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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕60
ครั้งที่ 6/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม
3. นายวิบูลย์
รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ติดราชการ
กระทรวงมหาดไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 24 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรษา
มาชรงค์
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายมนูญ
ดิสโร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.เยาวมาลย์
จ้อยจุฬี
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายมาโนช
ปิ่นเกตุ
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
8. น.ส.จินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายบรรลือ
สกุลทอง
แทน ผู้อานวยการ สนง.ธกส. สาขาปราจีนบุรี
11. นายนภวัชญ์
ประทุมมา
แทน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายปรีชา
พุตฉาย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
7. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
9. นางสาวรัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี
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10. นายดุสิต
11. นายผดุงศักดิ์

คาเพ็ญ
มูลเชื้อ

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.บุษยา
เรืองพุ่ง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.วินัย
บุตรรักษ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 16 หน่วยงาน
1. พ.อ.ชัยยา
จุ้ยเจริญ
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สันติ
ศรีมาตย์กุล
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.อ.ยุทธนา
วีชะรังสรรค์
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เย็นจิตร
กรุณา
แทน หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.สง่า
กรรภิรมณ์
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. พ.ต.ท.สุริยา
ขุนโต
สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.ท.พลากร สลีแดง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
9. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเพีย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
10. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
11. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
12. พ.ต.ท.มงคล
โท้เปูา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
13. พ.ต.ท.ฤทธิชัย ทองเลิศ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
15. พ.ต.ท.เตชิต
วงษ์บุตร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
15. พ.ต.ท.สราวุธ เอี่ยมสาอาง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจวังของแดง
16. พ.ต.ต.สุภาพ
สีนาค
แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
2. พ.ต.ท.ณัฏฐ์ธรดล อภิธารสกุลศิริ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
1. พ.ต.ท.พิพัฒน์ จ่างแก้ว
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
2. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี

๓

5. นายศักดิ์ชัย
6. นายเจนกิจ
7. นายสาธิต
8. นายศิระ

เคารพาพงศ์
เชฎฐวาณิชย์
อ่อนน้อม
ศิริสูงเนิน

9. นายกฤชเพชร

เพชระบูรณิน

10. นายอาชวงศ์

สาริพัฒน์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายทรงชัย
ลิ้มไกลท่า
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายสมชาย
ชานิ
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร
นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชวภณ
ประชิตวัติ
นายอาเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 71 หน่วยงาน
เข้าประชุม 41 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบรรเจิด
พฤกษะศรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายจุมพล
แก้ววิจิตร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
5. นางณิชาภา
ทิพยารมณ์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
6. ว่าที่ ร.ต.วันชัย ไวศยดารง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
7. นายวรรณสิทธิ์ แสงมาลี
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
8. นายวิรัตน์
แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
9. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
10. นายไพโรจน์
การประดิษฐ์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
11. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
12. นายสุวิทย์
โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
13. นายวรวัฒน์
ไหลรุ่งเรืองสกุล แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
14. นายวงศ์ธวัช
สาวาปี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
15. นายอรรคเดช อุ่ยชัยยา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
16. นายนิพล
สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
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17. นายศุภณัฏฐ์
18. นายเกียรติ
19. นางรจนา
20. นายประเสริฐ
21. นายพิศิษฐ์
22. นายกฤษฎากรณ์
23. นายวชิรวัตติ์
24. น.ส.อรชร
25. นายมาโนช
26. นายพีรมิตร
27. นายธีรชัย
28. นายโสพล
29. นายเสถียร
30. นายสุชาติ
31. ส.ต.อมานะ
32. นายบุญเตือน
33. น.ส.จิตรา
34. นายวิสาล
35. นายสมนึก
36. นายสมพิษ
37. นางนาลี
38. นายบุญชอบ
39. นายไพศาล
40. นายสาราญ
41. นายศุภฤกษ์

เวียงจันทร์
ศิริวัฒน์ภัทรา
ทองอยู่
แววนา
กัณหารี
สุริยวงษ์
สุทารมณีโรจน์
เจียมจิต
พูลเฉลิม
สัมฤทธิ์
วงศ์วนิชโยธิน
ปิ่นกุล
แก้วไทรเลิศ
ส่งแสง
คล้ายสิงห์
อินคง
บุญเฮ้า
แม้นเทวินทร์
สมใจ
กุลธรรม
อาภาพิรมณ์
กองจินดา
เอี๊ยะผา
อ่อนอรุณ
บุญเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
รกท.นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา

ปัญญาดี
เหรียญอารีย์
เลิศศักดิ์วิมาน
พากเพียรศิลป์
ชาวนา
วงษ์นิกร
หนูแก้ว
ช่างฉาย
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
แนวสุข

นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีป
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่

ไม่มาประชุม 26 หน่วยงาน
1. นายบันเทิง
2. นายสุทธิชัย
3. นายสมนึก
4. นายสมดุล
5. น.ส.นัชชา
6. ด.ต.ศิลปชัย
7. นายพรประสิทธิ์
8. นายไพบูลย์
9. นายปกรณ์
10. นายณัฐชัย
11. นายประคอง
12. นายมาโนช
13. นายอุดม
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14. นายเฉลิมชัย
ชั่งสี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
15. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
16. นายกนก
บารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
17. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
18. นายบุญส่ง
จานง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
19. นายศิริ
เงินเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
20. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
21. นายสมยศ
จาตุรนต์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
22. นายสมชาย
ศรีกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝูาย
23. นางปวีณา
เทศยุคุณธร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
24. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
25. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
26. นายณรงศักดิ์
ลือคาหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานต์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางรวงทิพย์
วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชุมพล
บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายศุภชัย
ดานาพงศ์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุรพล
เขม้นนามัด
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายมงคล
แดงกระจ่าง
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายบุญธรรม
จันทรัตน์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายประเวศน์ ศิริเดช
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายอธิวัฒน์
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นายศุกร์สี
รอบครอบ
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. น.ส.นวกชมณ แซ่ฉั่ว
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
15. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๑6. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
17. นายสุรชัย
จิวะสุรัตน์
ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
18. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทร์จินดา
19. นางภารดี
ไชยสาร
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวเทวัญ
นักเปุา
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
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8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายถาวร
กูลศิริ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ศุภมาส
อยู่วัฒนา
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสาร
เจริญผล
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
6. นายวิทยา
เทียมครู
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

7. นางมนต์ฤดี
กบินทร์บุรี
8. นายอติชาติ
9. นางศิลษา

แก้วไทรเลิศ

ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขา

สุขเกษม
เทพฉิม

ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.สุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์เดช ชัชพงศ์ปฤษฎิ์ ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ธนภรณ์
วิรุฬราช
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายจรัญ
บุญฤทธิการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
รกท. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายประ
ภักดีคา
แทน ผู้อานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
ปราจีนบุรี
3. จ.ส.อ.สกล
ทองคา
แทน ททท.นครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณรงค์ชัย
จันดาวงษ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสาราญ
มีล่อง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
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13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริโยธา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. ว่าที่ ร.ท.คมนเดช ไชยชนะ
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายสมชาย
จิตรงาม
แทน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี
5. นายอิสรินทร์
โสธรจิตต์
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. นายสุมิตร
มงคลยศ
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ธัญญลักษณ์ เสือสวัสดิ์
แทน คปภ.จังหวัดนครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายบัญญติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วัชราวดี
วิเชียรศรี
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายเมธาดล
วิจักขณะ
ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 7 หน่วยงาน
1. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
2. นายสมใจ
ศรีสุข
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
3. นายชาญ
อยู่สุขสุวรรณ์ แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายจตุพล
อิ่มสาราญ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
5. นายประทิน
หาญบานาญ
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. ว่าที่ ร.ต จตุวัฒน์ คุณดิลกเนติ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
7. นายชัยยน
สมันทิพย์
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาอาเภอศรีมหาโพธิ
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ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
หัวหน้าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. นายจิระ
สารวจเบญกุล หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
3. นายสมชาย
นันธิกานนท์
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
4. 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. นางสรินทร
ทองทา
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกิติศักดิ์
ศิริมังคละ
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุพัฒน์
กองเงิน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกษม
สุขแสนไกรศร ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสุรีย์พร
พ่วงสุข
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 7
2. นางรัชนก
พวงกนก
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 1

๙

3. นางรัชนก

พวงกนก

แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประภาศิลป์ ผ่องแผ้ว
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
7. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายกมล
เรียงไธสง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
10. นายวิระ
ออมทรัพย์ทวี ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
11. นายปรีชา
สุภาพ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
12. อ.ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา
รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายกิตติ
บุญเรือง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
3. นายธฏฐ์ยศ
ถกลประจักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
4. นายอุดม
พรประเสริฐ ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
5. นายโกวิท
ลือคางาม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
7. พันเอกสมัย
ศรีสังข์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
8. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
9. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นางจารุณี
วายลม
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
4. นางจารุณี
วายลม
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สนจ.ปจ.
6. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
12. นางสาวนิราภรณ์ ภูชุม
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
13. นางสาววัลวิภา เชยกลิ่น
พนักงานการเงินและบัญชี
14. นางสาวพรพนัส แช่มช้อย
นักศึกษาฝึกงาน
15. นายเพชรรัตน์ ญาณสุคนธ์
โรงพยาบาลประจันตคาม
16. น.ส.มนัสนันท์ วิทนา
รอง ผอ.กต.จังหวัดปราจีนบุรี

๑๐

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการยกระดับฯ
ภาษาอังกฤษและจีน จานวน 25 ราย
(ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. พิธีมอบปูายรับรอง “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q”
จานวน 4 แห่ง
(สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี )
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย ได้แก่
นายพิศาล ชินสาราญ ตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขณะนี้ใกล้
ไตรมาสสุดท้าย ฝากคลังช่วยเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
2) เรื่องความสะอาด ในช่วงฤดูฝนฝากแขวงทางหลวงตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนน หญ้าริมทาง
เกาะกลางถนน และให้กลุ่มงานอานวยการ ดูแลตัดหญ้าในศาลากลาง และเกาะกลางถนน
3) เรื่องการออกกาลังกายเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้พวกเราออกกาลังกาย
รวมทั้งพี่น้องประชาชน เรื่องโครงการฟุตบอลลีคของเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รูปร่างหน้าตาก็ตั้งขึ้นมาแล้ ว
และสั่งให้มีการแข่งขันไปก่อนแล้ว ฝากใครที่มีเรี่ยวแรงจะหาสปอนเซอร์ให้ทางจังหวัดได้ก็ช่วยกันหน่อย เรา
ต้องการสร้างเยาวชนกลุ่มที่ไม่ใช่เรียนเก่งแต่มีพรสวรรค์มีกาลังกาย กาลังใจ
4) ขอต้อนรับข้าราชการตารวจที่มาใหม่ การทางานที่ปราจีนบุรีทางานกันแบบพี่
แบบน้อง ทางานกันเป็นทีมงาน 1.ต้องขยัน 2.อดทน
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th ด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)

๑๑

ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
1. งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2553-2555 การเตรียมงานเบื้องต้นและส่วนประกอบอื่น ได้แก่ งานก่อสร้าง
อาคารที่ทาการและบ้านพักชั่วคราว, งานถนนเข้าโครงการ, งานถนนภายในโครงการ ,งานระบบ
ไฟฟูาและประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และ
งานล้อมรั้ว
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- งานก่อสร้า งเขื่อนเก็บ กักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น สั ญญาเลขที่ กจ.๓/
๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา
2,346 วัน เริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา 2 ตุลาคม ๒๕60 ผู้รับจ้าง กิจการ
ร่วมค้า วีซีอีซี ผลงานสะสม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้ 96.261 % ช้ากว่าแผน -3.739 %
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 สัญญาเลขที่ กจ.27/2558 (กสพ.) ลงวันที่ 24 มีนาคม
2558 วงเงินสัญญา 862,888,888.00 บาท อายุสัญญา 1,080 วัน เริ่มสัญญา 27 มีนาคม
2558 สิ้นสุดสัญญา 10 มีนาคม 2561 ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จากัด
ผลงานสะสม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้ 31.568 % ช้ากว่าแผน 33.267 %
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 650,000,000 บาท ดาเนินการ
ประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุด 418,888,800 บาท
(บริษัทชัยเจริญไมตรี จากัด ) และได้ดาเนินการลงนามทาข้อผูกพันสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ กจ 6/2560 (กพด.) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 อายุสัญญา 840 วัน เริ่มนับอายุสัญญา
วันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 10 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้าง
ดาเนินการสารวจเก็บระดับเพื่อการก่อสร้าง
- ระบบชลประทานฝั่งขวา งบประมาณทั้งสิ้น 380,000,000 บาท ดาเนินการประกวดราคาแล้ว
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุด 215,700,000 บาท (ห้ างหุ้ นส่ วนจากัด
เทพมงคลสุโขทัย 2531 ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม
2560 อายุสัญญา 720 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 12
มีนาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดาเนินการสารวจเก็บระดับเพื่อการก่อสร้าง
3.งานที่อยู่ในแผนงาน
- งานก่ อ สร้ า งระบบระบายน้ าฝั่ ง ซ้ า ยและอาคารประกอบ มี แ ผนงานด าเนิ น การก่ อ สร้ า งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 วงเงินค่าก่อสร้าง 98,000,000 บาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ
8 เลน เพื่อไม่ใ ห้เกิด การจราจรติดขัด และเป็น การขยายถนนเพื่อรองรั บโลจิสติกส์ (แขวงทางหลวง
ปราจีนบุรี)

๑๒

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
1. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
1.1 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า
กม.191+860 – กม.195+310 ( กม.เดิม กม.26+000 – กม.29+450 ) ระยะทาง 3.450 กม.
เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างาน
ตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 60.853 % ช้ากว่าแผน 0.387 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.2 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 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 ค่างาน
ตามสัญญา 795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 21.2873 % ช้ากว่าแผน 37.581 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.3 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2
กม.216+560 – กม.223+269 ( กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409 ) ระยะทาง 6.709 กม.
เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตาม
สัญญา 794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 12.786 % ช้ากว่าแผน 54.267 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุป ผลงานรวม 36.911 % ช้ากว่าแผน 25.268 %
2. เรื่อง โครงการจุดกลับรถ ที่เสนองบประมาณ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 จ้านวน 5 จุด
งบประมาณ 40.000 ล้านบาท
2.1 ทางหลวงหมายเลข 33 กม.197+450 ( บ้านนาแขม )
2.2 ทางหลวงหมายเลข 304 กม.183+360 ( แยกเข้า อ.นาดี )
2.3 ทางหลวงหมายเลข 304 กม.185+900 ( อบต.ทุ่งโพธิ์ )
2.4 ทางหลวงหมายเลข 304 กม.187+310 ( ทางเข้าห้วยโสมง )
2.5 ทางหลวงหมายเลข 320 กม.2+421 ( อบต.บ้านพระ )
งานสัญญาที่ ปจ.49/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เริ่มสัญญา 14 ธันวาคม 2559
สิ้นสุดสัญญา 12 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน ต่อสัญญา 8 วัน สิ้นสุดสัญญา 20 พฤษภาคม
2560 ค่างานตามสัญญา 39,898,868.69 บาท ผลงานปัจจุบัน 80 % ช้ากว่าแผน 20 %
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริ โภค (โครงการ
ชลประทานปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้

๑๓

สถานการณ์น้าในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีมีอ่างเก็บน้าจานวน 5 แห่ง
1. อ่างเก็บน้าเขาอีโต้ปริมาณน้าเก็บกัก 2 ล้าน 9 แสน ปัจจุบันมีน้าอยู่ที่ 1 ล้าน 5 แสน
51%
2. อ่างเก็บน้าเขาอีโต้ปริมาณเก็บกัก 3 แสน 5 หมื่นลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้าอยู่ที่
3 แสน 5 หมื่น 100%
3. อ่างเก็บน้าคลองไม้ปูองปริมาณเก็บกัก 10 ล้าน 7 แสน ปัจจุบันมีน้าอยู่ 6 ล้าน
4 แสน 59%
4. อ่างเก็บน้าทับลานปริมาณเก็บกัก 2 ล้าน 7 แสน ปัจจุบันมีน้าอยู่ 1 ล้าน 8 แสน
68%
5. อ่างเก็บ น้านฤบดิน ทรจินดา 295 ล้ านฯ ปัจจุบันมีน้าอยู่ 69.85 ล้ านฯ 23%
ภาพรวมในจังหวัดมีปริมาณน้าที่เก็บกักทั้งหมด 317 ล้านฯ ปัจจุบันมีน้าอยู่ 79 ล้านฯ 25% จะเห็นว่า
ปริมาณน้าที่เก็บกักอยู่ในอ่างเก็บน้าต่างๆ จะอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ จะไม่มีปัญหาเรื่องน้าท่วม ในอ่าง
เก็บน้าเขาอีโต้อยู่ 1 แห่งที่เก็บ 100% เป็นอ่างเล็กๆ มีความจุ 3 แสน 5 หมื่นน้าจากเขาอีโต้ 2 ก็จะ
มาลงเขาอีโต้ 1 ซึ่งอยู่ในทิศใต้ของกรมทหารราบที่ 2 จะเห็นว่าสถานการณ์น้าฝนที่ผ่านมาต้นเดือน
มิถุนายนจนถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนตกดีปริมาณน้าในแม่น้าปราจีนบุรีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่พอ
ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนปริมาณน้าฝนในพื้นที่น้อยในจังหวัดสระแก้วก็น้อย
ตอนนี้ระดับน้าท่าต่าเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องอุทกภัยน้าท่วมไม่น่าเป็นห่วง
ผวจ. ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าจะมีฝนเข้ามาให้เก็บอีกไหมละ ถ้าเกิดนฤบดินทรไม่มีน้าเข้ามา
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.4 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย์สนุบสนุนและ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
1. ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน
ในเดือนมิถุนายน 2560 มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 2 โครงการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่

ประกอบกิจการ

สถานที่ตั้ง

บริ ษั ท ไฮเทคกบิ
1 น ทร์ โลจิ ส ติ ก ส์ แม่ พิ ม พ์ แ ละการซ่ อ มแซม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี
แม่พมิ พ์
จากัด
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู2ูด จากัด (มหาชน)

ผลิตขนม

ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ

สัญชาติ/การร่วมทุน
จีน ฮ่องกง
ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย

ปัจจุบนั BOI ไม่ระบุข้อมูลด้านเงินทุนและจานวนคนงาน

2. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จานวน 61 ราย โดยมี
ประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือ จานวน 61 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จไปจานวน 4 ราย
 ความคืบหน้าการดาเนินงานในเดือนมิถุนายน 2560 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จานวน 42 ราย โดยเป็นการขอการช่วยเหลือด้านการเงิน
42 เรื่อง และด้านอื่นๆอีก 10 เรื่อง
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 ในรอบเดื อนมิ ถุน ายน 2560 มี ผู้ ป ระกอบการยื่ น คาขอสิ น เชื่ อสะสม จ านวน 32 ราย รวมเป็ น วงเงิ น
183,009,400 บาท

๑๔

 คาขอสินเชื่อที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข้อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุ รี ส่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย สาขาจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 17 ราย จานวนวงเงิน 100,920,000 บาท
 คาขอที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 2 ราย วงเงินสินเชื่อ 6,000,000 บาท

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
1. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – 26
มิถุนายน 2560)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภท

จานวน
เรื่องร้องเรียน
852
656
332
344
210
71

ขอความช่วยเหลือ
ความเดือดร้อน
แจ้งเบาะแส
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปัญหาที่ดิน
อื่นๆ
รวม

7

2,465
2,744

บริการข้อมูล

ยุติเรื่อง
774
631
316
291
176
58
2,246
(91.12%)
4,480

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ระหว่าง
หมายเหตุ
ดาเนินการ
78
25
16
53
34
13
219
(8.88%)
- สอบถามข้อมูลการติดต่อส่วน
ราชการ
- ปรึกษาปัญหาข้อพิพาทที่ดิน
- ปรึกษาคดีความต่างๆ

2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม
2557 - 26 มิถุนายน 2560
ลาดับที่

หน่วยงาน

จานวนเรื่องร้องเรียน

จานวนเรื่องที่ยุติ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

อ.เมืองปราจีนบุรี

316

301

15

2.

อ.กบินทร์บุรี

424

369

55

3.

อ.ศรีมหาโพธิ

174

152

22

4.

อ.ประจันตคาม

123

111

12

5.

อ.นาดี

119

103

16

6.

อ.บ้านสร้าง

100

91

9

7.

อ.ศรีมโหสถ

44

42

2

8.

ส่วนราชการ

1,165

1,077

88

2,465

2,246

219

รวม

๑๕

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงาน
คลังจังหวัด)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเปูาหมายตามมติ ครม. กาหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
รายจ่ายประจาร้อยละ 76 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 63 ภาพรวมร้อยละ 73 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ส่วนราชการในจังหวัดได้รับงบประมาณในเรื่องของงบประจา 2,898.95 ล้านเศษ
เบิกจ่ายแล้ว 2,314.51 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 79.84 สาหรับงบลงทุนส่วนราชการได้รับงบประมาณ
2,547 ล้านเศษ ที่ผูกพันแล้ว 2,344 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 92.04 มีผลการเบิกจ่าย 1,563.12 ล้านเศษ
คิดเป็นร้อยละ 61.36 เมื่อนางบประจาและงบลงทุนมารวมกันส่วนราชการก็ได้รับงบประมาณทั้งหมด
5,446 ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว 3,877 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 71.20 ในส่วนของงบจังหวัดมีงบประจาอยู่
56.56 ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว 39.42 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 69.40 เป็นงบลงทุน 189.42 ล้านเศษ
ก่อหนี้ผูกพัน 163.69 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 86.42 มีผลการเบิกจ่าย 85.08 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อย
ละ 44.92 เมื่อรวมในภาพรวมแล้วจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ 245.98 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.91 และมีผลการเบิกจ่าย 124.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.60
การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันก่อนปี 58 จานวน 94 ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว
70 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 74.87 สาหรับเงินกันปี 59 1,191 ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว 904 ล้านเศษ คิดเป็น
ร้อยละ 75.98
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 4.3 เกษตรจังหวัด
ในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของการขอยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 52
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 อาเภอ 1 หน่วยงาน (นาเสนอโดยวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน
5 นาที)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ระเบียบวาระที่ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.3 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

- รับทราบ -

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๖.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปี 2560 ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 ได้กาหนดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้

๑๖

1) วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ หมู่ที่ 6 ตาบลโคกปีบ อาเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
2) วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 วัดลาดวน หมู่ที่ 4 ตาบลดงพระราม อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
๖.2 โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
๖.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2560 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
๖.4 ขอเชิญร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระ”ทุ่งเศรษฐี สิวลี มัง่ มีศรีสุข” (สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

เลิกประชุม เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

