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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนตุลาคม ๒๕60
ครั้งที่ 10/๒๕60
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
รองผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 24 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 12 หนํวยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.ต.ท.นิเวศ
เดํนนินนาท
แทน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสุภวรรณ
อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหลํากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายปูองปราการ สุดนุช
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางสาววัฒนา นรบุตร
ผู๎อานวยการสานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายสุวิทย์
เรวิก
ผู๎อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหํงชาติ ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายโอภาส
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
10. นางกนิษฐา
วิณัชยกุล
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดปราจีนบุรี
11. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
12. นายบุรฉัตร
บุญประกอบ
ผู๎อานวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
13. นายสมโภชน์
ชิดตนสกุล
ผู๎จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 8 หนํวยงาน
1. นายสมมาต
ขุนเศษฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอานวย
โพธิ์แก๎ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู๎สื่อขําวปราจีนบุรี
5. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู๎จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู๎จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
7. น.ส.นวรัตน์
สิมิวณิชย์
ผู๎จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
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8. นายผดุงศักดิ์

มูลเชื้อ

ผู๎จัดการศูนย์การรํวมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. น.ส.กฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.วินัย
บุตรรักษ์
รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 17 หนํวยงาน
1. พ.ท.นุกุล
พูลสวัสดิ์
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.นพดล
เตชะ
แทน ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.ต.ชนชนม์
พูนชัย
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. พ.ท.นุกูล
พูลสวัสดิ์
แทน หัวหน๎าสานักงานสงเคราะห์ทหารผํานศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผํองศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.องประสาน แก๎วมหาสุริวงษ์ ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.ทงนิตย์
วิสิบันทวิตด์
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
9. พ.ต.ท.พลากร สลีแดง
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
10. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเพีย
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
11. พ.ต.ต.ธนพล
วงษ์บุษบา
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
12. พ.ต.ตงนิยม
อังคณะกุล
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรบ๎านสร๎าง
13. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
14. พ.ต.ท.มงคล
โทเป๋า
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผํ
15. พ.ต.ท.ธีรภัทร ยืนยง
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
16. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู๎กากับการสถานีตารวจวังของแดง
17. พ.ต.ท.มนภพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สารวัตรใหญํตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. พ.ต.อ.พีรพงษ์ เหลําธนาวิน
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 12 หนํวยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอํอน
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายเจนกิจ
เชฎฐวานิช
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
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6. นายพิชญ์
พํวงพงษ์
7. นายสถาพร
โรจน์รัตนพล
8. นางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ

รรท.เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
แทน ท๎องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางจรัส
ใยเยื่อ
ผู๎อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
10. นายชัยธรณ์
บุญมาเจริญวงษ์ ผู๎อานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
11. นางชํอผกา
จันทร์แจํม
แทน ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข๎าประชุม 7 อาเภอ
1. นายสมชาย
ชานิ
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายวีระพันธ์
ดีอํอน
นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนพดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอาเภอบ๎านสร๎าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 34 หนํวยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภูํสวัสดิ์
รรท.นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายจุมพล
แก๎วลิธิการ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
5. นายธนชัย
พิมพามา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
6. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
7. นายบันเทิง
ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
8. นายทองม๎วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
9. นางวาสนา
นรกิจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
10. นายสารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงพระราม
11. นายอนุกูล
เพ็ชรสิงห์
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโนนห๎อม
12. นางชลธิชา
คําทอง
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเนินหอม
13. นางรจนา
ทองอยูํ
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวัดโบสถ์
14. นายพิศิษฐ์
กัณหารี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลลาดตะเคียน
15. นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลกบินทร์บุรี
16. นางวารินทร์
จันทรัตน์
แทน ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนาแขม
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17. นายทอง
18. นางดารุณี
19. นายสมศักดิ์
20. นายวชิรวัตติ์
21. นายพิศนุ
22. นายมาโนช
23. นายเสถียร
24. นายสุชาติ
25. นางมะลิด
26. นายปรีดา
27. นายสมยศ
28. น.ส.ภัทรภร
29. นายมนตรี
30. นายบุญชอบ
31. นายวิริยา
32. นายสมชาติ
33. นายศุภฤกษ์
34. จ.อ.รัตนโชติ

เฉลิมศรี
อิศรานุกูล
กุลบุตร
สุการมณีโรจน์
เข็มเงิน
พูลเฉลิม
แก๎วไทรเลิศ
สํงแสง
สารภาพ
นกอยูํ
จาตุรนน์
บุญแสน
ศิลาผํอง
กองจินดา
แสงสวรรค์
ชูเดช
บุญเจริญ
จารูญ

แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านนา
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเขาไม๎แก๎ว
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนางแก๎ว
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลศรีมหาโพธิ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางปลาร๎า
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านสร๎าง
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลไผํชะเลือด
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลประจันตคาม
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองแก๎ว
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนาดี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบุพราหมณ์
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทุํงโพธิ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลสาพันตา
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลสะพานหิน

ไมํมาประชุม 36 หนํวยงาน
1. นายรังสรรค์
2. นายเฉลิม
3. นายวรรณสิทธิ์
4. นายไชยันต์
5. นายสุทธิชัย
6. นายสมนึก
7. นายสมดุล
8. นายปัญญา
9. นายปราโมช
10. นายนิพล
11. นายศุภณัฏฐ์
12. ด.ต.ศิลปชัย
13. นายพรประสิทธิ์
14. นายประเสริฐ
15. นายไพบูลย์
16. นายปกรณ์
17. นายมาโนช
18. นายเฉลิมชัย
19. น.ส.ภัทริน

บุตรเนียร
หริตวร
แสงมาลี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
เลิศศักดิ์วิมาน
พากเพียรศิลป์
บารุงวัด
สิงหกุล
สมสกุล
เวียงจันทร์
วงษ์นิกร
หนูแก๎ว
แววนา
ชํางฉาย
สมบัติมาก
พินิจชอบ
ชั่งสี
ภูํมณี

นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเกํา
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านสร๎าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีป
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านพระ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกไม๎ลาย
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลไม๎เค็ด
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทํางาม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเมืองเกํา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลนนทรี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวังดาล
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลยํานรี
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบํอทอง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําช๎าง
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20. นายกนก
บารุงโลก
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านทาม
21. นายพีรมิตร
สัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลกรอกสมบูรณ์
22. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหัวหว๎า
23. นายธีรชัย
วงศ์วนิชโยธิน รรท.นายกองค์การบริหารสํวนตาบลทําตูม
24. นายวิชัย
สายพนัส
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองโพรง
25. นายบุญสํง
จานง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางเตย
26. นายชัยชนะ
นวลสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง
27. นายศิริ
เงินเกิด
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางกระเบา
28. นายบุญเตือน อินคง
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางแตน
29. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารสํวนตาบลโคกปีบ
30. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลดงบัง
31. นายสมพิษ
กุลธรรม
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเกาะลอย
32. นายสมชาย
ศรีกล้า
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบุฝูาย
33. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลคาโตนด
34. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลบ๎านหอย
35. นายอวยพร
รุประมาณ
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองแสง
36. นายนิรันทร์
คงกาเนิด
แทน นายกองค์การบริหารสํวนตาบลแกํงดินสอ
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 19 หนํวยงาน
1. นายรํมไทร
จินตกานต์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางรวงทิพย์
วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชุมพล
บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายคณิต
พงษ์ประเสริฐ แทน สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุรพล
เขม๎นนามัด
ผู๎อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายสุรพล
เขม๎นนามัด
รรท.ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายบุญธรรม จันทรัตน์
แทน ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยข๎าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายประเวศ
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู๎อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน๎าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายอานวย
กวมทรัพย์
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ชํอไม๎
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
15. นายพจนารถ
เนียมมงคล
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
16. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
17. นายจารัส
ตาเสน
แทน ผู๎อานวยการสานักงานกํอสร๎างชลประทานขนาดใหญํ
ที่ 7 (โครงการห๎วยโสมง)
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18. นายประวีณ
19. น.ส.ธนวัน

ชนะชัย
บัวหลงงาม

แทน ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงนฤบดินทร์จินดา
หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นางสาวเทวัญ
นักเปุา
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 9 หนํวยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน๎าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายถาวร
กูลศิริ
ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ศุภมาส
อยูํวัฒนา
ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู๎บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวิชาญ
มะหะมาน
ผู๎บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
6. นางมนต์ฤดี
แก๎วไทรเลิศ
ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางมนต์ฤดี
แก๎วไทรเลิศ
ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผู๎อานวยการทัณฑสถานเปิดบ๎านเนินสูง
9. นายฉัตธิชัย
รอดสุทธิ์
ผู๎อานวยการสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. น.ส.รัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู๎อานวยการศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิ
บุญมา
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายจรัญ
บุญฤทธิการ
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู๎อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
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1. นายเสริมศักดิ์
2. นายวรศักดิ์

วงศ์วิเศษ
ภักดีคา

ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู๎อานวยการ สนง.การกีฬาแหํงประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
3. จ.ส.อ.สกล
ทองคา
ททท.นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นายธนิต
มํวงอ่า
แทน ขนสํงจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนิกร
เยี่ยมประเสริฐ แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสาราญ
มีลํอง
ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 4 หนํวยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมฤทธิ์
วิไลพรรัตนา
ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู๎อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายธวัชชัย
วิจิตรวงษ์
ผู๎อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
5. นายอิศรินทร์
โสธรจิตท์
แทน หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ
ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติทับลาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม ๓ หนํวยงาน
1. น.ส.สมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายปริญญา
เกํงสา
แทน คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นางปิยะนันท์ วังวล
แทน วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วัชราวดี
วิเชียรศรี
ผู๎อานวยการพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติปราจีนบุรี
3. นายสมบัติ
แนวสา
แทน ผู๎อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
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1. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 6 หนํวยงาน
1. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
2. นายจิระ
สารวจเบญจกุล หัวหน๎าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
3. นายสายชล
คุณวิเศษ
แทน ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพิสิทธิ์
คล๎ายยวงทอง ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
5. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. วําที่ ร.ต.จตุวัฒน์ คุณดิลก
แทน ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ไมํมาประชุม 5 หนํวยงาน
1. นางณปภัช
กล๎ารัศมี
หัวหน๎าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. นายสมใจ
ศรีสุข
ผู๎จัดการสานักงานบริการลูกค๎า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
3. นายสมชาย
นันธิกานนท์
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
5. นายสุรัตน์ชัย
ใจผํอง
รรท.ผู๎จัดการการไฟฟูาอาเภอศรีมหาโพธิ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นางขนิษฐา
วรรณภักดี
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขาดี
ผู๎อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 5 หนํวยงาน
1. นายกิตติศักดิ์ ศิรมิ ังคละ
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุพัฒน์
กองเงิน
แทน สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก๎วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.นิตยา
แก๎วดิฉา
แทน จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู๎อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 4 หนํวยงาน

๙

1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางเนาวรัตน์
บุญวรรณโณ
รรท.ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายกมล
วงศ์อุดมมงคล สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายสุพุฒ
สมรรคเสวี
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 9 หนํวยงาน
1. นายพงษ์พิศาล ชินสาราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดาเนิน
เพียรค๎า
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นางรัชนก
พวงกนก
แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายอานวยพร ทรัพย์คง
แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
5. นางปริญญาภรณ์ บุตรกิจ
แทน ผู๎อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายวุฒิชัย
ประเสริฐสุข แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
7. นายมานพ
เทพบุตร
แทน ผู๎อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู๎อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายบุญลือ
ทองเกตุแก๎ว ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
10. นายสมเกียรติ ต๎องทรัพย์อนันต์ ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางปราจีนบุรี
11. นายวิทยา
โยนยิ่ง
แทน ผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
12. นายณัฐวัฒน์ บุญประเกียรติ ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
13. นางมณฑา
เรืองฤทธิ์
รรท.ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
14. อ.ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา
รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไมํมาประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
2. นายอุดม
พรประเสริฐ ผูอ๎ านวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
3. นายโกวิท
ลือคางาม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
4. พันเอกสมัย

ศรีสังข์

ผู๎แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี

๑๐

5. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู๎อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
6. ดร.มาโนช
กล๎องเจริญ
ผู๎อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 46 คน
1. นายวิวัฒน์
ทองนพคุณ
จําจังหวัดปราจีนบุรี
1. นายธงชัย
บุตรวงษ์
ปูองกันจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู๎อานวยการกลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นายจรูญ
ปงหาญ
ผู๎อานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
4. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู๎อานวยการกลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางจารุณี
วายลม
ผู๎อานวยการกลุํมงานอานวยการ สนจ.ปจ.
6. นางสาววงเดือน ใช๎ได๎สุก
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสาวฐิติพร ไหว๎พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ๎าหน๎าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
12. น.ส.นิราภรณ์ ภูชุม
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
13. น.ส.นภาพร ทองบุญ
พนักงานการเงินและบัญชี
14. น.ส.นิสา
นุชอุดม
เจ๎าหน๎าที่พัสดุ
15. น.ส.พนิดา
ธรรมสาลี
ผู๎ชํวยเลขานุการเหลํากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
16. นายสันติชัย วงษ์จันทรา
สนง.เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
17. นายอดุลย์
ทิพยาวงษ์
นายชํางโยธาอาวุโส
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
- การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี )
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข๎าราชการ/ผู๎บริหาร ที่ย๎ายมาดารงตาแหนํงใหมํ จานวน 11 ราย คือ
1) นายสมชาย ชานิ ตาแหนํง รักษาการในตาแหนํงปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
(ผู๎อานวยการสูง)
2) นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส ตาแหนํง รักษาการในตาแหนํงนายอาเภอเมือง
ปราจีนบุรี (ผู๎อานวยการสูง)
3) นายวีระพันธ์ ดีอํอน ตาแหนํง รักษาการในตาแหนํงนายอาเภอประจันตคาม
(ผู๎อานวยการสูง)
4) นางจรัส ใยเยื่อ ตาแหนํง ผู๎อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 12 สงขลา รักษาการแทนผู๎อานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย
เขต 3 ปราจีนบุรี

๑๑

5) นางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ ตาแหนํง รักษาราชการแทนหัวหน๎าสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
6) นายสุวิทย์ เรวิก ผู๎อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7) นายปูองปราการ สุดนุช ตาแหนํง ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ปราจีนบุรี
8) นายกมล วงศ์อุดมพงศ์ ตาแหนํง สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
9) นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ตาแหนํง ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
10) นายพิสิทธิ์ คล๎ายยวงทอง ตาแหนํง ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาค
สาขาปราจีนบุรี
11 นางสาววัฒนา นรบุตร ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงานตรวจเงินแผํนดิน
จังหวัดปราจีนบุรี
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- ขอบคุณทํานรองทิวา ทํานรองสัญชัย ทํานปลัดจังหวัด ทํานรอง รมน. ทาง
มทบ.12 พล ร.2 ที่เป็นผู๎ประสานงานดูแลพี่น๎องประชาชน สาธารณสุข โรงพยาบาลอภัยภูเบศร โยธาธิการ
จังหวัดที่เตรียมพื้นที่ ทําน พช.ที่จัดเจ๎าหน๎าที่อานวยความสะดวกในการจัดดอกไม๎จันทน์ ทํานเกษตรที่มีการจัด
ดอกไม๎มาสมพระเกียรติ ทํานศึกษาจัดนิทรรศการได๎ยอดเยี่ยมสมพระเกียรติ ขอบคุณทํานนายอาเภอทุกคนที่จัด
พี่ น๎ อ งที่ เ ป็ น จิ ต อาสามาเป็ น ระเบี ย บ ฝุ า ยทหาร ฝุ า ยต ารวจดู แ ลการจราจรดี ม าก ขอบคุ ณ ทํ า นนายก
อบจ.อีกฝุาย และทํานรอง นกยก อบจ.ชาญชัย
- เราจะมี ง านใหญํ ตํ อ จากงานนี้ ใ นวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2560 สมเด็ จ
พระเจ๎าอยูํหัวจะเสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการอํางเก็บน้านฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (เขื่อนห๎วย
โสมง) อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพราะฉะนั้นอยากให๎ทุกทํานได๎ชํวยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น๎องประชาชน
ทั้งหลายได๎ ไปเข๎ าเฝู ารั บเสด็ จเพื่ อเป็ น สิ ริ มงคลถื อวํ าเป็ นประวั ติ ศาสตร์ เป็ นเกี ยรติ ประวั ติ แกํ จั งหวั ดปราจี นบุ รี
คงจะต๎องคุยกับนายอาเภออีกครั้งหนึ่งแตํละอาเภอมีประชาชนเทําไหรํ เราจะได๎เตรียมจัดพื้นที่ ทํานนายอาเภอนาดี
คงต๎องหนักหนํอย ทางตารวจก็ไปเตรียมเส๎นทางจราจรพื้นที่จอดรถทํานต๎องดูเทียบเทียมกับวันที่ 5 พฤศจิกายนที่แล๎ว
ที่เราไปถวายอาลัยพื้นที่จอดรถทางเข๎าและทางออกทํานสารวจและทาผัง วันที่ 9 พฤศจิกายน กระทรวงมหาดไทย
และทํานรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยทํานจะมาตรวจพื้นที่อาจจะต๎องเจอกันฝุายจราจรไปให๎ข๎อมูลด๎วย ทาง
ชลประทานต๎องเตรียม หลายฝุายต๎องเตรียมในสํวนที่เกี่ยวข๎อง กราบเรียนที่ประชุมให๎รับทราบเตรียมงานในสํวนที่
เกี่ยวข๎องงานนี้เป็นงานที่เป็นสิริมงคล และนําจะเป็นจังหวัดแรกที่ทํานเสด็จ เป็นเขื่อนสุดท๎ายในรัชกาลที่ 9 ที่ยังทรงมี
พระชนม์ชีพ และจะเป็นงานแรกที่สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 10 เสด็จเปิดงานใหญํอยํางนี้เป็นงานแรก เขื่อนนี้ชํวย
บรรเทาแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของพี่น๎องชาวจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เรื่องน้าทํวมเรื่องภัยแล๎ง
- เรื่องตลาด 9 ตลาด ตลาดประชารัฐ (รองทิวา วัชรกาฬ) เรื่องตลาดประชารัฐนั้น
ขอสรุปในภาพรวม ประชารัฐมีอยูํแล๎วเมื่อกํอนภายใต๎ชื่อตลาดประชารัฐ “ไทยชํวยไทย คนไทยยิ้มได๎” เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2560 ได๎ให๎เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได๎” ประกอบหลักการให๎มีการดาเนินการ
ตลาดประชารั ฐกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธกส.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด วิสาหกิจเพื่อ
สั งคม ในภาพรวมขออนุ ญาตสรุ ปวํ า หลั กการสํ งเสริ มให๎ มี ตลาดใหมํ สํ งเสริ มให๎ ประชาชนมี พื้ นที่ ขายมากขึ้ น
ตลาดประชารัฐนั้น วันนี้เรามีอยูํหลายหนํวยงาน 1.ตลาดประชารัฐปีมาร์เก็ตเป็นของโครงการตลาดในจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมีในกรุงเทพมหานคร จะเปิดที่จังหวัดลาพูน ฉะเชิงเทรา 2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได๎เป็นของพัฒนาชุมชน
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มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน ๒๕60
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(โดยได๎เผยแพรํทางเว็บไซต์ของจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th ด๎วยแล๎ว)
มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

วันที่ 25 ตุลาคม2560
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
1.งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2553-2555การเตรียมงานเบื้องต๎นและสํวนประกอบอื่น ได๎แกํ งานกํอสร๎างอาคารที่
ทาการและบ๎านพักชั่วคราว, งานถนนเข๎าโครงการ, งานถนนภายในโครงการ ,งานระบบไฟฟูาและ
ประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟูาแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และงานล๎อมรั้ว
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาเลขที่ กจ.๓/๒๕๕๔
(กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖19,572,767.22 บาท อายุสัญญา 2,346
วันเริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา 2ตุลาคม ๒๕60ผู๎รับจ๎าง กิจการรํวมค๎า วีซีอีซีงาน
กํอสร๎างแล๎วเสร็จ 100%
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1สัญญาเลขที่ กจ.27/2558 (กสพ.) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
วงเงินสัญญา 862,844,168.00บาท อายุสัญญา 1,230 วัน เริ่มสัญญา 27 มีนาคม 2558 สิ้นสุด
สัญญา 7 สิงหาคม 2561ผู๎รับจ๎าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จากัด
ผลงานสะสม ถึงวันที่ 25ตุลาคม2560ได๎ 33.092% ช๎ากวําแผน-39.016%
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 650,000,000 บาท ดาเนินการประกวด
ราคาแล๎ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุด418,888,800 บาท (บริษัทชัยเจริญ
ไมตรี จากัด ) และได๎ดาเนินการลงนามทาข๎อผูกพันสัญญา ตามสัญญาจ๎างกํอสร๎างเลขที่ กจ 6/2560
(กพด.) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 อายุสัญญา 840 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560
สิ้นสุดอายุสัญญา 10 กรกฎาคม 2562 ผลงานสะสม ถึงวันที่ 25 ตุลาคม2560ได๎ 0.000% ช๎ากวํา
แผน-6.515%
- ระบบชลประทานฝั่งขวา งบประมาณทั้งสิ้น 380,000,000 บาท ดาเนินการประกวดราคาแล๎ว เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่าสุด215,700,000 บาท (ห๎างหุ๎นสํวนจากัด เทพมงคล
สุโขทัย 2531 ) ตามสัญญาจ๎างกํอสร๎างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 อายุ
สั ญ ญ า 7 2 0 วั น เ ริ่ ม นั บ อ า ยุ สั ญ ญ า วั น ที่ 2 3 มี น า ค ม 2 5 6 0 สิ้ น สุ ด อ า ยุ สั ญ ญ า
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12 มี น าคม 2562ผลงานสะสม ถึ ง วั น ที่ 25ตุ ล าคม2560ได๎ 1.449%
เร็ ว กวํ า แผน
1.252%
3.งานที่อยู่ในแผนงาน
- งานกํอสร๎างระบบระบายน้าฝั่งซ๎ายและอาคารประกอบ มีแผนงานดาเนินการกํอสร๎างในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562-2563 วงเงินคํากํอสร๎าง 98,000,000 บาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
1. เรื่อง ความคืบหน๎าการกํอสร๎าง ทางหลวงหมายเลข 304
1.1 โครงการกํอสร๎างทางเชื่อมผืนปุา
กม.191+860– กม.195+310( กม.เดิ ม กม.26+000 – กม.29+450 ) ระยะทาง 3.450 กม.
เริ่ ม สั ญ ญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 30 มิ ถุ น ายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วั น
คํางานตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 70.143% ช๎ากวําแผน 5.367 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยูํในเขตอุทยานฯ
1.2 โครงการกํอสร๎าง อ.กบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 3 สํวนที่ 1
กม.207+760– กม.216+560 (กม.เดิ ม กม.41+900 – กม.50+700) ระยะทาง 8.800 กม.
เริ่ ม สั ญ ญา 10 มิ ถุ น ายน 2558 สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 24 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1,080 วั น
คํางานตามสัญญา795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 27.694% ช๎ากวําแผน 44.019%
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยูํในเขตอุทยานฯ
1.3 โครงการกํอสร๎าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 สํวนที่ 2
กม.216+560– กม.223+269 ( กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409 ) ระยะทาง 6.709 กม.
เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน คํางานตาม
สัญญา794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 18.586%ช๎ากวําแผน 58.981%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยูํในเขตอุทยานฯ
สรุปผลงานรวม 44.459% ช๎ากวําแผน 30.575%
2. แผนงานปีงบประมาณ 2561 งานบู รณะโครงขํายทางหลวงเชื่อมโยงระหวํางภาค ทางหลวงสายหลั ก
ระหวํางภาค
1.4 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 1 ระหวําง กม.185+601– กม.
8+566 RT. (เป็นชํวงๆ)ระยะทาง 2.180 กม. ผลงานปัจจุบัน อยูํระหวํางรับฟังคาวิจารณ์
1.5 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 2 ระหวําง กม.187+500– กม.
191+600LT,RT. ระยะทาง 4.100 กม.ผลงานปัจจุบัน อยูํระหวํางรับฟังคาวิจารณ์
3. เรื่องความคืบหน๎าการกํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 33 (แนวใหมํ)
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3.1 โครงการ สายปราจี น บุ รี – อ.กบิ น ทร์ บุ รี (แนวใหมํ ) ตอน แยกหนองชะอม – ประจั น ตคาม
ตอน 1 จ.ปราจีนบุ รี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61 - 64)ผลงาน
ปัจจุบัน ได๎ตัวผู๎รับจ๎างแล๎ว
3.2 โครงการ สายปราจีนบุรี–อ.กบินทร์บุรี (แนวใหมํ) ตอน แยกหนองชะอม–ประจันตคาม ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี
ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 402,000,000 บาท(ปี61-64) ผลงานปัจจุบันได๎ตัวผู๎รับจ๎างแล๎ว
3.3 โครงการ สายปราจีนบุรี–อ.กบินทร์บุรี (แนวใหมํ) ตอนแยกหนองชะอม– ประจันตคาม ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี
ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,000 บาท(ปี61-64) ผลงานปัจจุบัน ได๎ตัวผู๎รับจ๎างแล๎ว
4. เรื่องความคืบหน๎าการกํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 319
4.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 ร ะ ย ะ ท า ง
6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 - 64) ผลงานปัจจุบัน อยูํระหวํางปรับปรุงแบบ
4.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 ร ะ ย ะ ท า ง
9.500 กม. งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 - 64) ผลงานปัจจุบัน อยูํระหวํางปรับปรุงแบบ
4.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 ร ะ ย ะ ท า ง
10.538 กม. งบประมาณ 378,000,000 บาท (ปี 61 - 64) ผลงานปัจจุบัน อยูํระหวํางปรับปรุงแบบ
5. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต(เข๎าแผนกรมทางหลวง)
5.1 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี –อ.พนมสารคาม ตอนศรีมโหสถ– พนมสารคาม ระยะทาง
13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64)
5.2 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี –ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระยะทาง
17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
5.3 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 1 ระยะทาง 20.000 กม.
งบประมาณ 1,400,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
5.4 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 2 ระยะทาง 18.000 กม.
งบประมาณ 1,350,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.5 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 33 ปราจีนบุรี – อ.ประจันตคาม (แนวเดิม) ตอน แยกหนองชะอม - แยกห๎วย
ขื่อ ระยะทาง 25.000 กม. งบประมาณ 900,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.6 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 3070 ตอนศรีมโหสถ– ศรีมหาโพธิ ระยะทาง 12.000 กม. งบประมาณ
380,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.7 กํ อ สร๎ า งทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผํ – ประจั น ตคาม ระยะทาง 24.000 กม.
งบประมาณ 710,000,000 บาท (ปี 64 )
มติที่ประชุม - รับทราบ ระเบียบวาระที่ 3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ณ วั น นี้ ส ถานการณ์ ข องประเทศไทยเข๎ า สูํ ฤ ดู ห นาวแล๎ ว จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เ รื่ อ งปั ญ หา
ทกภัยไมํมีแล๎ว ในการบริหารจัดการคือน้าที่เรามีเก็บกักในเขื่อนหรืออํางเก็บน้าตํางๆ หรืออํางเก็บน้าธรรมชาติก็
จะเป็นธนาคารน้าที่เราจะใช๎ในฤดูแล๎งในปีตํอไป ฤดูแล๎งจะเริ่มเดือนพฤศจิกายน-เดือนพฤษภาคม ระยะเวลา
6 เดือน ซึ่งประเทศเรามีกิจกรรมที่ต๎องอาศัยน้าทุกภาคสํวนเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
เพื่อการทํองเที่ยว เพื่อคมนาคม ถ๎าพื้นที่ไหนมี น้าอุดมสมบูรณ์ชีวิตการเป็นอยูํก็จะดี มีรายได๎ จังหวัดปราจีนบุรี

๑๕

เป็นจังหวัดหนึ่งที่เราสามารถพูดได๎วําเป็นจังหวัด ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด๎านพัฒนาแหลํงน้ามีเครื่องมืออุปกรณ์
พัฒนาแหลํงน้าไมํวําจะฤดูฝน ฤดูแล๎งสามรถบริหารจัดการได๎ สถาณการณ์น้าวันนี้เขาอีโต๎ ตอนนี้ มีน้าอยูํ 2 ล๎าน
9 แสน ลูกบาศก์เมตร เขาอีโต๎ 2 ตอนนี้ 3 แสน 3 หมื่นลูกบาศก์เมตร อํางเก็บน้าคลองไม๎ปูองตอนนี้มีน้าอยูํ
10 ล๎าน 2 แสน 9 หมื่นลูกบาศก์เมตร อํางเก็บน้าทับลานตอนนี้มีน้าอยูํ 2 ล๎าน 6 แสนลูกบาศก์เมตร อํางเก็บน้า
นฤบดินทรจินดาตอนนี้มีน้าอยูํ 226 ล๎านลูกบาศก์เมตร น้าในแมํน้าจังหวัดปราจีนบุรีก็จะเป็นน้าจืดตลอดปี คาด
วําปัญหาภัยแล๎งจังหวัดปราจีนนําจะไมํเกิด
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 3.4 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย์สนุบสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว
ประชารัฐและสถิติโรงงาน (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความคืบหน๎าด๎านการสํงเสริมการลงทุน /การดาเนินการศูนย์สนับสนุนและชํวยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support &
Rescue Center)กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสถิติโรงงานสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี ประจาเดือน ตุลาคม 2560
1. ความคืบหน๎าด๎านการสํงเสริมการลงทุน
ในเดือนตุลาคม 2560 ไมํมีโครงการที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี
2. ศูนย์สนับสนุนและชํวยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยํอม (SME) ขอความชํวยเหลือในการแกไขปัญหาด๎านธุรกิจแล๎ว จานวน 330 ราย โดยมี
ประเด็นเรื่องที่ขอความชํวยเหลือจานวน 360เรื่อง
 ความคืบหน๎าการดาเนินงานในเดือนตุลาคม 2560 มีผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
(SME) มาแจ๎งความประสงค์ขอความชํวยเหลือ จานวน 12 ราย โดยเป็นการขอการชํวยเหลือด๎านการเงิน
12 เรื่อง มีการแจ๎งรายชื่อผู๎ประกอบการได๎รับการพิจารณาเข๎ากองทุน Micro sme Loan จานวน 9 ราย
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 ในรอบเดื อ นตุ ล าคม 2560 มี ผู๎ ป ระกอบการยื่ น ค าขอสิ น เชื่ อ สะสม จ านวน 50 ราย รวมเป็ น วงเงิ น
260,000,000 บาท
 คาขอสินเชื่อที่ผํานการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข๎อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม
อีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี สํงธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและนาดยํอมแหํงประเทศไทย
สาขาปราจีนบุรี จานวน 44 ราย รวมวงเงิน 218,699,400 บาท ดาเนินการสํง SME BANK เรียบร๎อย
แล๎ว
4. คาขอที่ผํานการอนุมัติสินเชื่อที่ผํานการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม
อีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 6 ราย วงเงินที่อนุมัติรวม 20,400,000 บาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

๑๖

๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 2557-25 ตุลาคม 2560
1. ขอความชํวยเหลือ จานวน 892 ราย ยุติเรื่อง 839 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 53 ราย
2. ความเดือดร๎อน จานวน 692 ราย ยุติเรื่อง 667 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 25 ราย
3. ร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ จานวน 369 ราย ยุติเรื่อง 323 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 46 ราย
4. แจ๎งเบาะแส จานวน 363 ราย ยุติเรื่อง 348 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 15 ราย
5. ปัญหาที่ดิน จานวน 228 ราย ยุติเรื่อง 199 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 29 ราย
6. อื่นๆ จานวน 79 ราย ยุติเรื่อง 69 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 10 ราย
7. บริการข๎อมูลให๎คาปรึกษา 5,141 ครั้ง

2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 22 กันยายน 2560
1. สํวนราชการ จานวน 1,243 ราย ยุติเรื่อง 1,180 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 63 ราย
2. อ.กบินบุรี จานวน 448 ราย ยุติเรื่อง 397 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 51 ราย
3. อ.เมืองปราจีนบุรี จานวน 338 ราย ยุติเรื่อง 323 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 12 ราย
4. อ.ศรีมหาโพธิ จานวน 188 ราย ยุติเรื่อง 169 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 19 ราย
5. อ.ประจันตคาม จานวน 131 ราย ยุติเรื่อง 122 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 9 ราย
6. อ.นาดี จานวน 126 ราย ยุติเรื่อง 114 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 12 ราย
7. อ.บ๎านสร๎าง จานวน 102 ราย ยุติเรื่อง 94 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 8 ราย
8. อ.ศรีมโหสถ จานวน 47 ราย ยุติเรื่อง 46 ราย อยูํระหวํางดาเนินการ 1 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.2 การประเมินผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ในเรื่องนี้สานักงานคณะกรรมการปูองกันและคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ได๎ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐประจาปี 2560
หนํว ยงานได๎รับการประเมิน 223 หนํว ยงาน ประกอบด๎วยสํวนราชการระดับกรม 147 หนํวยงาน จัง หวัด
66 จังหวัด ซึ่งผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรํงใสปรากฏวําจังหวัดปราจีนบุรี เทํากับร๎อยละ 82.15
ระดับ สู งมากโดยมีห นํ วยงานที่เข๎ารั บการประเมิน 3 หนํว ยงาน สานักงานจังหวัดปราจีนบุรีได๎คะแนนสูงสุ ด
ร๎อยละ 84.28 รองลงมาคือสานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดได๎คะแนนร๎อยละ 81.13
และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดได๎คะแนนร๎อยละ 81.03
มติที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รายจ่ายประจา จะต๎องเริ่มดาเนินการและเบิกจํายในไตรมาสที่ 1 สาหรับคําใช๎จํายฝึกอบรม
ประชุม และสัมมนาให๎จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ โดยเบิกจํายให๎มากที่สุดหรือไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร

๑๗

รายจ่ายลงทุน จะต้องมีความพร้อม รายการดังนี้
• เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ (spec)
• ราคากลางแบบสถานที่/พื้นที่กํอสร๎าง
• TOR/แบบรูปแบบรายการ
รายจํายลงทุนปีเดียวจะต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากตํางประเทศ รายจํายลงทุนที่มีวงเงินตํอรายการเกิน 1,000 ล๎านบาท
จะต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
ผลการเบิกจํายรายจํายประจางบ Function ข๎อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 งบจัดสรร 829.59 เบิกจําย
111.62 ลาดับที่ 14 ของประเทศ ลาดับที่ 3 ของภาคตะวันออก
ผลการเบิกจํายรายจํายลงทุน งบ Function งบจัดสรร 1788.50 กํอหนี้ผูกพัน 597.79 เบิกจําย 15.43
ผลการเบิกจํายภาพรวม งบ Function งบจัดสรร 2618.10 กํอหนี้ผูกพัน 709.68 เบิกจําย 127.05
ผลการเบิกจํายงบประมาณจังหวัด รายจํายภาพรวม 56.60 รายจํายลงทุน 234.57 ภาพรวม 291.17
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.4 ผลการดาเนินงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี (1 ตุลาคม 2559 30 กันยายน 2560) (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีขอสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผํานมาตั้งแตํเดือน
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ด๎านการบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุ ขมีผู๎บริจาคดวงตาและอวัยวะ
จานวน 788 ราย ด๎านการพัฒนาและขยายบริการโลหิ ต มีผู๎บริจาคโลหิต จานวน 13,336 ราย การชํวยเหลื อ
ผู๎ประสบภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย จ านวน 200 ครอบครัว การพัฒนาและสํ งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
ราษฎรผู๎ยากไร๎ เจ็บปุวย ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ และนักเรียนที่ยากจน จานวน 4,071 ราย อาสาสมัครแบบบูรณาการ
เนื่องจากอบรมจิตอาสาของสภากาชาดไทยทั้ง 7 อาเภอ อาเภอละ 100 คน รวม 700 คน และปฏิบัติหน๎าที่เป็น
แมํบ๎านมหาดไทยมีหน๎าที่ติดตามออกเยี่ยมเด็กของมูลนิธิเด็กน๎อมเกล๎า และติดตามออกเยี่ยมเด็กในพระราชูปถัมภ์
ติดตามออกเยี่ยมผู๎ปุ วยใยพระราชนนุ เคราะห์ และการปฏิบัติงานของเหลํ ากาชาดจังหวัด หรือประธานแมํบ๎าน
มหาดไทย จะสาเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ได๎ขึ้นอยูํกับความเมตตาของทุกสํวนราชการและหนํวยงานของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ให๎ความสนับสนุนไมํวําจะเป็น ข๎อมูลด๎านการปฏิบัติงาน และทุนทรัพย์ที่บริจาคให๎สานักงาน
ในนามนายกเหลํากาชาดขอกราบขอบพระคุณทุกสํวนราชการ ทุกหนํวยงานและทุกภาคสํวน ขอบคุณคํะ
ผวจ. ฝากทุกสํวนราชการถ๎าทํานนายกเหลํากาชาดประสานไปฝากขอข๎อมูลหรือไปรํวมทางานฝากให๎ความรํวมมือ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (น าเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 ข่าวสารสาธารณสุข (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
- สถานการณ์โรคติดตํอในพื้นที่ โรควัณโรค โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ โรคไข๎หูดับ พิษสุนัขบ๎า
ในคน และในสัตว์

๑๘

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 5.3 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.4 ประชาสัมพันธ์สถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองตามโครงการเนื้อสัตว์
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
คาขวัญงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังวัดปราจีนบุรี)
ในเรื่องระเบียบวาระที่ 6 ขออนุญาตนาเรียนขอปรับเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ วํ า ด๎ ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ปราจี น บุ รี ความเป็ น มาขอ งค าขวั ญ
คาขวัญสืบเนื่องมาจากวันที่ 9 ธันวาคมจะเป็นวันตํอต๎านคอรับชั่น สานักงานป.ป.ช.ก็เลยกาหนดกิจกรรมให๎มีการ
ประกวดคาขวัญของทุกจังหวัด ให๎ คณะอนุ กรรมการซึ่งประกอบด๎วยหั วหน๎าสํ วนของจังหวัด และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข๎องให๎ความเห็นชอบหลังจากให๎ความเห็นชอบคาขวัญจะใช๎เป็นสื่อสัญลักษณ์ของงานวันที่ 9 ของปราจีนบุรี
หลั งจากนั้ นคาขวัญก็จะถูกสํ งไปประกวดระดับจังหวัด อยํางของจังหวัดปราจีนบุรีจะสํ งเข๎าไปประกวดทั้งหมด
76 จังหวัด ถ๎าหากวําของเราชนะเลิศก็จะได๎ไปรับรางวัลกับทํานนายกรัฐมนตรี สํวนคาขวัญที่เราทามาได๎จะเอาไป
พิ มพ์ ใสํ ผ๎ าเย็ บ รวมกั น ทั้ ง 76 จั งหวั ดแสดงสั ญลั กษณ์ ที่ สํ ว นกลาง ส าหรั บค าขวั ญในวั นนี้ ทํ านผู๎ วํ าได๎ แตํ งตั้ ง
คณะกรรมการไปกลั่นกรองแล๎ว เรามีคาขวัญที่เสนอมาทั้งหมด 26 คาขวัญ
ผวจ. ถือวําที่ประชุมให๎ความเห็นชอบ กรรมการคณะทางานก็คัดมาแล๎ว
อั ย การจั ง หวั ด กบิ น ทร์ บุ รี . เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งค าขวั ญ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งคอรั บ ชั่ น ถ๎ า ดู ภ าษาไทยเข๎ า ใจหมด แตํ ถ๎ า ดู
ภาษาอังกฤษแล๎วคิกวําไมํคํอยถูกต๎องเรื่องการใช๎ภาษาเพราวําจะทาให๎มันได๎ความหมายใกล๎กับภาษาไทย
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๑๙

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ธ.ก.ส.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนในเรื่องของการซื้อสินค๎าของดีจังหวัดปราจีนบุรี
วันครบรอบวันเกิดของธนาคาร 56 ปี ธ.ก.ส.ปราจีนบุรีจัดตลาดประชารัฐของดี ในวันพฤหัสที่ 12 พฤศจิกายน
2560 ตั้งแตํเวลา 07.00 – 14.00 น. ที่ สนง.ธ.ก.ส. ปราจีนบุรี รวมทั้งหมด 32 ร๎านค๎า สํวนตํอไปจะมีทุกวัน
พฤหัสที่ทาการของธนาคารที่ตรงข๎ามสนามกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
ผวจ.ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเรื่องรับเสด็จวันที่ 3 เชิญพร๎อมกันที่ห๎วยโสมง ต๎องรู๎ตัววําทํานมีหน๎าที่
อะไรหนังสือออกไมํทันถือวําพูดในที่ประชุมแล๎ว
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว๎พรหม ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว๎พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

