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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕60
ครั้งที่ 5/๒๕60
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 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 ติดราชการกระทรวงมหาดไทย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 24 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรษา
มาชรงค์
แทน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายกฤตพล
เทียนสุวรรณ
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายปรีชา
พุตฉาย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายมนูญ
ดิสโร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายภิรมย์
ชื่นชอบ
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.จินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นางรัตนา
เสกเจริญรัตน์ แทน ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
12. นายภาสกร
เก่งสามสมุทร แทน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
13. นายดุสิต
คาเพ็ญ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
14. นายบุรฉัตร
บุญประกอบ
ผู้อานวยการ สนง.ธกส. สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
6. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
9. นางสาวรัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี
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10. นายผดุงศักดิ์

มูลเชื้อ

ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางกฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.วินัย
บุตรรักษ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 16 หน่วยงาน
1. พ.ท.นุกูล
พูลสวัสดิ์
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สันติ
ศรีมาตย์กุล
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. ร.อ.กัมพล
สังข์สาลี
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายศิระ
ชมชูเวชช์
แทน หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.ธนิต
ไทยวัชรามาศ แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.ต.สุเทพ
สมใจเพ็ง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.ท.สาเนา
โฆษิตกระโทก แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
9. พ.ต.ท.พลากร สลีแดง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
10. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเพีย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
11. พ.ต.ต.ธนพล
วงษ์บุบผา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
12. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
13. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
14. พ.ต.ท.มงคล
โท้เปูา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
15. พ.ต.ท.เตชิต
วงษ์บุตร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
16. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กากับการสถานีตารวจวังของแดง
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. พ.ต.ท.พิพัฒน์ จ่างแก้ว
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
2. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายศักดิ์ชัย
เคารพาพงศ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายเจนกิจ
เชฎฐวาณิชย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
7. นายสาธิต
อ่อนน้อม
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
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8. นายศิระ
9. นายกฤชเพชร
10. นายอาชวงศ์

ศิริสูงเนิน
เพชระบูรณิน
สาริพัฒน์

หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
11. นายทรงชัย
ลิ้มไกลท่า
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายสมชาย
ชานิ
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายสมศักดิ์
เอี่ยมพานิช
แทน นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชวภณ
ประชิตวัติ
นายอาเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 71 หน่วยงาน
เข้าประชุม 36 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบรรเจิด
พฤกษศรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายจุมพล
แก้ววิจิตร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
5. ว่าที่ ร.ต.วันชัย ไวศยดารง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
6. น.ส.อานุช
กลิ่นศิริ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
7. นายอนุรักษ์
ครรินทร์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
8. นายฉกาจ
ยิ่งสมบัติ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
9. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
10. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
11. นางวาสนา
นรกิจ
นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
12. นายอรรคเดช อุ่ยชัยยา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
13. นาจรรยารักษ์ โคษา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
14. นายนุกูล
สีแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
15. นางรจนา
ทองอยู่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
16. นายประเสริฐ แววนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
17. นายพิศิษฐ์
กัณหารี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
18. นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
19. นายวชิรวัตติ์
สุทารมณีโรจน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
20. นายสุทัศน์
เมตตา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
21. นายกนก
บารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
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22. นางพิสมัย
23. นายวิชัย
24. นายสงัด
25. นายเสถียร
26. นายสุชาติ
27. นายบุญเตือน
28. นายปรีดา
29. นายสมนึก
30. น.ส.พวงทอง
31. นายบุญสม
32. นายสมชาติ
33. นายนิรันดร์
34. นายศุภฤกษ์
35. จ่าเอกรัตนโชติ
36. นายปัญญา

เปูาคาภา
สายพนัส
เสริมทรัพย์
แก้วไทรเลิศ
ส่งแสง
อินคง
นกอยู่
สมใจ
อานวยสมบัติ
ประถมพรมราช
ชูเดช
บุญเจริญ
จารูญ
บารุงวัด

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ

สมบูรณ์กูล
แสงมาลี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
เลิศศักดิ์วิมาน
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
เวียงจันทร์
ชาวนา
วงษ์นิกร
หนูแก้ว
ช่างฉาย
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
แนวสุข
ชั่งสี
ภู่มณี
กุลบุตร
พูลเฉลิม
ทนสิงห์
วงศ์วนิชโยธิน

นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีป
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
รกท.นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม

ไม่มาประชุม 35 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
2. นายวรรณสิทธิ์
3. นายไชยันต์
4. นายสุทธิชัย
5. นายสมนึก
6. นายสารวย
7. นายสมดุลย์
8. นายศุภณัฏฐ์
9. น.ส.นัชชา
10. ด.ต.ศิลปชัย
11. นายพรประสิทธิ์
12. นายไพบูลย์
13. นายปกรณ์
14. นายณัฐชัย
15. นายประคอง
16. นายมาโนช
17. นายอุดม
18. นายเฉลิมชัย
19. น.ส.ภัทริน
20. นายสมศักดิ์
21. นายมาโนช
22. นายสุรชัย
23. นายธีรชัย

๕

24. นายบุญส่ง
จานง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
25. นายชัยชนะ
นวลสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
26. ส.ต.อมานะ
คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
27. นายุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
28. นายสมยศ
จาตุรนต์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
29. นายนัฐพล
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
30. นายสมชาย
ศรีกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝูาย
31. นายมนตรี
ศิลาผ่อง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
32. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
33. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
34. นายอวยพร
รุประมาณ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
35. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 18 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานนต์
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. นางสาวนภา
บุญสังข์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายอธิวัฒน์
12. นายธีระชัย
13. นายพจนารถ
๑4. นายสุชาติ
15. นายจารัส

สิทธิภิญญาพัฒน์
ช่อไม้
เนียรมงคล
ไกรสุรสีห์
ตาเสน

16. นายวิเชียร
17. นางสาวเทวัญ
18. นางภารดี

เหลืองอ่อน
นักเปุา
ไชยสาร

ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
2. นายอานวย
กวมทรัพย์

ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
แทน ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทร์จินดา
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี

๖

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 7 หน่วยงาน
1. น.ส.กัญญา
พันธะพุมมี
แทน หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.ศุภมาส
อยู่วัฒนา
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายประสาร
เจริญผล
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
5. นายวิทยา
เทียมครู
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

6. นางมนต์ฤดี

แก้วไทรเลิศ

7. นายฉัตริชัย

รอดสุทธิ์

ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอติชาติ
สุขเกษม
ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.สุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์เดช ชัชพงศ์ปฤษฎิ์ ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.อัจฉราภา อินทร์มานะ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
รกท. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวรศักดิ์
ภักดีคา
ผู้อานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวพรนันท์ สัณหจันทร์
ททท.นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนิกร
เปี่ยมประเสริฐ แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยาวงษ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายเทียนชัย
บุญอาจ
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชรินทร์
ผ่องแผ้ว
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายเสรี
เกาะดี
แทน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 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. นายรชฏ
เกตุบรรจง
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. นางจารินทร์
สิกทะติ
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. น.ส.อรกนก
ภูมิพันธ์
แทน การเคหะกบินทร์บุรี
2. นายอวยชัย
อ่อนสาเนียง
แทน ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)

๘

3. นายจิระ
สารวจเบญกุล หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
4. น.ส.วิลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายสมชัย
แหเลิศตระกูล ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายจตุพล
อิ่มสาราญ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
7. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. ว่าที่ ร.ต จตุวัฒน์ คุณดิลกเนติ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. นายสุรัตน์ชัย
ใจผ่อง
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาอาเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
หัวหน้าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางขนิษฐา
วรรณภักดี
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขาดี
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกิติศักดิ์
ศิริมังคละ
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมพงษ์
คล้อยแคล้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.นิตยา
แก้วศิลา
แทน จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกษม
สุขแสนไกรศร ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายภานุวัฒน์ เหลืองวิไล
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 19 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายนพรัตน์ เทพตะขบ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 1
2. นางรัชนก
พวงกนก
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
3. นางปริญภรณ์ บุตรกิจ
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
4. นายวุฒิชัย
ประเสริฐสุข แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
5. นายกิตติ
บุญเรือง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายบุญลือ
ทองเกตุแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
7. นายวิทยา
โยนยิ่ง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
8. นางกาญจนา ผ่องแผ้ว
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
9. นางมณฑา
เรืองฤทธิ์
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
10. นายกมลภพ งามเจริญ
แทน รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 7
2. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
4. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
5. นายอุดม
พรประเสริฐ ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
6. นายโกวิท
ลือคางาม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
7. พันเอกสมัย
ศรีสังข์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
8. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
9. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. 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. นางฐิติพร
ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
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10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
12. นางสาวนิราภรณ์ ภูชุม
13. นางสาววัลวิภา เชยกลิ่น
14. นางสาวพรพนัส แช่มช้อย
15. นายวิรัช
เจริญยิ่ง
16. นางสาวณัฐพัชร์ เวียงจันทร์

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี
นักศึกษาฝึกงาน
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจก่อสร้าง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาหน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่
- สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขอความอนุเคราะห์
พื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center :
OSS) ณ ห้องศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมี นายวิรัช เจริญยิ่ง ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ OSS
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1) การเตรี ย มงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช การทาดอกไม้จันทน์ให้อาเภอ/ส่วนราชการที่จัดทาดอกไม้จันทน์ ให้รายงาน
ให้จังหวัดทราบทุก 15 วัน โดยประสานกับสานักงานพระพุทธฯ ให้รวบรวมและเก็บไว้ในที่เหมาะสม
2) การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง ให้บานสะพรั่ง ระหว่างวันที่ 20 –
26 ตุลาคม 2560 ในระหว่างนี้ก็ให้ปลูกไปเรื่อยๆ ในพื้นที่
3) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ฝาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานให้จังหวัดทราบ
4) การดูแลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
และพระฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว ร.10 ให้สมพระเกียรติและเหมาะสม
5) การรักษาความสงบในพื้นที่ หน่วยราชการต้องจัดเวรรักษาความปลอดภัยตลอด
24 ช.ม. และรายงานให้จังหวัดทราบ
6) การค้ามนุษย์ฝากแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด
ดูแลกวดขัน
7) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ฝากศูนย์ดารงธรรมอาเภอและศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด ถ้าเป็นไปได้ขอให้การแก้ไขปัญหาให้เสร็จในพื้นที่
8) การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ฝากสานักก่อสร้างฯ 7 ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้า
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9) การปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (สวนวนารมย์) อยู่ใจกลางเมือง ต้องขอบคุณ
ท่านนายก อบจ. ท่านรองชาญชัย ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ท่านรองปลัดเทศบาล ระดมกันไป
ปรับภูมิทัศน์เพื่อที่จะพัฒนาไปให้เป็นที่พักผ่อนของจังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่ 10 กว่าไร่ อยู่ข้างๆ สานักงาน
ขนส่งจังหวัด ให้ อบจ.กับเทศบาลเมืองฯ รับผิดชอบก่อน 2 หน่วยงาน ให้ออกแบบมีห้องฟิตเน็ต มีสนามเทนนิส
สนามแบตฯ มีเวทีสาหรับนันทนาการ
10) เรื่องการกาจัดสุนัขจรจัด และสุนัขบ้าเพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝากสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดฯ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง ในกรณีที่มีขา่ วเกิดขึ้น ขอให้รีบแก้ข่าวให้ทันเหตุการณ์
11) เรื่องขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2560
12) เรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างพระราชานุส าวรีย์ รัช การที่ 9 ให้แต่ง ตั้ง
กรรมการภาคเอกชนเพิ่มเติม ฝาก
13) ในเรื่อง EEC ท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้บรรจุจังหวัดปราจีนบุรี เข้าไปด้วย
14) เรื่องการเข้าประชุมประจาเดือน ทุก 3 เดือน ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าหัวหน้า
ส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสาคัญเข้าประชุมด้วยตนเองหรือไม่
หากไม่เข้าประชุมติดต่อกันเกิน 3 เดือน อาจมีหนังสือจากจังหวัดแจ้งกระทรวงต้นสังกัด
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน ๒๕60
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th ด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
1. งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ปี งบประมาณ 2553-2555 การเตรียมงานเบื้องต้น และส่ วนประกอบอื่น ได้แก่ งานก่อสร้าง
อาคารที่ทาการและบ้านพักชั่วคราว, งานถนนเข้าโครงการ, งานถนนภายในโครงการ ,งานระบบ
ไฟฟูาและประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และ
งานล้อมรั้ว
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาเลขที่ 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 กิจการร่วมค้า วีซีอีซี
ผลงานสะสม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้ 95.240 % ช้ากว่าแผน -4.754 %

๑๒

- 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 ถึง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้ 30.657 % ช้ากว่าแผน -29.130 %
- ระบบชลประทานฝั่งซ้ า ย สั ญญาที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้ น 650,000,000 บาท ดาเนินการ
ประกวดราคาแล้ ว เมื่อวัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุ ด 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 ปัจจุบันอยู่ระหว่า งผู้รับจ้าง
ดาเนินการสารวจเก็บระดับเพื่อการก่อสร้าง
- ระบบชลประทานฝั่งขวา งบประมาณทั้งสิ้น 380,000,000 บาท ดาเนินการประกวดราคาแล้ว
เมื่อวัน ที่ 11 พฤศจิ กายน 2559 ราคาเสนอต่าสุ ด 215,700,000 บาท (ห้ างหุ้ นส่ ว นจากั ด
เทพมงคลสุโขทัย 2531 ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม
2560 อายุสัญญา 720 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 12
มีนาคม 2562 ผลงานสะสม ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้ 0.050 % ช้ากว่าแผน -0.050 %
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
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ (แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
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. เริ่ มสั ญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้ นสุ ดสั ญญา 30 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา
1,080 วัน ค่างานตามสั ญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 56.627 % ช้ากว่าแผน
1.503 %
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. เริ่ มสัญญา 10 มิถุน ายน 2558 สิ้นสุดสั ญญา 24 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา
1,080 วั น ค่ า งานตามสั ญ ญา 795,365,000 บาท ผลงานปั จ จุ บั น 19.673 % ช้ า กว่ า แผน
37.382 %
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
ค่างานตามสัญญา 794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 11.765 % ช้ากว่าแผน 51.689 %

๑๓

ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุป ผลงานรวม 34.274 % ช้ากว่าแผน 25.016 %
2. เรื่อง โครงการจุดกลับรถ ที่เสนองบประมาณ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 จานวน 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
สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 12 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 150 วั น ต่ อ สั ญ ญา 8 วั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 20
พฤษภาคม 2560 ค่างานตามสัญญา 39,898,868.69 บาท ผลงานปัจจุบัน 60 % ช้ากว่าแผน 40 %
๓. เรื่อง งานก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 3079
กม.20+850 – กม.21+150 ระยะทาง 0.300 กม. งานสัญญาที่ ปจ.50/2560 ลงวันที่
16 มกราคม 2560 เริ่ ม สั ญ ญา 17 มกราคม 2560 สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 16 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลา 120 วัน ต่อสั ญญา 8 วัน สิ้ นสุ ดสั ญญา 24 พฤษภาคม 2560 ค่างานตามสั ญญา
9,921,031.21 บาท ผลงานปัจจุบัน 37.94 % ช้ากว่าแผน 62.06 %
ปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๔. แผนงานปีงบประมาณ 2560 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ เพิ่มเติม 7 แผน
๔.๑ ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่าง กม.215+600 – กม.219+600 ระยะทาง 4.000 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.51/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน
2560 สิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน ค่างานตามสัญญา 28,811,464.90 บาท
ผลงานปัจจุบัน 8.29 %
๔.๒ ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่าง กม.189+600 – กม.191+600 ระยะทาง 2.000 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.52/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน
2560 สิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน ค่างานตามสัญญา 26,847,282.00 บาท
ผลงานปัจจุบัน 13.89 %
๔.๓ ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่าง กม.173+370 – กม.175+750 ระยะทาง 2.380 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.53/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน
2560 สิ้นสุดสัญญา 29 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลา 120 วัน ค่างานตามสัญญา 18,945,000.00 บาท
ผลงานปัจจุบัน 1.50 %
๔.๔ ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่าง กม.203+200 – กม.205+077 RT. ระยะทาง
1.880 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.54/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน
2560 สิ้นสุดสัญญา 29 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลา 120 วัน ค่างานตามสัญญา 15,970,000.00 บาท
ผลงานปัจจุบัน 0.03 %
๔.๕ ทางหลวงหมายเลข 33 ระหว่าง กม.182+800 – กม.184+700 ระยะทาง 2.380 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.55/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน

๑๔

2560 สิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน ค่างานตามสัญญา 24,944,000.00 บาท
ผลงานปัจจุบัน 0.01 %
๔.๖ ทางหลวงหมายเลข 304 ระหว่าง กม.150+470 – กม.151+730 ระยะทาง 1.260 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.56/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน
2560 สิ้นสุดสัญญา 29 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 90 วัน ค่างานตามสัญญา 9,962,000.00 บาท
ผลงานปัจจุบัน 0.02 %
๔.๗ ทางหลวงหมายเลข 304 ระหว่าง กม.127+360 – กม.135+000 LT,RT. ระยะทาง
4.940 กม.
งานสัญญาที่ ปจ.57/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน
2560 สิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน ค่างานตามสัญญา 28,400,000.00 บาท
ผลงานปัจจุบัน 0.00 %
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริ โภค (โครงการ
ชลประทานปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
การบริหารจัดการน้าในรอบปีเราแบ่งการบริหารจัดการน้าเป็น 2 รอบ คือรอบฤดูแล้ง
รอบฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือน พ.ค. – เม.ย. ที่ผ่านมาได้รักษาระบบนิเวศกันน้าเค็มโดยระบายน้าจาก
อ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.๖๐ เป็นต้นมา จนถึงประมาณ 4 พ.ค.๖๐ เราระบายน้าอยู่
วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นวันที่ 5 พ.ค. – 31 พ.ค.๖๐ ตามแผนจะลดการระบายน้าอยู่ที่
1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในการบริหารจัดการน้าครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการได้รับความเห็นชอบจาก
รองอธิบดีกรมชลประทานทีด่ ูแลอยู่ ซึ่งกรมชลประทานจะมีข้อมูลปริมาณน้าที่เก็บกักรายวันและวางแผน
ในการบริหารจัดการน้า ถือว่าเราบริหารจัดการน้าเป็นปีแรกที่ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งก็บริหารจัดการ
ตามแผนทุกอย่าง ซึ่งขนาดนี้อ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดาจะมีน้าอยู่น้อย อยู่ที่ประมาณ 17% ซึ่ง ขณะนี้
เราต้องทาให้น้าในอ่างมีปริมาณน้อย เพื่อสามารถที่จะรับน้าที่จะเข้ามาได้ ก็เป็นแผนการบริหารจัดการน้า
ที่วางไว้
สถานการณ์น้าฝนที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกปีนี้ กรมอุตุประกาศแล้วว่าตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.
๖๐ ถือว่าเข้าสู่ฤดูฝน การคาดการณ์ปีนี้น้าค่อนข้างมาก ในการบริหารจัดการเราต้องเตรียมความพร้อม
ตลอดเวลากลั ว จะเหมือนปี 54 แต่สาหรั บปราจีนบุรีไม่น่าเป็นห่ ว งเท่าไหร่เพราะปัจจุบัน กับปี 54
ต่างกัน ณ วันนี้ปราจีนเรามีอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา ซึ่งสามารถที่จะรับน้าได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร
ถ้าฝนไม่ตกต่อเนื่อง 20-30 วัน ไม่น่าจะมีปัญหา
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

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

๑๕

ที่

ชื่อสถาน
ประกอบการ

๑

Mr.Christian Dressler

ประกอบ
กิจการ
เส้นใยไลโอเซลส์

2

Mr.Hsiao Yu Jen

น้ามันกฤษณา

สัญชาติ/
การร่วมทุน

สถานที่ตั้ง

สวนอุตสาหกรรม 304
ออสเตรีย
อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด
ต.หัวหว้า
ไต้หวัน
อ.ศรีมหาโพธิ

ปัจจุบัน BOI ไม่ระบุข้อมูลด้านเงินทุนและจานวนคนงาน
1. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) การดาเนินการกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs SME Rescue Center) ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จานวน 25 ราย
โดยมีประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือ จานวน 39 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จไปจานวน 4 ราย
 ความคืบหน้าการดาเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จานวน 6 ราย โดยเป็นการขอการช่วยเหลือด้าน
การเงินทั้งหมด
2. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู้ประกอบการยื่นกู้จานวน 3 ราย อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยใน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ วิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงิน
จังหวัดปราจีนบุรี ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อกลั่นกรองและวิเคราะห์เอสเอ็มอี
ที่ขอรับความช่วยเหลือ และจัดทารายงานและสรุปวิเคราะห์ทางการเงินพร้อมเสนอวงเงินกู้ และในวันที่
31 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ครั้งที่ 3/2560 เพื่อส่งรายชื่ออนุมัติเงินกู้และเสนอรายชื่อให้ SME Bank
3. สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน รอบเดือนพฤษภาคม 2560
ที่

ชื่อสถานประกอบการ

1

บริษัท เค.เอส.ดับเบิ้ล
เค.เซอร์วิส จากัด

โรงงานที่ได้รบั อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ประกอบกิจการ
สถานที่ตั้ง
ซ่อมรถยนต์

คนงาน (คน)

เงินทุน (ล้านบาท)

8

2

8

2

คนงาน (คน)

เงินทุน (ล้านบาท)

170 ม.6 ต.หัวหว้า
อ.ศรีมหาโพธิ

รวม
โรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน
ที่
ชื่อสถานประกอบการ

มติที่ประชุม

-

ประกอบกิจการ

-

สถานที่ตั้ง

-

-

-

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – 25
พฤษภาคม 2560)

๑๖
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท
ขอความช่วยเหลือ
ความเดือดร้อน
แจ้งเบาะแส
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปัญหาที่ดิน
อื่นๆ

จานวน
เรื่องร้องเรียน
831
644
328
337
201
68

รวม

2,409

บริการข้อมูล

2,599

ยุติเรื่อง

ระหว่าง
หมายเหตุ
ดาเนินการ
753
78
618
26
302
26
282
55
173
28
57
11
2,185
224
(90.70%) (9.30%)
- สอบถามข้อมูลการ
4,251
ติดต่อส่วนราชการ
- ปรึกษาปัญหาข้อพิพาท
ที่ดิน
- ปรึกษาคดีความต่างๆ

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

หน่วยงาน

จานวนเรื่อง
ร้องเรียน

จานวนเรื่องที่ยุติ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

1.

อ.เมืองปราจีนบุรี

309

296

13

2.

อ.กบินทร์บุรี

417

357

60

3.

อ.ศรีมหาโพธิ

167

151

16

4.

อ.ประจันตคาม

119

110

9

5.

อ.นาดี

116

99

17

6.

อ.บ้านสร้าง

98

91

7

7.

อ.ศรีมโหสถ

43

42

1

8.

ส่วนราชการ

1,140

1,039

101

2,409

2,185

224

รวม

๑๗

3. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
จานวนทั้งหมด 21 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

มติที่ประชุม

ประเภท
ขอความช่วยเหลือ
ความเดือดร้อน
แจ้งเบาะแส
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปัญหาที่ดิน
อื่นๆ
รวม

จานวน
เรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

ระหว่าง
ดาเนินการ

9
4
2
3
2
1
21

3
2
5

6
4
2
1
2
1
16

- 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 25 พฤษภาคม 2560 ส่วนราชการในจังหวัดได้รับงบประมาณในเรื่องของงบประจา 2,580 ล้านเศษ
เบิกจ่ายแล้ว 1,979.36 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 70.13 สาหรับงบลงทุนส่วนราชการได้รับงบประมาณ
2,500 ล้านเศษ ที่ผูกพันแล้ว 2,200 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 90.55% มีผลการเบิกจ่าย 1,346.57 ล้านเศษ
คิดเป็นร้อยละ 53.31 เมื่อนางบประจาและงบลงทุนมารวมกันส่วนราชการก็ได้รับงบประมาณทั้งหมด 5,000
ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว 3,324 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 62.18 ในส่วนของงบจังหวัดมีงบประจาอยู่ 67 ล้านเศษ
เบิกจ่ายแล้ว 21.72 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 36.30 เป็นงบลงทุน 107.8 ล้านเศษ ก่อหนี้ผูกพัน 157
ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 88 มีผลการเบิกจ่าย 55.07 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 19.91 เมื่อรวมใน
ภาพรวมแล้วจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ 246 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
73.40 และมีผลการเบิกจ่าย 67.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.74
การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันก่อนปี 58 จานวน 94 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 60
ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 71.39 สาหรับเงินกันปี 59 1,191 ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว 800 ล้าน คิดเป็นร้อย
ละ 71.69
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

๑๘

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือขอพระราชทานเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดาเนินไปเปิดอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลแก่อ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดาและเพื่อเริ่มการใช้งานเป็นปฐมฤกษ์
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป หรือวันเวลาใดสุดแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 อาเภอ 1 หน่วยงาน (นาเสนอโดยวีดิทัศน์ ความยาวไม่
เกิน 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

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดปล่อยหรือกระทาการอย่างใดเพื่อให้พลุ
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างในเรื่องร่างประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดปล่อยหรือ
กระทาการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ และมีมติเห็นชอบในหลักการร่าง
ประกาศจังหวัดฯ โดยให้ปรับแก้ไขบางในบางข้อและเพิ่มเติม ดังนี้
ในข้อ 9 พลุที่จะให้จุดต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 4 นิ้ว ในแต่ละงานประเพณี
อนุญาตให้จุดได้ไม่เกิน 3 บั้ง และเป็นพลุที่ทาจากไม้ไผ่
ระเบียบวาระที่ 6.2 การปรับปรุงสวนสาธารณะใจกลางเมืองปราจีนบุรี เพื่อมอบหมายเจ้าภาพหลัก
มติที่ประชุม
มอบให้ อบจ.กับเทศบาลเมืองฯ ดูแลรับผิดชอบก่อน 2 หน่วยงาน โดยให้ออกแบบมีห้องฟิตเน็ต
สนามเทนนิส สนามแบตมินตัน และเวทีสาหรับนันทนาการ เป็นต้น

๑๙

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปี 2560 ประจาเดือนมิถุนายน 2560 ได้กาหนดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้
1) วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 วัดโคกสัน้ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
2) วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 วัดอินทาราม (วัดบางยาง) หมู่ที่ 5 ตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

เลิกประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

