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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนกันยายน ๒๕60
ครั้งที่ 9/๒๕60
วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวิบูลย์
รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 24 หน่วยงาน
เข้าประชุม 13 หน่วยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรษา
มาชรงค์
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอํานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายปรีชา
พุฒฉาย
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายมนูญ
ดิสโร
ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายโอภาส
ชาญยงค์
ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.จินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
11. นายบุรฉัตร
บุญประกอบ
ผู้อํานวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
2. นายดําริห์
3. นายกนก
4. นายอํานวย
5. นางปวีณกร
6. นางปวีณกร
7. นายสมโภชน์

สมใจ
รัตนชินกร
ปฐมนุพงศ์
โพธิ์แก้ว
พันโยธา
พันโยธา
ชิดตนสกุล

ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
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8. น.ส.นวรัตน์
9. นายผดุงศักดิ์

สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจําภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.กฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.วินัย
บุตรรักษ์
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 17 หน่วยงาน
1. พ.ท.นุกุล
พูลสวัสดิ์
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สันติ
ศรีมาตย์กุล
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.อ.ยุทธนา
วีชะรังสรรค์
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์
หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.สง่า
กรรภิรมณ์
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.อัครพล ปัทมานุสรณ์
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.ท.วัฒนชัย แสนฤทธิ์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี
9. พ.ต.ต.วิฑูรย์
รังสิวุฒาภรณ์ แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม
10. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเพีย
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี
11. พ.ต.อ.นาวิน
สินธุรัตน์
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธิ
12. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านสร้าง
13. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ
14. พ.ต.ท.วิศวรุตน์ ไทยธานี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่
15. พ.ต.อ.พีรพงษ์ เหล่าธนาวิน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเคียน
16. พ.ต.อ.วรเชษฐ รุ่งเหล้า
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสระบัว
17. พ.ต.ท.มนภพ รัตนดิลก
แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี (ณ ภูเก็ต)
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กํากับการสถานีตํารวจวังของแดง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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. นายเจนกิจ
เชฎฐวาณิชย์
รรท. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
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6. นายเจนกิจ
7. นายสาธิต
8. นายศิระ

เชฎฐวาณิชย์
อ่อนน้อม
ศิริสูงเนิน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
9. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
10. นายชัยธรณ์
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
11. นายทรงชัย
ลิ้มไกลท่า
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อําเภอ
1. นายสมชาย
ชํานิ
นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอําเภอกบินทร์บุรี
3. นายสมศักดิ์
เอี่ยมพานิชกุล แทน นายอําเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอําเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจํานงค์
นายอําเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอําเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอําเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 29 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบัณฑิต
แดงศิริ
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนาปรือ
3. นางสาวนิภาพร ญาติสังกัด
แทน นายกเทศมนตรีตําบลตําบลโคกมะกอก
4. นายอนันต์
พลาหาญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเก่า
5. นายธนชัย
พิมพามา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลศรีมหาโพธิ
6. นายศิริพงษ์
บุญมาก
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกรอกสมบูรณ์
7. นายกฤติเดช
โพธิ์ส้ม
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนาดี
8. นางวาสนา
นรกิจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
9. นายสมนึก
เลิศศักดิ์วิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
10. นายอัครเดช
อุ่นชัยยา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย
11. นายศุภณัฏฐ์
เวียงจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
12. นายนุกูล
สีแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนินหอม
13. นางรจนา
ทองอยู่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
14. นายประเสริฐ แววนํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
15. นายพิศิษฐ์
กัณหารี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
16. นายทอง
เฉลิมศรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
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17. น.ส.พราทอง
18. นายคฑา
19. นายเสถียร
20. นายสุชาติ
21. นางอฐพรรณ
22. นายปรีดา
23. นายเชาวลิต
24. น.ส.อรณี
25. ร.อ.มงคล
26. นางนาลี
27. นายภูลิส
28. นายสมชาติ
29. จ.อ.รัตนโชติ

ชํานาญสมห์
จุฑานันท์
แก้วไทรเลิศ
ส่งแสง
ฉ่ําเฉลิม
นกอยู่
บํารุงธนกิจ
อเนกบุญย์
รุพันธ์
อําภาพิรมณ์
บุญประคอง
ชูเดช
จํารูญ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
แทน รกท.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน

ไม่มาประชุม 41 หน่วยงาน
1. นายสมบูรณ์
2. นายรังสรรค์
3. นายวรรณสิทธิ์
4. นายบันเทิง
5. นายไชยันต์
6. นายสุทธิชัย
7. นายสํารวย
8. นายสมดุล
9. นายปัญญา
10. นายนิพล
11. น.ส.นัชชา
12. ด.ต.ศิลปชัย
13. นายพรประสิทธิ์
14. นายไพบูลย์
15. นายกฤษฎากรณ์
16. นายปกรณ์
17. นายณัฐชัย
18. นายมาโนช
19. นายอุดม
20. นายเฉลิมชัย
21. น.ส.ภัทริน
22. นายสมศักดิ์
23. นายสมเกียรติ
24. นายพิศนุ

ภู่สวัสดิ์
บุตรเนียร
แสงมาลี
ปัญญาดี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
บํารุงวัด
สมสกุล
ชาวนา
วงษ์นิกร
หนูแก้ว
ช่างฉาย
สุริยวงษ์
สมบัติมาก
กันหารัตน์
พินิจชอบ
แนวสุข
ชั่งสี
ภู่มณี
กุลบุตร
สมโภชน์
เข็มเงิน

รรท.นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลกบินทร์บุรี
นายกเทศมนตรีตําบลสระบัว
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกปีป
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

๕

25. นายมาโนช
พูลเฉลิม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ
26. นายพีรมิตร
สัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
27. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
28. นายวิชัย
สายพนัส
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพรง
29. นายบุญส่ง
จํานง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
30. นายชัยชนะ
นวลสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
31. นายศิริ
เงินเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเบา
32. ส.ต.อมานะ
คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
33. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกปีบ
34. นายสมยศ
จาตุรนน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ชะเลือด
35. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
36. นายสมชาย
ศรีกล้ํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฝ้าย
37. นายมนตรี
ศิลาผ่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
38. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหอย
39. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี
40. นายนิรันทร์
คงกําเนิด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ
41. นายศุภฤกษ์
บุญเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานต์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางรวงทิพย์
วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชุมพล
บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายชลิต
กําปั่นทอง
แทน สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุรพล
เขม้นนามัด
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายมงคล
แดงกระจ่าง
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
9. นายบุญธรรม จันทร์ทรัตน์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนศ
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายประเวศ
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางสุกัญญา
พระประทุม
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายอํานวย
กวมทรัพย์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
15. นายพจนารถ
เนียมมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
16. นางพรศิล
ทองเลิศ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี
17. นายสุรชัย
จิวะสุรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
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18. นายเสถียรชัย
19. น.ส.ธนวัน

บุญมี
บัวหลงงาม

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงนฤบดินทร์จินดา
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. น.ส.นิตยา
นาวิลับ
แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.มาริชาติ
มาริชาติ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ศุภมาส
อยู่วัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบํารุง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสาร
เจริญผล
ผู้บัญชาการเรือนจํากบินทร์บุรี
6. นายวิชาญ
สุขสวัสดิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางศุภมาศ
อยู่วัฒนา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นายอติชาติ
สุขเกษม
ผู้อํานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
9. นายฉัตธิชัย
รอดสุทธิ์
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.สุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ รรท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. น.ส.กาญจนา บัวคนา
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวชลชา บุญโต
รรท. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายประ
ภักดีคํา
ผู้อํานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
3. จ.ส.อ.สกล
ทองคํา
แทน ททท.นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสุวรรณี
สินาเจริญ
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณรงค์ชัย
จันดาวงษ์
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสําราญ
มีล่อง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธํารง
เม้ยนรธา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายสัมฤทธิ์
สุขประเสริฐ
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 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. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต
หน.สนง.สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตตบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วัชราวดี
วิเชียรศรี
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายเมธาดล
วิจักขณะ
ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล้ารัศมี
หัวหน้าสํานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
3. นายอวยชัย
อ่อนสําเนียง
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
4. นายจิระ
สํารวจเบญจกุล หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
5. นายสมเดช
ฟักสะอาด
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายโอภาส
ไผ่เกาะ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
7. นายอาคม
ลิ้มพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. ว่าที่ รงต.จตุวัฒน์ คุณดิลก
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. นายสุรัตน์ชัย
ใจผ่อง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าอําเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
นันธิกานนท์
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
2. 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. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกิตติศักดิ์ ศิริมังคละ
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุพัฒน์
กองเงิน
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางเนาวรัตน์
บุญวรรณโณ
แทน ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสุรีย์พร
พ่วงสุข
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายอุดร
มาศิริ
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายพงษ์พิศาล ชินสําราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดําเนิน
เพียรค้า
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายอํานวยพร ทรัพย์คง
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
4. นางปริญภรณ์ บุญกิจ
รรท.ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายมานพ
เทพบุตร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.จตุพร
รักษาศรี
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายอภัย
งามแสง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
8. นายสุทธิพงษ์ ศรีกัน
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
9. นางธารีรัตน์ บุญครุฑ
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
2. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
3. นายบุญลือ
ทองเกตุแก้ว ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
4. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
5. นายปรีชา
สุภาพ
ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
6. นายอุดม
พรประเสริฐ ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
7. อ.ดร.หฤษฎ์

นิ่มรักษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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8. นายโกวิท

ลือคํางาม

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
9. พันเอกสมัย
ศรีสังข์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
10. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก
11. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 46 คน
1. นายธงชัย
บุตรวงษ์
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นายจรูญ
ปงหาญ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
4. นางจารุณี
วายลม
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สนจ.ปจ.
6. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
12. น.ส.นิราภรณ์ ภูชุม
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
13. นางศุภรา
สุวรรณ
14. น.ส.สมบูรณ์ กลิ่นสวัสดิ์
15. นายวิฑูรย์
นาคเสถียร
16. นายสมศักดิ์ งามมณีอุดม
17. นายเรียน
มากมี
18. นางกัญญา
ไสขนุน
19. สุนิสา
ปาริกวงศ์ราณิ
20. สุภาพร
บํารุงรัตน์
21. นางสุนันท์
คล้ายสุบรรณ
22. น.ส.สุนันท์
สาโรส
23. นายไพโรจน์ จางประดิษฐ์
24. นายนิรุต
ผาสุข
25. น.ส.สุชาดา
ศิริพันธ์
26. น.ส.จตุพร
โพธิ์แห้ง
27. น.ส.บุญสม
พรมจันทร์
28. น.ส.วีรวรรณ วัฒนศรี
29. น.ส.มินตรา
มาหลิน
30. น.ส.อุทุมพร ชลารักษ์
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31.น.ส.กูลสุข
32. นางนันทนา
33. น.ส.พนิดา
34. นายฟูโตชิ
35. น.ส.รุ่งทิวา
36. นางพรพิมล
37. นางสุขศรี
38. นายเกียรติก้อง
39. นางบาลศรี
40. น.ส.พุทธทด

งานบุญ
สมศรีประเสริฐ
เรืองเลิศศิลป์
อิโต
วัชรพงษ์
แสวงวัล
ศรีทอง
วิไลวงษ์
สืบจากศรี
ระดากรณ์กมลช่วง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรีและชมรมเรารักษ์ปราจีนบุรี
มอบดอกไม้จันทน์ จํานวน 2,000 ดอก
2. บริษัทโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ปราจีนบุรี มอบดอกไม้จันทน์
จํานวน 14,000 ดอก
3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรวงแรงงาน มอบดอกไม้จันทน์
จํานวน 10,000 ดอก
4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาทุกสังกัด มอบดอกไม้จันทน์ จํานวน 5,000 ดอก
5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบดอกไม้จันทน์ จํานวน 12,100 ดอก
6. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ทําคุณประโยชน์ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ประจําปี 2560 ประเภทบุคคล จํานวน 6 ราย ประเภทองค์กร จํานวน 8 ราย
(ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี)
7. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ การคัดสรร Best of OTOP Select 77 Experience
จํานวน 4 ราย (สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
8. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอําเภอที่ให้ความร่วมมือในการกําจัด
โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จํานวน 7 อําเภอ (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี)
9. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด
ภาพยนตร์สั้น และแต่งกลอนบทร้อยกรอง “อ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา”
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี )
10. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ
ประจําปี 2560 จํานวน 41 แห่ง
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดปราจีนบุรี)
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11. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาด การจัดตั้ง “หมู่บ้านช่อสะอาด”
จํานวน 4 ราย (สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
12. พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มช่อสะอาด ผู้ทําความดี จํานวน 1 ราย
(สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
13. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักงานกระทรวงมหาดไทย ประจําปี 2560
จํานวน 2 ราย (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
14. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ยินดีกับข้าราชการที่ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย คือ
1) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2) นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1.2 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย คือ
1) นายชัยธรณ์ บุญมาเจริญวงษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี ตําแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชํานาญการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 (สกลนคร)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 2 (สุพรรณบุรี)
1.3 นายจรูญ ปงหาญ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี ตําแหน่งเดิม นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่)
2) ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จานวน 9 ราย ดังนี้
(1) นายณรงค์ชัย จันดาวงษ์ ผู้อํานวยการแขวงการทางปราจีนบุรี
(2) นางสุวรรณี สินาเจริญ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
(3) นายมงคล แดงกระจ่าง ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและรักษาบางพลวง
(4) น.ส.เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
(5) นายปรีชา พุตฉาย
ผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
(6) นายศิระ ศิริสูงเนิน
หัวหน้าสํานักงาน ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี
(7) นายศุภชัย ดานาพงศ์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(8) นายสุรชัย จิระสุรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
(9) นายเกษม สุขแสนไกร ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
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3) ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- การเตรียมการจัดงานพิธีดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคเป็นอย่างที่
ทราบดีวันที่ 15 พระเมรุมาศจําลองหน้าศาลากลางคงจะเสร็จ 100% วันที่ 17 ก็เป็นบวงสรวงตี 5.30 น.
มาพร้อมกันหน้าศูนย์ราชการ 06.00 น. ก็เริ่มบวงสรวง 07.00 น. ทําพิธีมอบดอกไม้จันทน์และเริ่มรําถวาย
บวงสรวงตั้งแต่ 07.00-08.00 น. เป็นต้นไป เรียนเชิญส่วนราชการทุกท่าน
- ความปรองดองสมานฉัน ของเราก็ไปด้วยดี
- การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันเป็นหู เป็นตาใครมีหน้าที่
อะไรฯ สถานประกอบการ ศาล ทหาร ตํารวจ ฝ่ายความมั่นคงดูด้วย อย่าให้เกิดการบริหารค้ามนุษย์
- ศู น ย์ ดํ า รงธรรมถ้ า มี เ รื่ อ งปั ญ หาของส่ ว นราชการที่ ต้ อ งลงไป
ตรวจสอบแก้ไข ท่านรีบทําตอนนี้ศูนย์ดํารองธรรมเป็นหลักของรัฐบาลที่จะแก้ไขเรื่องต่างๆ
- การแก้ไขการจัดที่ดินทํากิน ของเราก็มีที่กบินทร์ทางที่ดินก็จัดไป
- การบุ ก รุ ก ที่ ส าธารณะ ช่ ว ยกั น เป็ น หู เ ป็ น ตาด้ ว ย การขอใช้
ตามมาตรา 9 ของที่ดินก็ดูไม่ใช่ขอเป็นของสาธารณะแล้วเอาไปใช้ส่วนตัว ขอ 1 งานกลายเป็นหลายงานอีกต้อง
ระวัง
- การขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาล โดยเฉพาะเรื่ อ ง 9101 เร็ ว ๆนี้
ของเราไม่มีปั ญหาเพราะตอนนี้ ทางอําเภอไปตรวจสอบว่าผิ ดหรือไม่ผิ ดอย่างไร ท่านเกษตรงานที่มันขาดตก
บกพร่องต้องไปดูมา แก้ไขอย่าให้เกิดรั่วไหล สําคัญคือว่าหัวหน้าส่วนราชการระเบียบเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้น
อย่าไปทําตามใจตามคิดไม่ได้
- การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเราก็ไปได้เยอะ
- เรื่องขยะมูลฝอยทุกหน่วย 5 ส.ทําทุกหน่วยทําทุกหมู่บ้าน ท้องถิ่น
ช่วยดูแลด้วย
- ผักตบชวาช่วยกัน ท่านนายกท่านไปช่วยกันดูแหล่งน้ําปิดแหล่งน้ํา
เปิดที่ไหนเก็บเล็กเก็บน้อย
- ปรับปรุงผังประเทศ ผังเมือ ง ผังจังหวัดตอนนี้ทางโยธาก็จะเร่งใกล้
จะเสร็จ
- ภาษาตัวอักษรเวลางานพิธีอย่าให้ผิดตรวจอ่านป้ายก่อนที่ประธาน
จะเดินไปท่านอ่านทีละตัวเขียน สะกด ถูกไหม
- จิ ต อาสาอยากฝากส่ ว นราชการทุ ก ส่ ว นเป็ น การทํ า ความดี ถ วาย
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านก็มีพระราชดําริส่งเสริมมีผ้าพันคอให้กับผู้ที่
ทําความดี ฝากทุกคนไปลงทะเบียนจิตอาสา
- วันที่ 28 วันธงชาติไทย ไปทุกท่านทุกส่วนราชการในศาลากลางหน้า
เสาธงมีเซ็นชื่อด้วยใครไม่มาเดี๋ยวผู้ว่าจะมาตรวจทุกคน
- การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยไหนที่ยังไม่กันเงินกันนะครับ เพราะเจอ
ระเบียบใหม่ด้วยระวังไม่ทันนะเดี๋ยวท่านคลังท่านย้ําอีกที
- เสนอแฟ้มผู้ว่าอย่ามาทวงแสดงว่าท่านต้องมีข้อผิดพลาดแน่ๆ ผู้ว่าไม่
เคยเซ็นแฟ้มค้างเกิน 1 ชม.ช้าที่สุดติดราชการไม่เคยมีแฟ้มค้างเกิน 1 วัน
- ห้วงวันที่ 26 ที่จะวางดอกไม้จันทน์โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงก่อนและ
หลังท่านวางแผนด้วยที่จะดุและประชาชนคนเยอะ เราก็ไม่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเผื่อมีคนวิกลจริต
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มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 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

วันที่ 22 กันยายน 2560
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
1. งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2553-2555 การเตรียมงานเบื้องต้นและส่วนประกอบอื่น ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารที่
ทําการและบ้านพักชั่วคราว, งานถนนเข้าโครงการ,งานถนนภายในโครงการ ,งานระบบไฟฟ้าและ
ประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และงานล้อมรั้ว
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาเลขที่ กจ.๓/๒๕๕๔
(กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖19,572,767.22 บาท อายุสัญญา 2,346
วัน เริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา 2 ตุลาคม ๒๕60 ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วีซีอีซี
ผลงานสะสม ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้ 99.715 % เร็วกว่าแผน 0.288 %
- ระบบชลประทานฝั่ งซ้ า ย สัญ ญาที่ 1 สั ญญาเลขที่ กจ.27/2558 (กสพ.) ลงวัน ที่ 24 มีน าคม
2558 วงเงิน สั ญญา 862,844,168.00 บาท อายุ สั ญ ญา 1,230 วัน เริ่ม สั ญญา 27 มีน าคม
2558 สิ้นสุดสัญญา 7 สิงหาคม 2561 ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จํากัด
ผลงานสะสม ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้ 33.092 % ช้ากว่าแผน -39.016 %
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 650,000,000 บาท ดําเนินการประกวด
ราคาแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่ําสุด 418,888,800 บาท (บริษัทชัยเจริญ
ไมตรี จํากัด ) และได้ดําเนินการลงนามทําข้อผูกพันสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 6/2560
(กพด.) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 อายุสัญญา 840 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560
สิ้นสุดอายุสัญญา 10 กรกฎาคม 2562 ผลงานสะสม ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้ 0.000 % ช้า
กว่าแผน -6.515 %
- ระบบชลประทานฝั่งขวา งบประมาณทั้งสิ้น 380,000,000 บาท ดําเนินการประกวดราคาแล้ว เมื่อ
วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2559 ราคาเสนอต่ํ า สุ ด 215,700,000 บาท (ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด
เทพมงคลสุโขทัย 2531 ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม
2560 อายุ สั ญ ญา 720 วั น เริ่ ม นั บ อายุ สั ญ ญาวั น ที่ 23 มี น าคม 2560 สิ้ น สุ ด อายุ สั ญ ญา
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12 มีนาคม 2562 ผลงานสะสม ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้ 1.449 % เร็วกว่าแผน
1.252 %
3.งานที่อยู่ในแผนงาน
- งานก่อสร้างระบบระบายน้ําฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ มีแผนงานดําเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ
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. การขยายเส้ น ทางสาย 304 เป็ น 4 ช่ อ งจราจร ช่ วงที่ 1 ตม.191-196
น่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ประมาณเดือนเศษๆ ในส่วนผลของงานก็ช้าประมาณ 56% เนื่องจากพื้นที่ฝนตก
2. งบประมาณกลุ่มจังหวัด 7 สัญญา ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. ทางหลวงหมายเลย 319 ที่ได้งบประมาณปี 2561 ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนปรับปรุง
รูปแบบขั้นสุดท้าย
4. ทางหลวงหมายเลย 33 ทั้ง 3 ตอน ปัจจุบันได้ถูกเลิกจ้างแล้ว
5. 7 สายทางที่นโยบายท่าน ผวจ.ให้ ดําเนิ นการและพัฒ นาถนน เราได้เ สร็จ ไป 2
เส้นทางคือหมายเลข 319 และหมายเลข 33 ส่วนอีก 5 สายทางดําเนินการในแผนปีงบประมาณ 2561
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3.3
ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งาน การแก้ ไ ขปั ญ หาน้ าอุ ป โภคบริ โ ภค
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
- สถานการณ์ฤดูฝนปีนี้ก็น่าจะตกประมาณเดือนตุลาคม ณ วันนี้อากาศหนาวจาก
ประเทศจีนเริ่มแผ่มาจากประเทศจีน เริ่มแผ่ลงมาทางภาคเหนือแล้วฝนก็จะตกอีกพักหนึ่ง อ่างเก็บน้ําเขาอีโต้1
ขนาดนีม้ ีน้ําเก็บกักอยู่ที่ 2 ล้าน 3 แสน 79% อ่างเก็บน้ําเขาอีโต้ 2 ขนาดนี้เรามีน้ําอยู่ที่ 3 แสน 3 หมื่น อ่างเก็บ
น้ําคลองไม้ป้องมีความจุ ขนาดนี้มีน้ําเก็บกักอยู่ที่ 10 ล้าน 7 แสน 100% อ่างเก็บน้ําทับลาน ขนาดนี้เรามีน้ําเก็บ
กักอยู่ที่ 2 ล้าน 7 แสน 99% อ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดาขณะนี้มีน้ําอยู่ 163 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55%
ผวจ.คิดว่าฝนน่าจะแล้งแล้ว
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.4 ความคื บหน้า ด้ า นการส่ง เสริ มการลงทุน /การดาเนิน การศูน ย์สนุบ สนุน และ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและ
สถิติโรงงาน (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
- ความคืบ หน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/มีผู้ได้รับการส่ งเสริมการลงทุนในจังหวัด
ปราจีนบุรี 1 ราย ทําเชื้อเพลิงชีวะมวนอัดตั้งที่อุตสาหกรรมโรจนะในการร่วมลงทุนของใต้หวัน

๑๖

- ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีขนาดนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจํานวน 294 ราย โดยมีประเด็นขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 323 เรื่อง
- กองทุน พัฒ นาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในเดือนกันยายน 2 ราย รวม 2.4
ล้านบาท บริษัท ทรัพย์กันตนากรุ๊ป 1 ล้าน 7 แสนบาท และบริษัท วิชาชัยการช่าง วงเงิน 7 แสนบาท
- สถิ ติ ก ารขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงาน รอบเดื อ นกั น ยายน 2560 4 ราย
รวม 78.07 ล้านบาท ใช้คนงานทั้งสิ้น 34 คน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-22 กันยายน 2560
1. ขอความช่วยเหลือ จํานวน 872 ราย ยุติเรื่อง 819 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 53 ราย
2. ความเดือดร้อน จํานวน 677 ราย ยุติเรื่อง 655 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 22 ราย
3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 358 ราย ยุติเรื่อง 311 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 47 ราย
4. แจ้งเบาะแส จํานวน 346 ราย ยุติเรื่อง 331 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 15 ราย
5. ปัญหาที่ดิน จํานวน 223 ราย ยุติเรื่อง 191 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 32 ราย
6. อื่นๆ จํานวน 75 ราย ยุติเรื่อง 63 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 12 ราย
7. บริการข้อมูลให้คําปรึกษา 4,782 ครั้ง

2. สรุ ปผลการด าเนิ น งาน ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวัด ปราจี น บุ รี แยกรายอาเภอ ตั้ ง แต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 22 กันยายน 2560
1. ส่วนราชการ จํานวน 1,205 ราย ยุติเรื่อง 1,136 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 69 ราย
2. อ.กบินบุรี จํานวน 440 ราย ยุติเรื่อง 389 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 51 ราย
3. อ.เมืองปราจีนบุรี จํานวน 327 ราย ยุติเรื่อง 314 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 13 ราย
4. อ.ศรีมหาโพธิ จํานวน 181 ราย ยุติเรื่อง 164 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 17 ราย
5. อ.ประจันตคาม จํานวน 127 ราย ยุติเรื่อง 119 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 8 ราย
6. อ.นาดี จํานวน 124 ราย ยุติเรื่อง 111 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 13 ราย
7. อ.บ้านสร้าง จํานวน 101 ราย ยุติเรื่อง 93 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 8 ราย
8. อ.ศรีมโหสถ จํานวน 46 ราย ยุติเรื่อง 44 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 ราย
3. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือนสิงหาคม 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

๑๗

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สําหรับผลการเบิกจ่ายในจังหวัดปราจีนบุรีไตรมาสสุดท้ายซึ่งกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ 98 รายจ่ายลงทุนที่ ร้อยละ 87 รายจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ 96 รายจ่ายประจําของจังหวัดปราจีนบุรีมี
งบประมาณทั้งสิ้น 3,300 ล้านบาทเศษ ขนาดนี้เบิกจ่ายไปแล้ วร้อยละ 97.62 ต่ํากว่าเป้าหมายลํ าดับที่ 3
ของประเทศ ลําดับที่ 1 ของภาคตะวันออก สําหรับรายจ่ายลงทุนในงบฟังชั่นของราชการมีงบประมาณทั้งสิ้น
2,600 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 79.93% ต่ําว่าเป้าหมาย ได้ลําดับที่ 50 ของประเทศ ลําดับที่ 5
ของภาคตะวันออก สําหรับรายจ่ายในภาพรวมมีงบประมาณทั้งสิ้น 5,900 ล้านบาทเศษเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ
89.92% ต่ํากว่าเป้ าหมายที่กําหนดไว้ได้ลํ าดับที่ 36 ของประเทศ ลํ าดับที่ 3 ของภาคตะวันออก สํ าหรับ
งบประมาณจังหวัดมีรายจ่ายประจํามีงบประมาณทั้งสิ้น 54 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 91.25%
ได้ลําดับที่ 12 ของประเทศ ลําดับที่ 2 ของภาคตะวันออก รายจ่ายลงทุนของงบประมาณจังหวัดมีงบประมาณ
ทั้งสิ้น 191 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ ายไปแล้วร้อยละ 61.15% ได้ลําดับที่ 66 ของประเทศ ลําดับที่ 8 ของภาค
ตะวันออก สําหรับรายจ่ายในภาพรวมของงบประมาณจังหวัดรายจ่ายทั้งสิ้น 245 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้ว
67.86% ได้ลําดับที่ 63 ของประเทศ ลําดับที่ 8 ของภาคตะวันออก การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของ
จังหวัดปราจีนบุรี 57-59 ซึ่งปี 57-58 มีเงินรวมทั้งสิ้น 97 ล้ านบาทเศษเบิกจ่ายไปแล้ว ร้อยละ 79.60%
ปี 59 มีทั้งหมด 1,191 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายไปแล้ว 82.14%
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนโยบายของรัฐบาลนโยบาลผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของปี 2560
จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ลงทะเบียน 78,000 กว่าราย มีสิทธิ 73,900 กว่ารายขณะนี้เราได้แจกบัตรสวัสดิการไป
แล้ว 2 หมื่นกว่าราย
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
(อาเภอศรีมโหสถ)
มติที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 ข่าวสารสารธารณสุข
- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน และในสัตว์
- สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่
- สถานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไข้เลือดออก
ระเบียบวาระที่ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.3 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

- รับทราบ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบี ย บวาระที่ 6.1 ประชาสั มพั นธ์ การจั ดกิ จกรรมเชิ ญธงชาติ เนื่ องในวั นพระราชทานธงชาติ ไทยและ
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

๑๘

- กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยเนื่องใน
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไ ทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ประชุมฯ ได้มีมติ
เห็นชอบการจัดกิจกรรมธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ทําเนียบรัฐบาล
- จังหวัดจึงขอเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลง
ชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมกันเวลา 07.15 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ระเบียบวาระที่ 6.2 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจาลองประจาจังหวัดปราจีนบุรี
ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 6.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับรางวัล ดังนี้
1)
รางวั ล ศู น ย์ ร าชการสะดวกประจํ า ปี 2560 จากการเข้ า รั บ ประเมิ น จาก
คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินมาตรฐานให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
2) รางวัล กินรี เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการที่สร้างความยอมรับแก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

