชุมด้วย
ระเบียบวาระที่ 4.4 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนกลาง แจ้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 เพื่อให้จังหวัดและอาเภอใช้กรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2560 รวมทั้งให้จังหวัดกาหนดมาตรการ แนวทาง และโครางการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบั ติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดห้วงระยะเวลาในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 หัวข้อหลักการรณรงค์ คือ “ขับรถมี
น้าใจ รักษาวินัยจราจร” มีเป้าหมายในการดาเนินการ คื อ สถิติการเกิดอุบติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต
จานวนผู้บาดเจ็บ(Admit) ในช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (วันที่ 29
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จานวนการเกิดอุบัติเหตุ 46 ครั้ง จานวนผู้บาดเจ็บ(Admit) 47 ราย และ
จานวนผู้เสียชีวิต 6 ราย
จังหวัดปราจีนบุ รี โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้ประชุมเตรียมความ
พร้อมป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้

๑๔
1) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 จังหวัด
ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560
2) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
3) กาหนดจุดตรวจหลัก จานวน 11 จุด ดังนี้
3.1 อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จานวน 1 จุด
3.2 อาเภอกบินทร์บุรี
จานวน 3 จุด
3.3 อาเภอศรีมหาโพธิ
จานวน 2 จุด
3.4 อาเภอประจันตคาม
จานวน 1 จุด
3.5 อาเภอบ้านสร้าง
จานวน 1 จุด
3.6 อาเภอนาดี
จานวน 2 จุด
3.7 อาเภอศรีมโหสถ
จานวน 1 จุด
4) พื้นที่การจัดทาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน/ด่านชุมชน จานวน 12 ชุมชน
5) แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจการปฏิบัติงานป้องกันและลด
อุบัติ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติทางถนนระดับจังหวัดและอาเภอ และตรวจเยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่อาเภอรับผิดชอบ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
6) การประชุมประจาวันช่วงรณรงค์เข้มข้นเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวัน ที่ 30 ธันวาคม
2559 - วันที่ 5 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีการจัดแถลงข่าวในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุมทวารวดี
7) พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วันที่อังคารที่
27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 4.5 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการจัดสร้างรั้วบริเวณศาลนเรศวรมหาราช
(มณฑลทหารบกที่ 12)
ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
มทบ. 12 ขอประชาสัมพันธ์การก่อสร้างรั้วศาลสมเด็จพระนเรศวร และการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศาลนเรศวร ซึ่งเป็นดาเนินการร่วมระหว่าง จ.ปราจีนบุรี มทบ. 12 และ พัน 2 รอ. เนื่องจากปัจจุบันได้
มีการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 70% คงเหลืออีก 24 ช่องสุดท้าย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ
และผู้สนใจร่วมบริจาคทาบุญ เพื่อก่อสร้างรั้วศาลนเรศวร อีก 24 ช่องที่เหลือ
มติที่ประชุม

- รับทราบ ขอเรียนเชิญส่วนราชการที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคทาบุญ

ระเบียบวาระที่ 4.6 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ขอนาเรียนผลการดาเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ วันที่ 20 ธ.ค.
2559 จังหวัดปราจีนบุรี มีเป้าหมายในการดาเนินการ ปี 2559 จานวน 899 ราย ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ
จานวนทั้งสิ้น 825 ราย ได้รับสิทธิ์แล้ว จานวน 511 ราย ไม่ได้รับสิทธิ์ 9 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 305 ราย
ดาเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้ว จานวน 470 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,315,200 บาท และในปีงบประมาณ 2560
การจ่ายเงินแก่เด็กแรกเกินจะเพิ่มการจ่ายเงินจากรายละ 400 บาท เป็น 600 บาท เรียนที่ประชุมทราบ

๑๕
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
(1) สถานการณ์และป้องกันควบคุมโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของ
จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2559
(2) โครงการทอดผ้าป่ามหากุสล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจาวัดและเวชภัณฑ์เพื่อพระภิกษุ
สามเณร 77 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ถวายเป็ น พระราชกุศ ลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จพระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญส่วนราชการ และ
ผู้สนใจกรอกใบสมัคร ละจัดส่งได้ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
รองผวจ.
ในช่วงเทศกาลปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอความร่วมมือส่วนราชการ อาเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
ห้ามยิงปืนส่งท้ายปีเก่า ห้ามปล่อยโคมลอยหรือจุดพลุ
มติที่ประชุม
- รับทราบ -

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

