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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.3๐ 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 21 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. ว่าที่ ร.ท.ประเวช รุ่งเจริญ
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายพิเชษฐ์
ศิริวาส
แทน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอํานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายปัญญา
พิชย์เลิศชาญ แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา
ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.ธัญญาภรณ์ การุญ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายปรีชา
พุตฉาย
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายโอภาส
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางบังอร
วิลาวัลย์
ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. จินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
12. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
13. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดําริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอํานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสาวรัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี
9. นายสมโภชน์
ชิดตนสกุล
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
10. นายดุสิต
คําเพ็ญ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
11. นายผดุงศักดิ์
มูลเชื้อ
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจําภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางกฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ. ธรรมนูญ แสนทน
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. พ.ท. นุกูล
พูลสวัสดิ์
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.อ. ยุทธนา
วีชะรังสรรค์
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิระ
ชมชูเวชช์
แทน หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.ธนิต
ไทยวัชรามาศ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
6. พ.ต.ต.เฉลียว
ปิ่นแก้ว
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
7. พ.ต.ท.เรืองสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี
8. พ.ต.ต.ธนพล
วงษ์บุบผา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธิ
9. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านสร้าง
10. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ
11. พ.ต.อ.ชุติเดช จันทร์ทรง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่
12. พ.ต.ท.พิพัฒน์ จ่างแก้ว
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเคียน
13. พ.ต.ท.เตชิต
วงษ์บุตร
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสระบัว
14. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กํากับการสถานีตํารวจวังของแดง
ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. พลตรีเจริญชัย หินเธาว์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี
3. พ.ต.อ.วันชัย
พิทักษ์ตันสกุล ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม
4. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 10 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายบุญเต็ม
กัลยาพานิช
แทน ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายศักดิ์ชัย
เคารพาพงศ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายยุทธนา
ไพฑูรย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
6. นายสถาพร
โรจน์รัตนพล
แทน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุนา
คนบุญ
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายอวิรุทธ์
วรกิตติ์ไพศาล แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี
9. นางณัฐาศิริ
สุทธโส
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อําเภอ
1. นายสมชาย
ชํานิ
นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอําเภอกบินทร์บุรี
3. นายวิวัฒน์
ทองนพคุณ
แทน นายอําเภอประจันตคาม
4. นายสมศักดิ์
เอี่ยมพานิชกุล แทน นายอําเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจํานงค์
นายอําเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชวภณ
ประชิตวัติ
นายอําเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอําเภอศรีมโหสถ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 19 หน่วยงาน
เข้าประชุม 17 หน่วยงาน
1. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิทยา
ขยันยิ่ง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายสมพร
แสงเพช็ร
แทน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายศุภชัย
ดานาพงศ์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสุรพล
เขม้นนามัด
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
7. นายชัยวัฒน์
ศิริโชคปรีชา
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
8. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
9. นายอธิวัฒน์
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
10. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
11. นายสุภาพ
บุศยาจารย์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
12. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
13. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๑4. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี
15. นายรุทธ์
อินนุพัฒน์
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
16. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา
17. นางสาวเทวัญ นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
18. นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานนท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณัฎฐชัย
ศิริพานิชเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 8 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
แสนคํา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอัมพิกา
เพ็ญต่าย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายพลกฤต
จิตรบํารุง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายประสาร
เจริญผล
ผู้บัญชาการเรือนจํากบินทร์บุรี
5. นายวิชาญ
สุขสวัสดิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
6. นายอัมพิกา
เพ็ญต่าย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
7. นายอติชาติ
สุขเกษม
ผู้อํานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
8. นายฉัตริชัย
รอดสุทธิ์
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางมาลี
พิพัฒนวรคุณ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์เดช ชัชพงศ์ปฤษฎิ์ ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิ
บุญมา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางอุทุมพร
พรหมวาศ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรเมษฐ์
ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวพรนันท์ สัณหจันทร์
ททท.นครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณรงค์ชัย
จันดาวงษ์
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยาวงษ์
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกมล
พิศมัย
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุชาติ
เขมวิรัตน์
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
3. นายเสรี
เกาะดี
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสมฤทธิ์
วิไลพรรัตนา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖
2. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. นางจรรยา
ไทยวิรัช
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต
หน.สนง.สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓ จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตุบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางขนิษฐา
จินดา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
3. นางขนิษฐา
จินดา
แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จิดาโชติ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 6 หน่วยงาน
1. นายจิระ
สํารวจเบญกุล หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
2. นางสาววิลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายชาญ
อยู่สุขสรรณ
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายโอกาส
ไผ่เกาะ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
5. นายอาคม
ลิมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. นายยุทธนา
ศรประสิทธิ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
2. นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์
3. นายวิสุทธิ์
งามฉาย
4. นายชัชวาล

ศรีสุวรรณ

หัวหน้าสํานักงานเคหะปราจีนบุรี
การเคหะกบินทร์บุรี
ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
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5. นายเสริมเกียรติ คงอินทร์
ผู้จัดการการไฟฟ้าอําเภอศรีมหาโพธิ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรีชา
มีทรัพย์
แทน สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขําดี
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสรินทร
ทองทา
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกิติศักดิ์
ศิริมังคละ
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นาสมพงษ์
คล้อยแคล้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายวรรณชัย
อติพลสกุล
แทน คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอภิสรา
ขุนณรงค์
แทน ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาร
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวนภสร พรสมัคร
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายธนัญชัย สายสุด
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีเขต
7
2. นายนพรัตน์ เทพตะขบ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต
1
3. นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
4. นางสุรางรัตน์ พ่วงพี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
5. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
6. นายกิตติ
บุญเรือง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายนิรุตต์
ประยูรเจริญ แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
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8. นายสมเกียรติ
9. นายพยนต์
10. นายมนตรี
11. นางมณฑา
12. นายกมลภพ

ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
เหมือนวร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ยิ่งสุข
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
เรืองฤทธิ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
งามเจริญ
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไม่มาประชุม 6 หน่วยงาน
1. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
2. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม
3. นายอุดม
พรประเสริฐ
4. พันเอกสมัย
ศรีสังข์

ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
5. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
6. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นายทรงชัย
ลิ้มไกลท่า
หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 (ปราจีนบุรี)
2. นายบุญเต็ม กัลยาพานิช จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
5. นางจารุณี
วายลม
แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
6. นางจารุณี
วายลม
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สนจ.ปจ.
8. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางเสาวนีย์ ชลารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ ช่วยราชการสนจ.ปจ.
10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
12. นางสาวนิราภรณ์ ภูชุม
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
13. นายคณิต
คงเมือง
นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชํานาญงาน
14. นายจิระพงษ์ รินารักษ์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติงาน
15. นายอาริยะ
เทพอํานวย
เจ้าหน้าที่สื่อสาร
16. นายสุรัตน์
คําแดง
พนักงานพิพม์ ส.3
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม * การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี )
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 5 ราย คือ
1) นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

๘

สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) นางสาวทิพวรรณ มัดจุปะ ตาแหน่ง คลังจังหวัดปราจีนบุรี
ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดสตูล
3) นายเจนกิจ เชฎฐวาณิชย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์
บุรี
ตําแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
4) นายชุมพล บุญรอด ตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
ตําแหน่งเดิม ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
5) นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์ ตาแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี
ตําแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาภูมิภาคสาขาชลบุรี
6) นายวิเชียร เหลืองอ่อน ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
นฤบดินทรจินดา
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1.2.1 นโยบายในการทํางาน จะต้องขยัน และซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม เมื่อมีปัญหา ต้อง
ช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน สําหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบในวันนี้
1) การเอ็ ก ซเรย์ ค วามเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ ฝากทางฝ่ า ยความมั่ น คงเดี๋ ย วจะต้ อ งพู ด กั น
ชุดใหม่อีกรอบ และฝากนายอําเภอทุกท่านได้ไปดูในพื้นที่เรื่องยาเสพติด และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เตรีย มการรับมือภัยแล้ ง หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ เรากําลังจะย่างเข้าสู่ เดือนที่แล้ ง
แล้วอากาศร้อนมากๆแล้ว และตอนนี้มีเตือนเรื่องพายุที่จะเข้ามาอีกระลอกหนึ่งภายในสองสามวันก็ต้องระวังเรื่องวาต
ภัยและเรื่องภัยแล้ง ใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ไปเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องทาง กพ จะประสานไป
3) นายกรัฐมนตรีจะมาวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ใครมี
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ให้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4) การขอใช้ที่ดินสาธารณะ มีหลายหน่วยงานที่มีโครงการของงบพัฒนาจังหวัดหรืองบอื่น
เมื่อมีการขอใช้ที่สาธารณะ หรือ นสล. ถ้ารอให้งบประมาณลงมาก่อนถึงไปขอใช้ที่จะไม่ทัน วิธีการคือ ถ้ามีโครงการก็ให้
ทําการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ไว้เลยเพราะขบวนการขั้นตอนต้องใช้เวลากว่าจะผ่านไปถึงกระทรวง และต้อง
อนุญาตกลับมาให้ใช้ จะเสียเวลามาก ทั้งจะต้องไปขึ้นประกาศท้องที่ของกรมที่ดิน
5) การแก้ไขผักตบชวา เป็นปัญหาหนั กมาตลอดก็ค่อยๆช่วยกันแก้ ไขทุกฝ่าย รวมทั้งฝ่าย
ท้องถิ่น และท่านโยธาฯ คงจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว คราวหน้าเชิญนายกและปลั ดมาร่วมฟังด้ว ยประชุม
ประจําเดือน เรื่องการแก้ไขปัญหาผักตบชวาด้วย
6) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นความสําคัญที่พวกเราหน่วยงานต้องรับผิดชอบร่ว มกันเพราะ
เป็นเรื่องการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศภาพรวมของประเทศ เพราะฉะนั้นหน่วยงานไหนที่ได้รับงบประมาณ
ต้องเร่งรัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ และให้ดูระเบียบด้วยว่าเงื่อนไขวันเวลาให้ลง
นามในสัญญาช้าที่สุดเมื่อไหร่ ปีนี้ไม่มีการขยายเวลา หากช้าไม่ทัน 31 มีนาคม 2560 ถ้าลงนามไม่ทัน เงินจะตกไป
7) เรื่องถนนที่จะขยายเป็น 4 เลนตามนโยบายสําคัญของจังหวัด ที่พยายามผลักดัน ซึ่งแขวง
ทางหลวงปราจีนบุรี จะพูดในรายละเอียดต่อไป
8) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจากทางตํารวจและทุกหน่วยงาน เน้นเรื่องมอเตอร์ไซค์ ให้นักเรียน
ใช้หมวกกันน็อค เนื่องจากหลายอําเภอมีคนไข้ติดเตียงเกิดจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากกระทบกระเทือนสมอง
และเมื่ อ ล้ ม ไปแล้ ว ถ้ า เจ็ บ แขนเจ็ บ ขาไม่เ ป็ นไร แต่ พอสมองกระทบกระเทือ นแล้ ว ก็ลํ า บากนอนติด เตีย ง จึ ง ฝาก
สถานศึกษาต้องเป็นสีขาว นักเรียนต้องใส่หมวกกันน็อค 100% ให้ทางตํารวจไปตั้งด่านที่หน้าโรงเรียน ทําหนังสือแจ้ง
เตือน และตั้งด่านในตัวเมืองด้วย จับหมวกกันน็อคปรับเลย นี่คือความปลอดภัย หมวกกันน็อค ใส่แล้วให้ปลอดภัย ให้
โรงเรียนช่วยกันดูแลด้วยรวม
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1.2.2 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2556 ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อม
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
จังหวัดปราจีนบุรี จึ งกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติและค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่นๆโดยมุ่งมั่นที่จะนําทุกหน่วยงานในจังหวัดให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกําหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการในจังหวัด
ถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้
1. บริ ห ารงานและปฏิบ ติ ง านตามหลั กธรรมาภิ บ าล โดยมุ่ งตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลู กฝั งค่านิ ย มและทัศนคติให้ บุคลากรในสั งกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลั กคุณธรรม
จริยธรรมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้ นตอน และเปิด
โอกาสให้ ภ าคเอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนทุกข์ผ่านศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 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
ความก้าวหน้าการดําเนินงานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ําและคานประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
ปัจจุบันผลการดําเนินงานสะสมอยู่ที่ 93.729% ช้ากว่าแผนงานอยู่ 6.271% ปริมาณน้ําอ่างเก็บน้ํานฤบดินทร

๑๐

จินดา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับน้ําอยู่ที่ +45.17 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ปริมาณน้ําในอ่าง
เก็บน้ําอยู่ที่ 221 ล้าน ลบม. หรือคิดเป็นประมาณ 74.93% ของความจุเก็บกัก อัตราการระบายน้ํา ณ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 ระบายน้ําอยู่ที่ 1.2 ล้าน ลบม./วัน
ความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 1 ผลการดําเนินงานสะสมอยู่ที่
26.232% ช้ากว่าแผนงานอยู่ 13.417%
การระบายน้ําเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ําเค็มอ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดาได้เลื่อนทํา
การระบายน้ําเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ําเค็ม ในแม่น้ําปราจีนบุรี มาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2560 ระบายน้ําทั้งสิ้น 11.863 ล้าน ลบม. และจะระบายน้ําต่อไปจนถึงระดับน้ําต่ําสุด และคาดว่า
จะสามารถระบายน้ําไปจนถึงเดือน พฤษภาคม 2560
ความก้าวหน้างานบริเวณหัวงาน ปัจจุบันได้ดําเนินการติดตั้งตัวโครงป้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน มีนาคม 2560 ณ ปัจจุบันปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามหนังสือเรียนราชเลขาธิการ เพื่อขอ
พระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา เพื่อการใช้งาน
เป็นปฐมฤกษ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป หรือวันเวลาใดสุดแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ
ผวจ.ปจ.
ฝากทางโครงการฯ ว่าในการทูลเชิญเสด็จฯ ช่วงเดือนมิถุนายน วันนั้นต้องไม่มีผักตบชวา ต้อง
เก็บให้หมดตั้งแต่ตอนนี้เลยเหลือเศษเล็กเศษน้อยค่อยๆทยอยเก็บไป
ให้แขวงทางหลวงชนบท ไปดูเส้นทางที่จะให้ประชาชนเข้าออก ได้งบประมาณมาดําเนินการถึง
ไหนอย่างไร
แขวงทางหลวงชนบท ตอนนี้อยู่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นเอกสารวันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นงานถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ระยะทางทั้งหมด 3.1 กม. งบประมาณ 9.32 ล้านบาท จะสามารถลงนามได้กลางเดือน
มีนาคม 2560
ผวจ.ปจ.
ฝากให้หน่วยงานช่วยดูและวางแผนกับทางตํารวจ นายอําเภอว่าควรจะเข้าทางไหนออกทางไหน
เพื่อเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้า นายอําเภอนาดีกับทางตํารวจไปเช็คดูว่าถ้ามีการเสด็จจริงๆ จะเข้าทางไหนออกทางไหน
และพื้นที่จอดรถอยู่ตรงไหน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ (แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความก้าวหน้ าการดําเนิ นโครงการขยายทางหลวง เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข
3079 ช่วงบ้านโชคชัยไปบรรจบพนมสารคาม ระยะทาง 18 กม. ล่าสุดคณะทํางานวิศวกรด้านการสํารวจของ
กรมทางหลวงได้มาทําการเก็บ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําที่ท่วมถนน และรายละเอียด
สะพานข้ามทางรถไฟ เพื่อนําไปประกอบการออกแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการยืนยันว่ารูปแบบ
ทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 และจะเร่งเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ
สําหรั บกรณี ทางหลวงหมายเลข 319 และหมายเลข 33 ขณะนี้ยังอยู่ในแผนของกรมที่จะ
นําเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ในปี 2561
กรณีการขยายถนน 4 ช่องจราจร ในส่ ว นของงบประมาณกลุ่ มจังหวัด ทางหลวงหมายเลข
3019 จากตลาดท่าประชุม อําเภอศรีมหาโพธิ ถึง จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 18 กม. เร่ง ของบประมาณ 620
ล้านบาท ขณะนี้การสํารวจตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางจักรยานสาย 3077 ที่จะขึ้นบริเวณตรงเขตเขา
ใหญ่ คาดว่าจะเสร็จประมาณสัปดาห์นี้ก็คือทางหลวงหมายเลข 2019 ช่วงคอขวด และได้มีการทําส่วนร่วมที่
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อําเภอศรีมหาโพธิตามนโยบายของท่านผู้ว่าที่จะขยายบริเวณแยกโคกขวาง โดยใช้เงินงบประมาณมา 10 ล้านบาท
ทําการมีส่วนร่วมและก็เซ็นต์สัญญาคาดว่าจะดําเนินการได้ในกลางเดือนมีนาคม ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1 กม.
เศษ ก็ของสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัดไปประมาณ 100 ล้าน จะนําเสนอพร้อมกับตัว โครงการของกลุ่ ม
จังหวัดในภาพรวมต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)

ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
(ใส่เนื้อหา)
โครงการชลประทานปราจีนบุรี ขณะนี้ได้ดูแลร่วมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคที่ 6 ดูเรื่อง
การบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําปราจีนบุรี อ่างเก็บน้ําในปราจีนบุรีที่ดูแลโดยโครงการชลประทานปราจีนบุรี มีอยู่
5 อ่าง ภาพรวมคือแต่ละอ่างมีปริมาณน้ําเก็บกับอยู่ที่ 70% ซึง่ อยู่ตามเกณฑ์
ส่วนการบริหารจัดการน้ําก็คือ แหล่งน้ําที่สําคัญที่จะเป็นต้นน้ําของแม่น้ําปราจีนหลักๆก็คืออ่าง
เก็บน้ํานฤบดินทร์จินดา ในการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งถ้าไม่มีอ่างนฤบดินทร์จินดา การบริหารจัดการน้ํา
จะเป็นไปตามธรรมชาติ คือน้ําที่มีอยู่ในแม่น้ําปราจีนเท่าไหร่ ถูกรุกตัวของน้ําเค็มเท่าไหร่ ปริมาณน้ําจืดเหลือน้อย
เท่าไหร่ พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําเท่าไหร่ น้ําก็จะหมดไปเรื่อยๆ เมื่อน้ําหมดไปเรื่อยๆ น้ําเค็มจะฟื้นตัวขึ้นมา
ส่ ว นปี 2560 เรามี น้ํ า ต้ น ทุ น ที่ ดี ก็ คื อ อ่ า งเก็ บ น้ํ า นฤบดิ น ทร์ จิ น ดา มี น้ํ า เก็ บ อยู่ ที่ ป ระมาณ 75% ในขณะนี้
เพราะฉะนั้ น ในการบริ ห ารจั ดการของเรา ในช่ว งฤดูแล้ งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงเดือนพฤษภาคม
2560 เราจะมีน้ําต้นทุนที่จะลงมาช่วยแก้ไขปัญหาฤดูแล้ง ซึ่งในแผนที่หน่วยเหนือของกรมชลประทาน วางไว้คือ
จะวางแผนระบายน้ําอยู่ ที่วันละ 2 ล้าน ลบม. ตั้งแต่ประมาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 แต่ในขณะนี้เรามีปัญหาติดขัดเรื่องการก่อสร้างที่ท้ายเขื่อนนฤบดินทร์จินดา ทําให้แผนที่จะระบายตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ยังไม่สามารถดําเนินการได้ จากการประสานกับสํานักก่อสร้างที่ 7 แล้วคาดว่าอีก
ประมาณ 2 วัน จะระบายน้ําได้อยู่ที่ประมาณ 2 ล้าน ลบม. เพราะว่าการดําเนินการวันนี้อยู่ที่ 95% แล้วตรงที่จะ
แก้ไขตรงท้ายเขื่อน ซึ่งขณะนี้ระบายอยู่ที่วันละ 1 ล้าน 3 แสน ลูกบาศก์เมตรเศษ ซึ่งขณะนี้ ได้ติดตามผลจาก
การระบายคือ การตรวจค่าการรุกตัวของน้ําเค็ม โดยขณะนี้มีการรุกตัวของน้ําเค็มอยู่ที่ 0.2 กรัม/ลิตร ซึ่งเป็น
ปริมาณที่ยังมีค่าความเค็มยังต่ํา ยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ อยู่ที่อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
จากการเปรียบเทียบระหว่างวันนี้ ของปีนี้ กับระหว่างวันนี้ของปีที่แล้ว สถานการณ์น้ําดีขึ้นมาก แต่ในการบริหาร
จัดการน้ําจะได้ผลมากน้อยอย่างไร ทางกรมชลประทานให้ความหวังตรงนี้ไว้สูงเพราะเรามีเขื่อนนฤบดินทร์จินดา
และคาดหวังว่าในช่วงฤดูแล้งของปี 2560 จะยังคงใช้ประโยชน์จากการระบายน้ําสูงสุด
ในเบื้องต้นการระบายน้ําปีนี้เป็นปีแรกการคาดการน้ําที่ระบายอยู่ในขั้นปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการ จะต้องลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นติดตามผลบริหารจัดการ ซึ่งเมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทาน ได้ไปประชุมกับนายอําเภอบ้านสร้างและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
กํานันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ เพื่อพูดคุยกันว่าในขณะนี้สถานการณ์การรุกตัวของน้ําเค็ม การใช้ประโยชน์ของ
น้ําจืด การเตรียมการรับภัยแล้งของอําเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดปราจีน บุรี ที่จะต้องประสบ
ปัญหาการรุกตัวของน้ําเค็มเป็นอันดับแรก เราจะดําเนินการอย่างไร ทางชลประทานได้ไปพูดให้ที่ประชุมว่าขณะนี้
เราดําเนินการอย่างไรในการบริหารจัดการน้ํา ปัญหาอุปสรรค์มีอะไร เบื้องต้นปัญหาอุปสรรค์ที่จะทําให้การบริหาร
จัดการน้ํามีปัญหา สิ่งหนึ่งก็คือการดูดน้ําทางตอนบนเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาจะเรื่องการเกษตรที่จะใช้มาก
เกินไป หรือจะภาคอุตสาหกรรมที่เอาไปเก็บไว้มากเกินไปเมื่อยังไม่ ถึงฤดูกาลที่มีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการ ซึ่ง
ขณะนี้ทางชลประทานได้ติดตามดูการรุ กตัวของน้ําเค็ม ปริมาณน้ําที่ระบายจากเขื่อนนฤบดินทร์ ฯ ต้นน้ําระบาย
มาเท่าไหร่ ปลายน้ําที่อําเภอบ้านสร้างเหลือเท่าไหร่เราจะมาเช็คว่าน้ําหายไปเท่าไหร่ ซึ่งขณะนี้ถ้าเราเช็คได้เราก็จะ
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ลงไปในพื้นที่โดยจะร่วมกับทรัพยากรน้ําซึ่งจะไปดูในพื้นที่ว่าจะดําเนินการอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องไปทํา
ความเข้าใจว่าเราไม่ได้หวงน้ํา เราจะมีแผนการใช้น้ําที่เป็นจังหวะในช่วงเวลา
เมื่อจังหวัดปราจีนมีอ่างเก็บน้ํานฤบดินทร์จินดาแล้วทุกภาคส่วนที่ ท่านผู้ว่าเคยพูดไปว่า ลูกของ
ท่านมีเยอะ ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุปโภคบริโภค จะต้องได้รับประโยชน์ด้วยกันแต่จะต้องมี
จังหวะจัดเกณฑ์ช่วงเวลา แล้วแต่ละส่วนที่มีความพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากร มีงบประมาณอาจจะต้อง
สร้างแหล่งเก็บกักน้ําไว้ในช่วงฤดูฝน ฤดูแล้งก็จะมารบกวนน้ําในแม่น้ําปราจีนน้อยลงอันนี้คือหลักบริหารจัดการ
ของแม่น้ําปราจีนบุรีที่จะประสบความสําเร็จ แต่ปีนี้เข้าใจว่ายังเป็นปีแรกการบริหารจัดการอาจมีปัญหาเล็กน้อยแต่
เราก็พยายามเก็บรายละเอียดเอาไปใช้ปรับอยู่ตลอดเวลา
สรุปในภาพรวมแล้ว เมื่อวานวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ลงไปตรวจสถานี 304น้ําสาย 304
กับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ไม่พบว่ามีการสูบน้ําของสถานประกอบการแต่อย่างใด อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้
รวบรวมทํางานด้วยกันและก็ก็สร้างความรับรู้กับผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริหารจัดการน้ํายังเป็นที่น่า
พอใจ ถ้าเกิดปัญหาอุปสรรค์ จะรายงานที่ประชุมให้ทราบต่อไป
ผวจ.
ขอบคุณท่านชลประทานจังหวัด โดยสรุปคือเขื่อนนฤบดินทร์จินดา ถือว่าโชคดีได้สมบัติล้ําค่ามา
ฝากประชาสัมพันธ์จังหวัด หากมีการปล่อยน้ําตามที่ทางชลประทานพูด ก็ให้สรุปเป็นสัปดาห์ๆ ออกข่าวไปเรื่อยๆ
ให้ประชาชนได้รับรู้ ว่ามีการปล่อยน้ํา และให้ชลประทานไปตรวจดูมีการอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เกิดจากเขื่อน
นฤบดินทร์ ให้สร้างขบวนการร่วมให้ด้วย เพื่อชาวบ้านจะได้รับรู้ด้วย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.4 ความก้าวหน้า การผลักดัน ให้เกิดความก้า วหน้า ตามมติค รม. เพื่อการกระตุ้น เขต
เศรษฐกิจพิเศษตามกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์และความก้าวหน้า SME
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
(ใส่เนื้อหา)
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานความคืบหน้า ซุปเปอร์คลัสเตอร์ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุนการดําเนินการช่วยเหลือ SME และสถิติโรงงาน
ในเรื่องแรกเป็นเรื่องความก้าวหน้านโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์เนื่องจาก
นโยบายตรงนี้ทาง BOI ได้ยุติคําขอตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงไม่มีผู้ลงทุนมายื่นแต่อย่างใด
ในด้านการส่งเสริมการลงทุน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีโครงการที่ได้รับการการลงทุนใน
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 1 โครงการ ก็ได้แก่บริษัทสุริพลสมเด็จฟู๊ด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการกบิน ทร์บุรีมีเงิน
ลงทุน 515 ล้านบาท ทางการผลิตอาหารแช่เย็นแช่แข็งใช้คนงานทั้งสิ้น 393 คน
ในส่วนที่ 2 การดําเนินการของศูนย์ช่วยเหลือ SME ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญใน
การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมได้ ขอความช่ว ยเหลื อในการแก้ปัญหาการลงทุนธุรกิจมาแล้ ว ทั้งสิ้น 19 รายโดยมี
ประเด็นด้านขอความช่วยเหลือ 36 เรื่อง ซึ่งดําเนินการไปแล้วจํานวน 3 รายด้านการผลิต การเมือง การตลาด
ในผลของการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแจ้ง
ความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จํานวน 2 ราย เศรษฐกิจในการค้าส่งค้าปลีก 1 ราย ฐานการผลิต 1 ราย ซึ่งทั้ง
2 ราย ต้องการการช่วยเหลือด้านการเงิน สถิติของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบการโรงงานในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 มีอยู่ 2 ราย มีโรงงานทําเครื่องตกแต่งไม้ตั้งอยู่ที่อําเภอกบินทร์บุรี เป็นโรงงานเล็กเล็กใช้
คนงานแค่ 2 คน เงินลงทุนแค่ 4 แสนกว่าบาท อีก 1 ราย ชื่อบริษัท A&L ไทยแลน จํากัด ประกอบกิจการผลิต
สินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ตําบลหัวหว้า อําเภอศรีมหาโพธิ ใช้คนงาน 21 คน เงิน
ลงทุน 3.2 แสนล้านบาท

๑๓

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
เปลี่๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดํ า เนิ น งานของศู นย์ ดํ ารงธรรมจั ง หวั ด ปราจี นบุ รี (ตั้ งแต่ เปิ ด ศู นย์ ฯ กรกฎาคม 2557
– 22 กุมภาพันธ์ 2560) มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 2,276 เรื่องยุติแล้ว จํานวน2,012 คิดเป็นร้อยละ
88.40% เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 264 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.60%
2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกรายอาเภอ ตั้งแต่ ตั้งแต่ เดือน
ก.ค. 2557 – 22 กุมภาพันธ์ 2560
- อําเภอกบิน ทร์บุ รี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 656 เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 337 เรื่อง
อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 54 เรื่อง
- อําเภอเมืองปราจีนบุรี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 296 เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 274 เรื่อง
อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 22 เรื่อง
- อําเภอนาดี มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 111 เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 92 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจํานวน 19 เรื่อง
- อําเภอประจันตคาม มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 114 เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 103 เรื่อง
อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 11 เรื่อง
- อําเภอศรีมหาโพธิมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 155 เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 134 เรื่อง อยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน 21 เรื่อง
- อําเภอบ้านสร้าง มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 90 เรื่อง ยุติแล้ว จํานวน 80 เรื่อง อยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน 10 เรื่อง
- อําเภอศรี มโหสถมี เรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ จํานวน 41 เรื่อง ยุติแล้ ว จํ านวน 40 เรื่อง อยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน 1 เรื่อง
3. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2560) จานวนทั้งหมด 43 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
- ขอความช่วยเหลือจํานวน 12 เรื่องยุติแล้วจํานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 10 เรื่อง
- ได้รับความเดือดร้อนจํานวน 6 เรื่องยุติแล้วจํานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 4 เรื่อง
- ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 12 เรื่องยุติแล้วจํานวน 5 เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 7 เรื่อง
- แจ้งเบาะแส จํานวน 10 เรื่อง ยุติแล้วจํานวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 10 เรื่อง
- ปัญหาที่ดินจํานวน 1 เรื่อง ยุติแล้วจํานวน 1 เรื่อง
- อื่นๆ (หนี้นอกระบบ)จํานวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 2 เรื่อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงานคลังจังหวัด)

๑๔

คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
เปลี่ยนตัวเลข
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 รายจ่ายประจําของจังหวัดปราจีนบุรีได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,781.33
ล้านบาท ซึ่งเป็นงบของส่วนราชการ 1,721.36 ล้านบาท เป็นงบประมาณจังหวัด 59 ล้านบาทเศษ ขณะนี้เบิกจ่าย
ไปแล้ว ร้อยละ 81.16% งบประมาณจังหวัดเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 13.23% เบิกจ่ายในภาพรวมงบประมาณรายจ่าย
ประจําทั้งงบส่วนราชการและงบประมาณจังหวัด ร้อยละ 78.87% ซึ่งถือว่าสูงกว่าเป้าหมายของไตรมาส 2 ที่กําหนด
สูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 23.27% เราได้ลําดับที่ 84 ของประเทศ สําหรับรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,644 ล้านบาทเศษ เป็นงบของส่วนราชการ 2,464 ล้านบาทเศษ เป็นงบประมาณจังหวัด 180 ล้านบาท
เศษ ตอนนี้ผูกพันไปแล้วร้อยละ 70.71% เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 25.41% ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดอยู่ในไตรมาส
2 ร้อยละ 15.59 เราได้ลําดับที่ 58 ของประเทศ สําหรับรายจ่ายในภาพรวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 4,426 ล้านบาทเศษ
ซึ่งเป็นงบของส่วนราชการ 4,185 ล้านบาทเศษ งบประมาณจังหวัด 240 ล้านบาทเศษ ร้อยละเบิกจ่าย 46.93%
ซึ่งถือว่าต่ํากว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 กําหนดไว้เป็นร้อยละ 52% ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 5% ได้ลําดับที่ 63 ของ
ประเทศ สําหรับการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีจังหวัดปราจีนบุรี 3 ปี ปี 57 58 59 ซึ่งมีเงินทั้งสิ้น 1158 ลบ.เศษ ตอนนี้
เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 64.50%
ผวจ.
ฝากท่านคลังกับหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเอารายชื่อส่วนราชการมาขึงดูหน่อยว่าหน่อยไหนงบ
ลงทุนยังน้อยหน่วยไหนงบประจํายังเบิกน้อย ท่านติวเข้มให้หน่อยเชิญหัวหน้าส่วนมาพบมาคุยกันต่อหน้าท่านรองทิวาฯ
ก็ได้จะได้เร่งขึ้นอีกหน่อยดูแล้วมันเกือบสุดท้ายแล้ว
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานสถานการณ์มันสาปะหลังประจาปี พ.ศ. 2560
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
พาณิชย์จังหวัด รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ใส่เนื้อหา
สถานการณ์ มั น สํ า ปะหลั ง ณ วัน ที่ 22 กุม ภาพั น ธ์ 2560 หั ว มั นสดค้ า ราคา 1.55 บาท/
กิโลกรัม ราคามันสดคละมีการปรับราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมาก และภาวะ
การค้ามีการชลอตัว สําหรับมันเส้นราคา 5.20 บาท/กิโลกรัม ราคาสัปดาห์นี้ราคาคงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน สําหรับการ
บริหารจัดการมันสําปะหลังของกระทรวงพาณิชย์ประจําปี 2560 มีทั้งหมด 2 มาตรการ
1. มาตรการนําเข้าและส่งออก
2. เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่าน
ทราบแล้ว ขอความกรุณาให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
- สถานการณ์การระบาดของกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออก หรือโรคเมอร์ส
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

๑๕

(ใส่เนื้อหา)
ระเบียบวาระที่ 5.2 สารสถิติน่ารู้
(ใส่เนื้อหา)
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.3 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(ใส่เนื้อหา)
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ผวจ.ปราจีนบุรี
เรื่องรั้วศาลสมเด็จพระณเรศวรมหาราชตอนนี้ครบยัง ถ้าครบแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบหน่อย
ขอบคุณครับ ตอนนี้รวบรวมเงินจะส่งให้ มทบ.12 ขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับ
การรับบุญสร้างบุญบารมีกับตัวเองขอให้บุญบารมีตกกับท่านและขอให้ท่านเจริญรุ่งเรื่องในราชการและครอบครัวมี
ความสุขสมบูรณ์ตลอดไป
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด สืบเนื่องจาก พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 4
มีนาคม 2559 แต่จนบัดนี้ยังไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ ซึ่งในส่วนภูมิภาคกําหนดให้ผู้บังคับการตํารวจกับนาย
ทะเบียน ดังนั้น ได้มีคําสั่ง คสช. ออกมาขยายเวลาออกไป 360 วัน ซึ่งคนที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ 4 มีนาคม
2559 ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ก็คือบริษัทยาม แล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัย หากว่ายื่นคําขอภายใน 360 วัน ก็
คือก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ก็สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นวันหยุด
วั น ครบกํ า หนดก็ คื อ วั น ทํ า งานวั น ถั ด ไปคื อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ ดั ง นั้ น ผมในฐานะตั ว แทนผู้ บั ง คั บ การขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่มีพรรคพวกประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ให้มายื่นคําขอลงทะเบียนภายในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 สําหรับบริษัทให้ยื่นที่ตํารวจภูธรจังหวัดส่วนยามสามารถยื่นที่สถานีตํารวจท้องที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ผวจ.
บริษัทในพื้นที่แจ้งให้อําเภอแจ้งให้ความรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
มติที่ประชุม
- รับทราบ กศน. จังหวัดปราจีนบุรี กศน.ปราจีนบุรีได้ดําเนินตามหลักสูตรสาธารณสุขจังหวัดโครงการจัดงานดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่าง 7 กระทรวงหลัก 2 หน่วยงาน
เจ้าของหลักสูตรคือกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้กําลังจัดหลักสูตรอยู่ที่ กศน.อ.เมืองปราจีนบุรีเปิดหลักสูตร 420 ชม.
ระหว่างวันที่ 15– 30 กุมภาพันธ์ ที่ รพ.อภัยภูเบศร หลักสูตรนี้จะต้องผ่านสูตรมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ
การดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรที่ 2 ที่ กศน.อ.นาดี หลักสูตร 70 ชม. เปิดวันที่ 3- 20 มีนาคม 2560 อีกที่หนึ่งคือ
กศน.อ.กบินทร์บุรี ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 2560 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สู งอายุ ซึ่งคงสภาวะสังคมทําให้ ผู้สู งอายุมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
มติที่ประชุม
- รับทราบ รอง ผวจ.ปจ.
ท่านชลประทานเนื่องจากท่านผู้ว่าชมเชยท่านเรื่องมิสเตอร์น้ํา การปล่อยน้ําผมกับท่านผู้ว่าฯ
คิดเล่นๆ ในกรณีการปล่อยน้ําป้องกันน้ําเค็ม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ตอนปล่อยน้ํา ล้านสอง หรือสองล้านปล่อยล้าน 3
ตอนนี้ ถ้าคิดว่าปล่อยไปแล้ว 2 ล้านสามเดือนที่ท่านว่าจะใช้เวลาประมาณ 130 วัน คิดว่ าเป็น 100 วัน ร้อยวัน
ปล่อยวันละ 2 ล้านจะปล่อยทั้งหมดวันละ 200 ล้าน เขื่อนห้วยโสมง มี 295 ล้าน เพราะฉะนั้นจะมีน้ําอยู่ใน
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เขื่อนเต็มประมาณ 95% ประชาสัมพันธ์ในการปล่อยไปแล้วนั้น มีส่วนหนึ่งที่ภาคเกษตรเอาไปใช้ มีส่วนหนึ่งที่
ภาคอุตสาหกรรมเอาไปใช้ มีส่วนหนึ่งก็ห ลุดลอกไปยังน้ําเค็ม เพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นวิทยาศาสตร์ผมอยาก
นําเสนอว่าท่านลองปรึกษากันดูว่า คน 4 คนต้องรู้เรื่องน้ําว่าเกษตรเอาน้ําไปใช้เท่าไหร่ในเชิงวิทยาศาสตร์ แล้วก็
อุตสาหกรรมเอาน้ําไปใช้เท่าไหร่ ทางชลประทานปล่อยน้ํามาเท่าไหร่ โดยการพูดคุยกัน 4 คนพอ อุตสาหกรรม
เกษตรฯ ทรัพยากรน้ําภาค 6 ชลประทานเป็นเลขา จะได้รู้เลยเป็นการทดสอบว่าน้ําที่ปล่อยมาจากห้วยโสมง หรือ
อ่างเก็บน้ํานฤบดินทร์จินดา ที่เราปล่อยมาขนาดนี้ถ้าเกิดเราพอดีในเชิงพิสู จน์ได้ในเชิงล้านห้าเราไม่ต้องปล่อยสอง
ล้าน จะได้เก็บน้ําไว้ เพราะท่านคํานวณว่าเดือนพฤษภาคมฝนตกแน่ ถ้าเกิดมันไม่แน่อะไรจะเกิดขึ้น ให้ท่านไปคิด
ในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะท่านมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ จะได้รู้ว่าน้ําที่เราปล่อยในเชิงวิทยาศาสตร์ขนาดไหน
ผวจ.ปจ.
เรื่องการใช้ที่ที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าต้องขอเวลามีโครงการมันจะมี 2 ส่วน ที่สาธารณะที่เราจะมี
โครงการไปทํา ขอใช้เวลาขอใช้ท่านต้องเอาข้าวของไปตั้งอยู่ และเข้าไปยึดที่เขาเลยนี่คือประเด็นที่ 1 ที่ 2 คือที่
สาธารณะที่เป็นที่ทั่วๆ ไปแล้วหน่วยงานทรัพยากรน้ําหน่วยงานอื่นๆ อยากจะไปขุดคลอง ขุดหนองคืนกลับสภาพแต่
ไม่ได้ยึดเอาไว้ประชาชนยังใช้ประโยชน์เช่นเดิมวิธีการขอ ให้ท่านที่ดินชี้แจง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ประกอบดังนี้

กรณี การขอใช้ที่ส าธารณประโยชน์ ผ มขอกล่ าวสั้ นๆ จะมี กฎหมายและระเบีย บ

1. มาตรา 9 มีผลประโยชน์ขายที่ดิน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการอนุญาตตามมาตร 9 กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543
3. คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 3312 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ผมจะ
ไม่ขอกล่าวรายละเอียดครับแต่ว่าเนื่องจากเกี่ยวข้องว่าในการขอใช้จะมี 3 มาตราคือมาตรา 9 การขอใช้ มาตรา 8 การ
ขอสภาพมาตรา 8 มีการขึ้นทะเบียนซึงจะมีขั้นตอนต่างๆซึ่งผู้ขอจะต้องไปยื่นพร้อมเอกสารพร้อมเอกสารต่อนายอําเภอ
ตามความจําเป็น
ปัญหาเนื่องจากจะมีการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนจะมีการยื่นขอในการอนุมัติ
และมีการติดต่อหน่วยงานต่างๆ และขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่จะยกมาเป็นปัญหาคือจะต้องดํา เนินการขอความเห็นจาก
หน่วยงานดังต่อไปนี้
1. สนง.ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
2. มณฑลทหารบกที่ 12
3. สนง.ทรัพยากรที่ 5 ปราจีนบุรี
4. สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 7
5. สนง.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
7. สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
8. แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
9. อําเภอท้องที่
10. สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
คราวนี้ปัญหาที่เกิดที่เคยเอาลงมาคือล่าช้าเพราะว่าเราทําหนังสือถึงหน่วยงานแล้วหน่วยงานไม่
ตอบมา หรือตอบมาล่าช้า ไม่ทันภายใน 150 วัน
เรื่องต่อไปคือเรื่องการขุดลอกบึงน้ําสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในการดูแลของ อบต. หรือท่าน
นายอําเภอที่ท่านเป็นผู้ดูแล ปกติก็เป็นหน้าที่ ในกรณีที่ อบต. เป็นคนสั่งให้ไปขุดลอกคลองในบึงน้ําสาธารณประโยชน์ใน
ท้องที่ที่ดูแล บางท่านก็คิดว่าไปทําได้เลย แต่เมื่อไปตรวจดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2543 หน่วยที่ดําเนินการ
จะต้องทําโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ และจะต้องทําทุกกรณีไป
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ผวจ.ปจ.
โดยสรุ ป หน่ ว ยงานใดที่ได้รับงบประมาณมาหรือจะขุดลอก จะต้องทําเป็นโครงการขออนุมัติผู้ ว่า
ราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ แลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติก่อน แม้จะเป็นเงินนอกงบประมาณหรือองค์กรเอกชน
เนื่องจากจะไปเกี่ยวพันถึงดินที่ขุดไป ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ว่านําไปไว้ที่ไหนอย่างไร
รอง ผวจ.
การจะทําโครงการอะไรต่างๆ จะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 43 การทําโครงการต่ างๆขอให้
ถูกต้องตามกฎหมายนั้นๆ คือมีกฎหมายเขียนไว้อย่างไรให้ดําเนินการตามกฎหมายนั้นๆ
เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งงบประมาณ จากข้ อ สั ง เกต โดยเฉพาะของท้ อ งถิ่ น ที่ มี ปั ญ หาที่ ล่ า ช้ า ท้ อ งถิ่ น มี ห ลั ก
คล้ายๆกัน คือ เมื่อเสนอโครงการ/แบบรูปรายการมาแล้ว ส่วนใหญ่จะเสนอให้เปลี่ยนแบบ และขอแก้ไข โดยจะต้อง
เสนอไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอให้แจ้งไปที่ สนง.โยธาฯ ก่อนเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่อ
จะได้ไม่เสียเวลา แต่ อปท. ขอให้ส่งไปที่กรมส่งเสริมฯ ก่อน ทําให้เสียเวลาในการตอบกลับไปกลับมา ดังนั้น เมื่อมีการ
ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบ ควรส่งให้ สนง. โยธาฯ วิเคราะห์ให้ก่อนแล้ว เมื่อส่งไปที่กรมส่งเสริมฯ จะสามารถอนุมัติ
ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งกลับไปกลับมา
รอง ผวจ.
จังหวัดปราจีนบุรี จัดจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน เดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงภาคเช้า จึงขอให้
ส่วนราชการที่จะจัดประชุมให้จัดในวันที่ไม่ตรงกับวันออกหน่วยเคลื่อนที่ หรือจัดประชุมในช่วงบ่าย เพื่อที่ส่วนราชการ
จะได้ออกไปร่วมในการออกหน่วยเคลื่อนที่
มติที่ประชุม
เลิกประชุม

- รับทราบ –
เวลา 11. 30 น

ลงชื่อ เสาวนีย์ ชลารักษ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวนีย์ ชลารักษ์ )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

