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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือน เมษายน ๒๕60
ครั้งที่ 4/๒๕60
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 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 13 หน่วยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรษา
มาชรงค์
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอํานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. พ.ต.ต.หญิงอรชุน กนกทิพย์พรชัย แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายปรีชา
พุตฉาย
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายมนูญ
ดิสโร
ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายโอภาส
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.จินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
12. นายบุรฉัตร
บุญประกอบ
ผู้อํานวยการ สนง.ธกส. สาขาปราจีนบุรี
13. น.ส.ฐิติพร
โตเมส
แทน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายดําริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอํานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายดุสิต
คําเพ็ญ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
7. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
9. นางสาวรัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี
10. 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 แสงทอง
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. พ.อ.ชัยธวัช
สิทธิสุข
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สันติ
ศรีมาตย์กุล
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. ร.อ.กัมพล
สังข์สาลี
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เย็นจิตร
กรุณา
แทน หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.ธนิต
ไทยวัชรามาศ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.ต.สุเทพ
สมใจเพ็ง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
6. พ.ต.ท.สําเนา
โฆษิตกระโทก แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี
7. พ.ต.ท.พลากร สลีแดง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม
8. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเพีย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี
9. พ.ต.ต.ธนพล
วงษ์บุบผา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธิ
10. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านสร้าง
11. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ
12. 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.ท.สราวุธ
เอี่ยมสําอางค์ แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจวังของแดง
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายศักดิ์ชัย
เคารพาพงศ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายเจนกิจ
เชฎฐวาณิชย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
7. นายวิฑูรย์
จุลวงษ์
แทน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายศิระ
ศิริสูงเนิน
หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู้อํานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี
10. นางณัธาศิริ
สุทธโส
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
11. น.ส.ช่อผกา
จันทร์แจ่ม
แทน ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อําเภอ
1. นายสมชาย
ชํานิ
นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอําเภอกบินทร์บุรี
3. นายสมศักดิ์
เอี่ยมพานิช
แทน นายอําเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอําเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจํานงค์
นายอําเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชวภณ
ประชิตวัติ
นายอําเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอําเภอศรีมโหสถ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 38 หน่วยงาน
1. นางสีไพร
โกธรรม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายจุมพล
แก้ววิจิตร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลตําบลโคกมะกอก
5. นายสมชาย
สมบูรณ์กูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกบินทร์บุรี
6. ว่าที่ ร.ต.วันชัย ไวศยดํารง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเก่า
7. นางวิไล
แสงใจ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลศรีมหาโพธิ
8. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีตําบลกรอกสมบูรณ์
9. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์งาม
10. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนาดี
11. น.ส.พิชญจิรา ละมูล
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
12. นายอรรคเดช อุ่ยชัยยา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย
13. นายนิพล
สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
14. นายสุวิทย์
ยุวัฒนะ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
15. นายนุกูล
สีแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนินหอม
16. นางรจนา
ทองอยู่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
17. นายประเสริฐ แววนํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
18. นายไพบูลย์
ช่างฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
19. นายพานิชกฤต โชติกิจโชติพงศ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
20. นายอุดม
แนวสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
21. นายวชิรวัตติ์
สุทารมณีโรจน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางแก้ว
22. นายสุทัศน์
เมตตา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
23. นายมาโนช
พูลเฉลิม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ
24. นางพิสมัย
เปูาคําภา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
25. นายธีรชัย
วงศ์วนิชโยธิน แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
26. นายสงัด
เสริมทรัพย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเบา
27. นายสุชาติ
ส่งแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า
28. นายปรีดา
นกอยู่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
29. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
30. น.ส.พวงทอง
อํานวยสมบัติ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอย
31. นายสมชาย
ศรีกล้ํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฝูาย
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32. นายมนตรี
33. นายธนพัชร์
34. นายบุญสม
35. นายสมชาติ
36. นายสําราญ
37. นายศุภฤกษ์
38. จ่าเอกรัตนโชติ

ศิลาผ่อง
มณฑาลพ
ประถมพรมราช
ชูเดช
อ่อนอรุณ
บุญเจริญ
จํารูญ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน

ไม่มาประชุม 32 หน่วยงาน
1. นายวรรณสิทธิ์ แสงมาลี
นายกเทศมนตรีตําบลสระบัว
2. นายไชยันต์
จันทวงษ์
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสร้าง
3. นายสุทธิชัย
เหรียญอารีย์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกปีป
4. นายไพบูลย์
อยู่ประเสริฐ
นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
5. นายสมนึก
เลิศศักดิ์วิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
6. นายสํารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม
7. นายปัญญา
บํารุงวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ
8. น.ส.นัชชา
ชาวนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนห้อม
9. ด.ต.ศิลปชัย
วงษ์นิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ
10. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
11. นายพิศิษฐ์
กัณหารี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
12. นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์บุรี
13. นายปกรณ์
สมบัติมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี
14. นายณัฐชัย
กันหารัตน์
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม
15. นายมาโนช
พินิจชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง
16. นายเฉลิมชัย
ชั่งสี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
17. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
18. นายสมศักดิ์
กุลบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
19. นายกนก
บํารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
20. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
21. นายวิชัย
สายพนัส
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพรง
22. นายบุญส่ง
จํานง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
23. นายชัยชนะ
นวลสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
24. นายเสถียร
แก้วไทรเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง
25. ส.ต.อมานะ
คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
26. นายบุญเตือน
อินคง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน
27. นายุทธศักดิ์
นามประสิทธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกปีบ
28. นายสมยศ
จาตุรนต์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ชะเลือด
29. นายนัฐพล
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
30. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด
31. นายอวยพร
รุประมาณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
32. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นางสุพัตร
คงดี
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางรวงทิพย์
วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชุมพล
บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายชลิต
ลําปังทอง
แทน สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุรพล
เขม้นนามัด
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายมงคล
แดงกระจ่าง
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
9. นายบุญธรรม
จันทรัตน์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. น.ส.ปาริชาติ
ใบผักแว่น
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นางนวกชมณ แซ่ฉวั่
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
14. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๑5. นายภควัศ
สลักคํา
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี
16. นายสุรชัย
จิวะสุรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
(โครงการห้วยโสมง)
17. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงนฤบดินทร์จินดา
18. นางสาวธนวัน บัวหลวงงาม
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวเทวัญ นักเปุา
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 8 หน่วยงาน
1. น.ส.กัญญา
พันธะพุมมี
แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.กัญญา
พันธะพุมมี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ศุภมาส
อยู่วัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบํารุง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสาร
เจริญผล
ผู้บัญชาการเรือนจํากบินทร์บุรี
6. นายวิชาญ
สุขสวัสดิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
7. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
8. นายอติชาติ
สุขเกษม
ผู้อํานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
9. นายฉัตริชัย
รอดสุทธิ์
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๖

9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.สุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์เดช ชัชพงศ์ปฤษฎิ์ ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางอุทุมพร
พรหมวาศ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
รก.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวรศักดิ์
ภักดีคํา
ผู้อํานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวพรนันท์ สัณหจันทร์
ททท.นครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนิกร
เปลี่ยมประเสริฐ แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสําราญ
มีล่อง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรณภา
คําสวัสดิ์
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายเสรี
เกาะดี
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. น.ส.สมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัส
ปิ่นทอง
แทน หน.สนง.สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓ จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตุบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.อรุณี
แซ่เสา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
3. น.ส.อรุณี
แซ่เสา
แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางจารินทร์
สิกทะติ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. น.ส.อรกนก
ภูมิพันธ์
แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. น.ส.อรกนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
3. นายอวยชัย
อ่อนสําเนียง
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
4. นายจิระ
สํารวจเบญกุล หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
5. น.ส.วิลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมเดช
ฟักสะอาด
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจตุพล
อิ่มสําราญ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
8. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. ว่าที่ ร.ต จตุวัฒน์ คุณดิลกเนติ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
10. นายสุรัตน์ชัย ใจหล่อ
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาอําเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางขนิษฐา
วรรณภักดี
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขําดี
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางขวัญคนางค์ สุขสิริคําวิไล
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกิติศักดิ์
ศิริมังคละ
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุพัฒน์
กองเงิน
รก.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายวรรณชัย อติพลสกุล
แทน คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกษม
สุขแสนไกรศร ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางเพ็ญนภา
ศิริราช
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายกมล
จันทร์ดี
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 19 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายสุชาติ
เครือศรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีเขต 7
2. นายปรีชา
เดชะไชย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1
3. นางรัชนก
พวงกนก
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
4. นางปริญภรณ์ บุตรกิจ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวุฒิชัย
ประเสริฐสุข แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
6. นายกิตติ
บุญเรือง
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายบุญลือ
ทองเกตุแก้ว ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
8. นายสมพงษ์ แช่บ้าง
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
9. นางกาญจนา ผ่องแผ้ว
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
10. นายปรีชา
สุภาพ
ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
11. นายกมลภพ งามเจริญ
แทน รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไม่มาประชุม 7 หน่วยงาน
1. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
2. นายวีระ
ออมทรัพย์ทวี
3. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม
3. นายอุดม
พรประเสริฐ
4. นายโกวิท
ลือคํางาม

ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี
5. พันเอกสมัย
ศรีสังข์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
6. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
7. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน
1. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นางจารุณี
วายลม
แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
4. นางจารุณี
วายลม
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
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5. นายนฤพนธ์
6. น.ส.วงเดือน
9. น.ส.ฐิติพร
10. น.ส.จุไรรัตน์
11. นางสิริรัตน์
12. น.ส.นิราภรณ์
13. น.ส.วัลวิภา
14. นายพิษณุ

ภาโนชิต
ใช้ได้สุก
ไหว้พรหม
เจริญผล
เครืออาษา
ภูชุม
เชยกลิ่น
นันทา

ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สนจ.ปจ.
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี
สํานักงานสภาเกษตรกร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. พิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ประสบความสําเร็จจากการแข่งขันกีฬา
ในรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” และกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”
(สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย)
2. พิธีมอบโล่เกียรติยศสําหรับศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนอําเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดําเนินงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดีทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย คือ
1) นายสมภพ ทิมฤกษ์ ตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญสานักงานอัยการภาค 6
ช่วยราชการสานักงานอัยการภาค 2 รักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัดปราจีนบุรี
ตําแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญสํานักงานอัยการภาค 6 ช่วยราชการสํานักงานอัยการภาค 2
2) น.ส.วรรษา มาชรงค์ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3) นางรวงทิพย์ วิเชยละ ตาแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
ย้ายมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
4) นายวรศักดิ์ ภักดีคา ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี ตําแหน่งเดิม หัวหน้างานกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬามวย
สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝุายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1. การจัดโซนนิ่งสงกรานต์ มอบให้ อบจ. อ.เมือง และเทศบาล หารือร่วมกันในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน เช่น ทําอุโมงค์ ระยะทาง ประมาณ 150 –
200 เมตร
2. การอนุมัติ/อนุญาตให้เล่นการพนัน ขอให้มีการกวดขันว่ามีใบอนุญาตหรือไม่
ขอให้ฝุายปกครองกวดขันในดรื่องนี้
3. เรื่องความสะอาดเป็นวาระแห่งชาติ เริ่มเดือนหน้าให้ 1 อําเภอ 1 หน่วยงาน นําเสนอวีดิทัศน์
อําเภอ/หน่วยงานละความยาวไม่เกิน 5 นาที ก่อน/หลังทําความสะอาด ในที่ประชุมฯ
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4. เรื่องยาเสพติด ในช่วงสงกรานต์สามารถจับกุมผู้ค้า/ผู้เสพได้ ใน 2 อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ และ
อ.กบินทร์บุรี ขอชมเชยทีมงานผู้กํากับและทีมงานทั้ง 2 อําเภอ มอบผู้การฯ ให้รางวัลกับทีมงาน ทั้ง 2 สภ.
5. เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม ถ้าหน่วยงาน /อําเภอได้รับการประสานจากศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด ขอให้รีบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผลเป็นประการใดให้รายงานให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทราบ
หากว่าปัญหาใดสามารถแก้ไขในพื้นที่ได้ ก็ให้รีบแก้ไข หากปัญหาใดไม่สามารถแก้ไขได้ก็ให้รายงานถึงปัญหา/อุปสรรค
ให้จังหวัดทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนทีมีลักษณะพิเศษ เช่น ผู้มีอิทธิพล การแก้ไข
ต้องบูรณาการร่วมกันหลายฝุาย เป็นต้น
รอง ผวจ.ปจ. การร้องเรียนของผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กบินทร์บุรีในเขต สปก ครั้งหลังสุดไปยึดต้นไม้
ชาวบ้าน 7-8 ราย ตอนนี้ได้แจ้งให้หัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมออกเป็นคําสั่งโดยนําเสนอท่านผู้ว่าฯให้ รอ.รมน.
ผู้แทน มทบ.12 ผู้แทนตํารวจ และ สปก. และนายอําเภอพื้นที่ ขอฝากกบินทร์บุรีตามเรื่องนี้
ผวจ.ปจ.
ต้องรีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะ นายก อบต.นายกเทศบาลในท้องถิ่น ถ้ามีหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเกินอํานาจท่าน ให้รายงานนายอําเภอทางท้องที่ตั้งกรรมการขึ้นมาดูข้อมูลข้อเท็จจริง
6. เรื่องผักตบชวา ต้องทําอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นวาระแห่งชาติ ในแม่น้ําปราจีนบุรีมอบชลประทาน
จังหวัดช่วยดูแล และขอชมเชยท่านรองทิวาฯ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ พร้อมทีมงาน ในการกําจัดผักตบชวา
ที่หนองปลาแขยง
7. เรื่องโครงการโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงครองสิริราชสมบัติ มอบโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ผู้แทนโรงพยาบาลฯ วันที่ 4 พฤษภาคม จะมีการแถลงข่าวในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการแถลงข่างครั้งที่ 2
ครั้งแรกวันที่ 21 เมษายน โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งนี้จะเป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์
ให้คนในจังหวัดทราบถึงกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการแถลงข่าว จะเชิญหัวหน้าส่วน
ไปที่ รพ.อภัยฯ วันที่ 4 พฤษภาคมนี้
8. เรื่องสถานบริการ มอบฝุายปกครอง สนธิกําลังตํารวจ ทหาร จัดระเบียบสังคม
รอง ผวจ.ปจ.
ในส่วนของอําเภอก็ปฏิบัติปกติอยู่แล้ว ในส่วนของจังหวัดก็มีอยู่ 1 ชุด ซึ่งมีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้า
ซึ่งมีการประกอบกําลังกันระดับจังหวัด ส่วนที่ 3 ที่สามารถมาจับสถานบริการได้ถ้าหากมีปัญหามีการร้องเรียนไปทาง
ส่วนกลางก็คือส่วนกํากับตรวจสอบของกลุ่มการปกครองบวกกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ฯ
9. มอบ ผอ.กกท. ในการจัดทํากีฬาฟุตบอลลีกมัธยมและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อส่งเสริม
กีฬาและจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนเพื่อที่จะผลิตเยาวชนที่มีแววเข้าไปสู่กีฬาในสโมสรระดับชาติ โดยขอความร่วมมือ
กับอําเภอและสถานศึกษา จํานวน 12 ทีม และทีมสํารอง 4-5 ทีม
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 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
งานก่อสร้างอาคารที่ทําการและบ้านพักชั่วคราว, งานถนนเข้าโครงการ, งานถนนภายในโครงการ ,งานระบบไฟฟูา
และประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และงานล้อมรั้ว
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาเลขที่
กจ.๓/๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา 2,067 วัน
เริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วีซีอีซี ผลงานสะสม
ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 2560 ได้ 94.216 % ช้ากว่าแผน 5.784 %
- 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 จํากัด ผลงานสะสม ถึงวันที่ ถึงวันที่ 11 เมษายน
2560 ได้ 27.898 % ช้ากว่าแผน 19.569 %
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 650,000,000 บาท ดําเนินการ
ประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่ําสุด 418,888,800 บาท (บริษัทชัยเจริญไมตรี
จํากัด ) และได้ดําเนินการลงนามทําข้อผูกพันสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 6/2560 (กพด.) ลงวันที่ 15
มีนาคม 2560 อายุสัญญา 840 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 10 กรกฎาคม
2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดําเนินการสํารวจเก็บระดับเพื่อการก่อสร้าง
- ระบบชลประทานฝั่งขวา งบประมาณทั้งสิ้น 380,000,000 บาท ดําเนินการประกวด
ราคาแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่ําสุด 215,700,000 บาท (ห้างหุ้นส่วนจํากัด เทพมงคล
สุโขทัย 2531 ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 อายุสัญญา
720 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 12 มีนาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ผู้รับจ้างดําเนินการสํารวจเก็บระดับ เพื่อการก่อสร้าง
3.งานที่อยู่ในแผนงาน
- งานก่อสร้างระบบระบายน้ําฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ มีแผนงานดําเนินการก่อสร้าง
ในปีงบประมาณ 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. เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน
ค่างานตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 54.015 % ช้ากว่าแผน 2.925 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ

๑๒

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 ค่างานตามสัญญา 795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 18.055 % ช้ากว่าแผน 37.095 %
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 10.983 % ช้ากว่าแผน 48.986 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุป ผลงานรวม 32.433 % ช้ากว่าแผน 24.845 %
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 สิ้นสุดสัญญา 12 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 150 วัน ค่างานตามสัญญา
39,898,868.69 บาท ผลงานปัจจุบัน 10 % ช้ากว่าแผน 23.830 %
3. เรื่อง งานก่อสร้างทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 3079
กม.20+850 – กม.21+150 ระยะทาง 0.300 กม. งานสัญญาที่ ปจ.50/256
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลา 120 วัน ค่างานตามสัญญา 9,921,031.21 บาท ผลงานปัจจุบัน 8.28 % ช้ากว่าแผน
30.59 %
ปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4. เรื่อง งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 304
กม.141+741 – กม.142+084 LT,RT ระยะทาง 0.343 กม. งานสัญญาที่ ปจ.
38/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เริ่มต้นสัญญา 18 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 14 กุมภาพันธ์
2560 ระยะเวลา 120 วัน ค่างานตามสัญญา 15,749,534.72 บาท ผลงานปัจจุบัน 100 %
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค (โครงการชลประทาน

ปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ในส่วนของการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําปราจีนบุรี ปราจีนบุรีมีอ่างเก็บน้ําอยู่ 5 อ่าง มีความจุ
รวมอยู่ที่ คิดเป็น 35% การบริหารจัดการน้ํายังระบายน้ําจากอ่างบดินทรจินดาอยู่ที่วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร
จากการระบายน้ําค่าความเค็มของแม่น้ํา ณ วันนี้ในแม่น้ําปราจีนทั้งสายมีค่าความเค็มมีประมาณ 0.18 กรัม/ลิตร

๑๓

น้ําจืดได้ถอยลงไปอยู่ที่แม่น้ําบางประกงอยู่ที่ ต.บางตะเข็บ อ.บางคล้า ค่าความเค็มที่ 0.9 กรัม/ลิตร ในปีนี้จังหวัด
ปราจีนคงไม่ประสบความเค็มแล้ว ส่วนการทําพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนซึ่งอยู่ในโครงการส่งน้ํา
บางพลวงซึ่งเป็นพื้นที่ทํานาหลักๆ 3 แสนกว่าไร่ซึ่งขณะนี้เกษตรกรก็เริ่มทําเล็กน้อยทําที่สามารถสูบน้ําเข้ามาบริหาร
จัดการได้ภาพรวมคงประมาร 5% ตรงนี้คงไม่น่าเป็นห่วง
ผวจ.ปจ.
หน่วยที่ต้องทํางานหน้าฝนต้องระวังหน่อยเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนพอหน้าฝนอ้างว่าทําไม่เสร็จเบิกเงิน
ไม่ได้ไม่เข้าเปูาตามที่รัฐบาลต้องการที่จะให้เบิกเงินมันก็จะล่าช้าไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.4 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการกองทุนพัฒนา SME ตามแนว
ประชารัฐ/สถิติโรงงาน (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความคืบหน้าด้านการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนในเดือนเมษายนมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี 1 โครงการ โครงการประกอบกิจการเพื่อผิวปรับและเปลี่ยนสภาพผิวทั่วไป ที่ตั้ง 304
สําหรับการลงทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจจํานวน 19 ราย ดําเนินการแล้ว
เสร็จ จํานวน 4 ราย ความคืบหน้าการดําเนินงานไม่มีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ
สถิติการขออนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน การขยายโรงงานในรอบเดือนในรอบเดือนเมษายน
โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สถานประกอบการบริษัทโตโยต้าปราจีนบุรีประกอบกิจการเคาะพ่นสี
รถยนต์ ที่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จํานวนคนงาน 12 คน เงินลงทุน 34 ล้านบาท โรงงานที่ได้รับ อนุญาตขยาย
โรงงานบริษัท PCQ อินเตอร์นิชัลแนล จํากัด ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารที่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ คนงานจํานวน 6 คน
ลงทุน 25 ล้านบาท
3.5 ความคืบหน้า การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ถาวร บริ เวณลานราชานุสาวรีย์ รั ชการที่ 5
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
อบจ. ได้ตรวจสอบแล้วไม่สามารถติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาได้เนื่องจากไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อบจ.
หาก อบจ. จะดําเนินการในที่สาธารณะได้ จะต้องเป็นไปตามกรอบอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะเน้นที่ประชาชน
ได้ประโยชน์เป็นหลัก การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูาถาวรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัด
ปราจีนบุรีมาจัดงานมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ตรงนั้น ส่วนค่ากระแสไฟฟูาเป็นประเภทสาธารณูปโภคค่าใช้สอยค่าบริหาร
จัดการ ที่งบประมาณทั้ง 2 งบประมาณได้รับจัดสรรมาอยู่แล้ว ในส่วนของค่ามัดจําหม้อแปลงไฟฟูา อบจ.จะใช้วิธีมัดจํา
แล้วรับคืนหลังเลิกงานส่วนค่ากระแสไฟฟูาก็ไม่ได้สูงมากตามจํานวนหน่วยที่ใช้
ผวจ.ปจ.
มัน ยากตรงที่เวลาจะจั ดงานไปขอไฟฟูาขั้นตอนเยอะ หน.ลองไปหาว่าวิธีการอาจจะขอเป็นของ
สนง.จังหวัด หรื อของหน่ วยใดที่มัน ตั้งเป็ นแผนปีห น้า เป็นการใช้งบบริห ารจัดการได้ หรือไม่ ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ส่ ว น
ราชการสามารถใช้ได้แล้วมีเจ้าภาพคอยดูแล เป็น สนง. จังหวัดก็ยังได้ ลองดูว่ามันเข้าระเบียบหรือไม่
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3. ความคืบหน้ า การตรวจสอบระบบไฟฟ้า โรงเรี ย นบ้า นหนองงูเ หลือ ม ตาบลบางพลวง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี)
สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
การไฟฟูาฯ ทําให้ภายในไม่เกิน 3 วันทําการ ไม่ยุ่งยากเพียงแต่ขอให้บอกก่อนล่วงหน้า ท่าน ผอ.
โรงเรียนได้เสนอมาว่าแรงดันไม่เสถียร ในส่วนการไฟฟูาได้เข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเอง แรงดันเกินกว่า 120 ซึ่งถือว่า
อยู่ในมาตรฐาน เพียงแต่ว่าทางโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมได้รับการจัดสรรและห้องเรียนรู้เป็นคอมพิวเตอร์จาก

๑๔

การสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งมีแอร์จํานวนมากติดตั้งอยู่ และระบบสายไฟภายในโรงเรียนเป็นสายไฟขนาดเล็ก ซึ่งไม่
สามารถที่จะรองรับโหลดขนาดนั้นได้จึงทําให้แรงดันตก ในส่วนของระบบไฟฟูาแรงดันไม่ตก ไฟฟูาเลยได้เข้าไปคุยกับ
ท่าน ผอ.โดยตรง ท่าน ผอ.ก็มีความประสงค์ว่าอยากได้หม้อแปลงแบบที่ใช้กับโรงเรียนโดยเฉพาะเหมือนโรงเรียนอื่นๆ
ทั่วไป การไฟฟูาบ้านสร้างก็ได้ออกไปสํารวจประมาณการซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 430,000 บาท เฉพาะ
อุปกรณ์ภายนอกแต่ในเมื่อตั้งหม้อแปลงสปอร์โหลดแล้วถ้าระบบภายในยังไม่ปรับปรุง ก็ยังจะคงเกิดปัญหาอยู่ก็เลย
ให้คําแนะนําทางโรงเรียนไป ทางโรงเรียนก็จะมีส่วนงานของเอกชน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ กรกฎาคม 255719 เมษายน 2560) มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จํานวน 2,381 เรื่องยุติแล้ว จํานวน 2,112 คิดเป็นร้อยละ 88.%
เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 269 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11 % เรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือ
34% หน่วยงานที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุดจะเป็นส่วนราชการระดับจังหวัด 1,129 เรื่อง รองลงมาจะเป็น
อ.กบินทร์บุรี 412 เรื่อง อ.เมือง 306 เรื่อง ในเดือนเมษายน 2560 มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด 20 เรื่อง
อยู่ระหว่างดารดําเนินการขอให้หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงานคลังจังหวัด)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเปูาหมายตามมติ ครม. กําหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
รายจ่ายประจําร้อยละ 7.6 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 6.3% ภาพรวมร้อยละ 7.3% ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 ส่วนราชการในจังหวัดได้รับงบประมาณในเรื่องของงบประจํา 2,580 ล้านเศษ
เบิกจ่ายแล้ว 1,736 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 67% สําหรับงบลงทุนส่วนราชการได้รับงบประมาณ 2,500 ล้านเศษ
ที่ผูกพันแล้ว 2,200 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 90.55% มีผลการเบิกจ่าย 1,163 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 46.36%
เมื่อนํางบประจําและงบลงทุนมารวมกันส่วนราชการก็ได้รับงบประมาณทั้งหมด 5,000 ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว 2,800
ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 56.96 % ในส่วนของงบจังหวัดมีงบประจําอยู่ 67 ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว 20.6 ล้านเศษ
คิดเป็นร้อยละ 30.33% เป็นงบลงทุน 107.8 ล้านเศษ ก่อหนี้ผูกพัน 157 ล้านเศษ คิดเป็นร้อยละ 88% มีผลการ
เบิกจ่าย 35 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 19.91% เมือ่ รวมในภาพรวมแล้วจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ 246
ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72% และมีผลการเบิกจ่าย 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
22.79%
การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันก่อนปี 58 จํานวน 94 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 60 ล้านเศษ
คิดเป็นร้อยละ 64% สําหรับเงินกันปี 59 1,191 ล้านเศษ เบิกจ่ายแล้ว 800 ล้าน คิดเป็นร้อนละ 67%
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 4.3 สรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

๑๕

จังหวัดปราจีนบุรีได้กําหนดระยะเวลาในการรณรงค์ตามนโยบายของรัฐบาลในระหว่างวันที่
11-17 เมษายน 2560 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ําใจรักษาวินัยจราจร” เปูาหมายของการดําเนินการคือสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผู้เสียชีวิต จํานวนผู้บาดเจ็บลดลงให้น้อยที่สุด ผลการดําเนินการระหว่างวันที่
11-17 เมษายน 2560 สถิติของภาพรวมในประเทศเหตุเกิดขึ้นรวม 3,690 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3,808 ราย
เสียชีวิต 390 ราย สถิติของจังหวัดปราจีนบุรีเกิดอุบัติเหตุ 34 ครั้ง บาดเจ็บ 32 ราย ชาย 26 หญิง 6 เสียชีวิต
6 ราย ชาย 5 ราย หญิง 1 รายเปรียบเทียบกับสถิติปี 59 ปราจีนเกิดอุบัติเหตุ 61 ครั้ง ปี 2560 เกิด 34 ครั้ง
ลดลง 27 ครั้ง คิดเป็น 44.26% อยู่อันดับที่ 44 ของประเทศ ผู้บาดเจ็บปี 2559 มีผู้บาดเจ็บ 64 ราย ปี 2560
32 ราย ลดลง 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 % อยู่อันดับที่ 48 ของประเทศ ปี 2559 ผู้เสียชีวิตจํานวน 12 ราย
ปี 2560 จํานวน 6 ราย ลดลง 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 % อยู่อันดับที่ 23 ของประเทศ สําหรับสถิติการเกิด
อุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตแยกเป็นรายอําเภอ อําเภอที่มีอุบัติเหตุมากที่สุด อ.ศรีมหาโพธิ์ 11 ครั้ง อ.นาดี 7 ครั้ง
อ.ที่มีผู้เสียชีวิตมี 2 อําเภอ อ.กบินทร์บุรี 4 ราย อ.ศรีมหาโพธิ์ 2 ราย รวมอุบัติเหตุ 34 ครั้ง บาดเจ็บ 32 ราย
เสียชีวิต 6 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
1) สถานการณ์และการปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนําโดยแมลงจังหวัดปราจีนบุรี
2) รายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ในคน โดยภาคีเครือข่าย One Health
จังหวัดปราจีนบุรี-จังหวัดสระแก้ว ทีม SRRT จังหวัดปราจีนบุรี- จังหวัดสระแก้ว
ระเบียบวาระที่ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.3 ข่าวสารสานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
1) VTR การดําเนินงานโครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
2) ข้อมูลข่าวสารน่ารู้เพื่อการประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ 5.4 เอกสารเผยแพร่การวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.5 ประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560
(สานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ได้กล่าวไปแล้ว ในข้อราชการ –
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
สําหรับเดือนพฤษภาคมมี 2 ครั้ง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม โรงเรียนบ้านคลองตําลึง หมู่ที่ 4
ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ หมูที่ 3 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม

๑๖

อ.กบินทร์บุรี วันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ อ.ศรีมหาโพธิ
มติที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 7.2 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งในปีนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน ทัง้ 5 หน่วย องค์การฝุายนายจ้างและลูกจ้างได้ร่วมกันจัดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจําปี
2560 ภายใต้สโลแกนว่า แรงงานสมานฉัน มั่นคง ปลอดภัย ในวาระที่ 30 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 06.0017.30 น. ที่โรงเรียนรักษาทรัพย์วิทยากร ต.สัมพันธ์ตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรม
มีการเดินริ้วขบวน มีการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โดยมีท่าน ผวจ.เป็นประธานจัดงานดังกล่าว ขอประชาสัมพัธ์
และเชิญส่วนราชการทุกท่านร่วมงาน
มติที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 7.3 ประชาสัมพันธ์งานพิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- จังหวัดปราจีนบุรี ได้กําหนดจัดพิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น.
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ 12 ตําบลบ้านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน คณะบุคคล ประชาชน ถวายพวงมาลาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
มติที่ประชุม
- รับทราบ –
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

