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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕60
ครั้งที่ 8/๒๕60
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม
3. นายวิบูลย์
รัตนภรณ์วงศ์ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ติดราชการกระทรวงมหาดไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 24 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรษา
มาชรงค์
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอํานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายกฤษฎา
ธาทอง
แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายมนูญ
ดิสโร
ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางทัศนีย์
เจริญวัฒน์
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. น.ส.จินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายบรรลือ
สกุลทอง
แทน ผู้อํานวยการ สนง.ธกส. สาขาปราจีนบุรี
12. นายสมโภชน์
ชิดตนสกุล
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
13. น.ส.นวรัตน์
สิมิวณิชย์
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดําริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
5. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี

๒

7. น.ส.รัชวรินทร์
8. นายอํานวย
9. นายผดุงศักดิ์

ศรีสวัสดิ์
โพธิ์แก้ว
มูลเชื้อ

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจําภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.กฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.ท.ปองพงศ์ พูนนิธิรัชดิ์
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 17 หน่วยงาน
1. พ.อ.ชัยเดช
สิทธิสุข
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สันติ
ศรีมาตย์กลุ
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.อ.ยุทธนา
วีชะรังสรรค์
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เย็นจิตร
กรุณา
แทน หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.สง่า
กรรภิรมณ์
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.ต.เฉลียว
มีนแก้ว
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี
9. พ.ต.ต.วิฑูรย์
รังสิวุฒาภรณ์ แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม
10. พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร 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.อ.ขุนเดช จันทร์ทรง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่
15. พ.ต.ท.ประเมศฐ์ พิมพ์อภิกฤติยา แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเคียน
16. พ.ต.อ.วรเชษฐ รุ่งเหล้า
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสระบัว
17. พ.ต.ท.สุรสิทธฺ เนื่องจํานง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจวังของแดง
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เจียมมรกต
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
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5. นายพิชย์
6. นายเจนกิจ
7. นายสาธิต
8. นายศิระ

พ่วงพงษ์
เชฎฐวาณิชย์
อ่อนน้อม
ศิริสูงเนิน

แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
9. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
10. นายอาชวงศ์
สาริพัฒน์
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. นายชวภณ
ประชิตวัติ
นายอําเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอําเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 33 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสถาพร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลตําบลโคกมะกอก
3. นายสมชาย
สมบูรณ์กูล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกบินทร์บุรี
4. นายอนันต์
พลาหาญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเก่า
5. นายวิรัตน์
แนวจันทร์
นายกเทศมนตรีตําบลศรีมหาโพธิ
6. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีตําบลกรอกสมบูรณ์
7. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนาดี
8. นางวาสนา
นรกิจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
9.นายปัญญา
บํารุงวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ
10. นายอัครเดช
อุ่นชัยยา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย
11. นายสุวิทย์
ยุวัฒนะ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
12. นายเกียรติ
ศิริวัฒน์ภัทรา แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนินหอม
13. นายประเสริฐ แววนํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
14. นายพิศิษฐ์
กัณหารี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
15. นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์บุรี
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16. นายสมศักดิ์
17. นายวชิรวัตติ์
18. นายพิศนุ
19. นางอนงค์นาต
20. นายมาโนช
21. นายโสพล
22. นายเสถียร
23. นายสุชาติ
24. นายบุญเตือน
25. นายปรีดา
26. นายเชาวลิต
27. นายสมนึก
28. นางนาลี
29. นายณรงศักดิ์
30. นายฉัตรชัย
31. นายนิรันทร์
32. นายศุภฤกษ์
33. จ.อ.รัตนโชติ

กุลบุตร
สุทารมณีโรจน์
เข็มเงิน
แก้วแก่น
พูลเฉลิม
ปิ่นสกุล
แก้วไทรเลิศ
ส่งแสง
อินคง
นกอยู่
บํารุงธนกิจ
สมใจ
อําภาพิรมณ์
ลือคําหาญ
ฤทธิเพชร
คงกําเนิด
บุญเจริญ
จํารูญ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพรง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน

ไม่มาประชุม 37 หน่วยงาน
1. นายสมบูรณ์
2. นายบัณฑิต
3. นายวรรณสิทธิ์
4. นายบันเทิง
5. นายไชยันต์
6. นายสุทธิชัย
7. นายสมนึก
8. นายสํารวย
9. นายสมดุล
10. นายนิพล
11. น.ส.นัชชา
12. ด.ต.ศิลปชัย
13. จ.ส.อ.ต้องชนะ
14. นายพรประสิทธิ์
15. นายไพบูลย์
16. นายปกรณ์
17. นายณัฐชัย
18. นายพณัชกฤต
19. นายมาโนช

ภู่สวัสดิ์
แดงศิริ
แสงมาลี
ปัญญาดี
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
เลิศศักดิ์วิมาน
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
สมสกุล
ชาวนา
วงษ์นิกร
กลับน้อย
หนูแก้ว
ช่างฉาย
สมบัติมาก
กันหารัตน์
โชติกิจชิษณุพงศ์
พินิจชอบ

รรท.นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนาปรือ
นายกเทศมนตรีตําบลสระบัว
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกปีป
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง
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20. นายอุดม
แนวสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
21. นายเฉลิมชัย
ชั่งสี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
22. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
23. นายพีรมิตร
สัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
24. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
25. นายธีรชัย
วงศ์วนิชโยธิน รกท.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
26. นายบุญส่ง
จํานง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
27. นายชัยชนะ
นวลสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
28. นายศิริ
เงินเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเบา
29. ส.ต.อมานะ
คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
30. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกปีบ
31. นายสมยศ
จาตุรนน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ชะเลือด
32. นายสมพิษ
กุลธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอย
33. นายสมชาย
ศรีกล้ํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฝ้าย
34. นายมนตรี
ศิลาผ่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
35. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด
36. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหอย
37. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 15 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานต์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิบูลย์
ไชยวรรณ
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางรวงทิพย์
วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชุมพล
ทรัพย์วโรดม
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายคณิต
พงษ์ประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสุรพล
เขม้นนามัด
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
7. นายมงคล
แดงกระจ่าง
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
8. นายบุญธรรม จันทร์ทรัตน์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
9. นายประเวศ
ศิริเดช
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
9. นายประเวศ
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
10. น.ส.จิตสุดา
ชัยวงศ์
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
11. นายอภิชิต
แก้มสมศรี
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
12. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี
13. นายนิรันดร์
ใจณวรรณ์
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
14. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงนฤบดินทร์จินดา
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15. น.ส.ธนวัน

บัวหลงงาม

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
บุญรอด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอํานวย
กวมทรัพย์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
3. นายพจนารถ
เนียมมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
4. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. น.ส.มาริชาติ
มาริชาติ
แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.มาริชาติ
มาริชาติ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.ศุภมาส
อยู่วัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบํารุง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายประสาร
เจริญผล
ผู้บัญชาการเรือนจํากบินทร์บุรี
6. นายวิทยา
เพียมครู
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ
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. นายวุฒิ
บุญมา
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายจรัญ
บุญฤทธิการ
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 3 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
3. นายสัมฤทธิ์
สุขประเสริฐ
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายสมฤทธิ์
วิไลพรรัตนา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖
2. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. 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. นายปริญญา
เก่งนา
แทน คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเมธาดล
วิจักขณะ
ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
3. น.สวัชราวดี
วิเชียรศรี
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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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. นายจําเริศ
จงกล
แทน หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
5. น.ส.วิลาวรรณ มั่งคัง่
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสมเดช
ฟักสะอาด
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายจตุพล
อิ่มสําราญ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
8. นายอาคม
ลิ้มพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. นายบรรจง
สุวัฒนวิชญ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
10. นายสุรัตน์ชัย
ใจผ่อง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าอําเภอศรีมหาโพธิ
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. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. น.ส.จิตตารัช
ปาปะไพ
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมพงษ์
คล้อยแคล้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๙

21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางเนาวรัตน์
บุญวรรณโณ
แทน ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายภานุวัฒน์ เหลืองวิไล
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายสุพุฒ
สมรรคเสวี
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายพงษ์พิศาล ชินสําราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดําเนิน
พียรค้า
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายสุชีพ
ช่วยแก้ว
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
5. นางปริญภรณ์ บุญกิจ
รรท.ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายนิรุตต์
ประยูรเจริญ แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
8. นางดวงพร
ศรีประโค
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
9. นายสุทธิพงษ์ ศรีกัน
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
10. นางกาญจนา ผ่องแผ้ว
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
11. นางมณฑา
เรืองทธิ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
12. อ.ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
2. นายกิตติ
บุญเรือง
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
4. นายอุดม
พรประเสริฐ ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
5. นายโกวิท
ลือคํางาม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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7. พันเอกสมัย

ศรีสังข์

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
8. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก
9. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 46 คน
1. นายธงชัย
บุตรวงษ์
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นางจารุณี
วายลม
รรท.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. นางสาวนิราภรณ์ ภูชุม
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
13. นางพิชดา
อากาศ
หัวหน้าสํานักปลัก อบต.ดงกระทงยาม
14. นายสมชาย
ทองแพง
อ.ศรีมหาโพธิ์
15. น.ส.นิดติยา วงษา
พนักงานสถิติ
16. น.ส.พชรพร อาศัยราษฎร พนักงานสถิติ
17. ณัฐชา
ทองเลิศ
18. นายอรรถพล นงค์พยัคฆ์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
19. อัชฌา
เทพพล
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
20. นายชีวิน
อุปชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
21. นายเสกสรร จันทร์ศรี
สพอ.ศีมหาโพธิ์
22. นายมาโนช
ส่องแสงจันทร์ สพอ.ศีมหาโพธิ์
23. น.ส.ณัทษลิต พรรษา
สพอ.ศีมหาโพธิ์
24. น.ส.ประดับดาว พันธ์ธรรม
บ.ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
25. นางวิภารัตน์ เสือทอง
บ.ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
26. นายสุวิทย์
ประเจเวศ
ปกครอง อ.กบินทร์บุรี
27. นายบัญชา
ปางเดิม
ปกครอง อ.กบินทร์บุรี
28. น.ส.ธัชมาชรศ์ สายขุนทด
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
29. น.ส.ธนพร
ชินวงษ์
สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
30. น.ส.จารุณี
บุญเกิด
สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
31. น.ส.สุภากร
สิงหาคม
เทศบาลตําบลนาปรือ
32. น.ส.เขมภาพ อื่นสุข
เทศบาลตําบลนาปรือ
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33. นางบึง
ลาสินโพธิ์
เทศบาลตําบลนาปรือ
34. นายวรายุทธ พูลจวง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี
35. น.ส.จิราพร
ศิริรื่น
บ.ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
36. นางอารียา
วรรษยา
บ.ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
37. น.ส.รักคนา
ดีสม
บ.ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
38. นายสมชาย
ธรรมณี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ดงพระราม
39. ว่าที่ ร.ต.ญ.วรรณาภรณ์ กิติกรษฎ สนง.พัฒนาชุมชนปราจีนบุรี
40. นายพชร
การไชยแสง
41. นางอาภรณ์ ธรรมมะ
42. น.ส.ภณิตา
พรมเปลว
43. น.ส.สาธิตา
พิทัก
44. นายปัญญาวุฒิ ขันธ์ชัยภูมิ
เทคนิคปราจีนบุรี
45. พายุดาว
สาทัง
เทคนิคปราจีนบุรี
46. นายปุระ
ออคุณสรัสณ์ สํานักงานปศุสัตว์ปราจีนบุรี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
ก่อนวาระการประชุม 1. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(ชมวีดิทัศน์) ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
- เดือนที่แล้วก็มีกิจกรรมหลายประการต้องขอบคุณส่วนราชการที่ร่วมกันทํากิจกรรม
และลุล่วงไปด้วยดี
- การจัดงานรัฐพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทางโยธาก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเดินไปส่วนหนึ่งแล้ว ส่วนราชการต่างๆ ที่มี
หน้าที่ดําเนินงานก็เดี๋ยวทางหัวหน้าประสานไป ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเครื่องเสียง ฝ่ายสถานที่ต่างๆ แบ่ง
มอบภารกิจกันไปช่วยกันทําให้เต็มที่เพราะเป็นงานสําคัญ ฝากข้าราชการในวันที่จัดพิธีห้ามขาด ห้ามลา เว้นแต่มี
ธุรกิจสําคัญ พิธีการเตรียมถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนก็รวบรวมที่ สนง.พระพุทธฯ ตอนนี้ต้องรายงานมาว่า
ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างไง ส่วนสถานที่ก็จะมอบปลัดจังหวัดดูแลในเรื่องสถานที่เตรี ยมบุคลากรคนมาเยอะ
แบ่งเป็นโซนๆ โซนข้าราชการ โซนพระสงฆ์ โซนประชาชนทั่วไป เฉพาะ อ.เมือง 2-3 หมื่นคนแล้วให้หน้าศาลา
กลางจังหวัดเป็นที่ประกอบพิธี และฝากหัวหน้าสํานักงานจังหวัดประสานไปยังดาษดา สวนนงนุชให้มาร่วมจัดสวน
ตกแต่งประดับ ถวายพระเกีย รติถวายอาลั ยเป็นครั้งสุ ด ท้ายในพิธีดังกล่ าวก็ถามด้ว ยว่าเขาสมัครใจจะมาไหม
เรื่ องระบบไฟฟ้าต่างๆทานต้องเตรี ย มไว้ จราจรก็แบ่งมอบภารกิจกันไป ทาง อบจ.ก็ดูเรื่องพื้นที่การตกแต่ ง
นอกเหนือจากโยธาธิการจังหวัดก็ต้องเลือกเต้นเลือกเก้าอี้ก็มอบทาง อบจ.ไป
- โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริก็มอบปลัดจังหวัดได้ประชุม
ไปแล้วได้มีการรับสมัครจิตอาสาในห้วยวันที่ 1 เป็นต้นไป
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- การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้ฝนก็พายุเข้า พายุปาข่าตอนนี้เริ่มมีฝนตกวัน
สองวันแล้วก็ระวังใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ปภ. ท่านนายอําเภอ หน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ท่านเตรียมในสูตรของ
ท่านเอง เกษตรท่านดูของท่านนะให้เตรียมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นมาจะทําอย่างไรจะได้ขับเคลื่อนได้
- การขับเคลื่อนหลักของยาเสพติดพอเพียง ทาง พช.ดําเดินการอยู่แล้ว ต้องขอบคุณ
ในช่วงวันที่ 12-20 สิงหาคมที่ผ่านมานี้ในเรื่อง otop เมืองทองที่ผ่านมานี้ก็ไปประสบความสําเร็จได้ด้วยดี
- เรื่องที่ให้ติดตามก็มีหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ลงไปทํา ตลาดชุมชน
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา กล้อง cctv ฝากทางตํารวจด้วยดูในพื้นที่จุดไหนที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจหรือว่า
ย่านอะไรทีเ่ ป็นของเอกชนก็ลองไปเช็คๆ ดูหน่อยว่าเขาใช้ได้หรือเปล่าก็ช่วยกันเตือน นอกจากของทางข้าราชการ
แล้วเผื่อว่าจําเป็นต้องได้ใช้ประโยชน์ สถานบริการตอนนี้ได้รับการเพ็งเร็ง แต่ว่าของเรามีน้อยก็การออกตรวจเรื่อง
สถานบริการจัดระเบียบสถานบริการต่างๆ เรื่องการจัดการขยะ เรื่องความสะอาดต่างๆ ขอให้ช่วยๆกันทํา การจัด
พิธีต่างๆ อันนี้สําคัญหน่วยราชการต่างๆ เห็นลงมาในไลน์จังหวัดมีจังหวัดจังหวัดหนึ่งไปขึ้นป้ายถวายพระเกียรติ
ของในหลวงเขียนผิดเป็นเรื่องใหญ่ เพราฉะนั้นจะขึ้นป้ายอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันท่านต้องตรวจป้ายก่อนที่จะขึ้น
ด้วยตัวเอง หัวหน้าหน่วยผิดมาแก้ไขยากมาก เตือนสติ นะไว้ด้วย ทุกท่านทราบมีจังหวัดที่เขาทําผิดออกไลน์ไป
ต้องทําหนังสือกราบขออภัยโทษ
- เรื่องการจัดระเบียบความสะอาดในศูนย์ราชการจังหวัดโดยรอบก็มอบสํานักงาน
จังหวัดให้ดูแล ส่วนร้านอาหารท่านปลัดจังหวัดไปจัดไม่ให้ใครไปขายของต้ องเอาเข้าศูนย์ให้หมด แล้วท่านไปดู
ไปทําในศูนย์อาหารมอบท่านปลัดจังหวัดกับจ่าไปช่วยดูแล เรื่องของโครงการต่างๆ ที่ได้ประชุมไปแล้วของท่าน
ผบ.มทบ.12 ที่ได้ประสานมาก็ทําไปหลายส่วนแล้วในส่วนที่จะได้ไม่ได้ท่านไปฝากติดตามและอันไหนที่มันไม่ได้ก็
ประสานว่ามันไม่ได้หรือจะต้องไปทําอย่างไร
- เรื่องระเบียบวัสดุ ปี 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมาก็ฝาก
ส่วนราชการต่างๆให้ไปดูในรายละเอียดและท่านคลังช่วยจัดอบรมอีกหลายๆ ครั้งหน่อยให้ความรู้อาจจะแบ่งกลุ่ม
เล็กลงมาอย่าใหญ่เกินเอาเป็นกลุ่มละ 50 คนไม่เกิน 100 คน หลายชุดทําความเข้าใจไปเรื่อยๆ การจัดซื้อจัดจ้าง
ฝากหัวหน้าส่วนราชการว่าเวลามีโครงการมีแบบถ้าโครงการไหนมีแบบถ้าจําเป็นที่ต้องขายแบบขอให้ขายแบบ
หน่อยไม่ต้องเยอะขายพอให้ได้เงินเข้าหลวงบ้างเพื่อที่จะไปพัฒนาประเทศต่อไปแต่ไม่ต้องไปสูงจนมันกลายเป็น
การติดกันไม่ได้นะซัก 500-2,000 แล้ว แต่ตามสัดส่ว นของเงินงบประมาณลองถามทางตรวจสอบภายดู ว่า
สัดส่วนควรจะเป็นอย่างไร
- เรื่ อ งติ ด ตามนโยบายของรั ฐ บาลทางกระทรวงใครที่ มี โ ครงการที่ เ ชื่ อ มเรื่ อ ง
งบประมาณต่างๆ ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วก็ดูๆ ขอให้จบให้ทันแล้วกันใครที่เป็นตัวชีวัดต่างๆ ที่ต้องทําให้มันเข้า
เป้าก็ทําให้มันเข้าเป้า อย่าให้ผู้ว่าสอบตกอีก เรื่องโครงการจิตอาสากาชาดของทางกาชาดก็มีการอบรมไปครบทุก
อําเภอแล้วในเบื้องต้น ได้รับคําสารจากกรมการคลินิกจักษุ ศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพฯ
ผ่ า นคุ ณ ลั ก ขณา ซึ่ ง เป็ น เลขาธิ ก ารหน่ ว ยแพทย์ จั ก ษุ ส ภากาชาดไทย ก็ จ ะมาผ่ า ตั ด ลอกต้ อ อะไรทั้ ง หลาย
ให้ประชาชนได้มองเห็น ไม่เอาในเขตพื้นที่อําเภอเมืองแต่เป็นอําเภออื่นที่ห่างไกลออกไปแล้วไปกําหนดที่ตําบล
ที่มีคนลําบาก มอบให้ท่านปลัดจังหวัดประสานท่านนายแพทย์สาธารณสุข ท่านสาธารณสุขประสานกับท่านปลัด
จังหวัด - คือขอข้อมูลผู้ป่วยว่าอําเภอไหนเยอะที่คัดกรองไว้แล้วมีไหมที่ยังไม่ได้ผ่าตัดลอกคิวยาวรับเท่าไหร่ และ
รายงานไปที่สภากาชาดไทยเขาจะมาทําให้ในเดือนพฤศจิกายนเข้าใจว่าประมาณ 500 รายใน 1 สัปดาห์ เขาจะ
มาทํา 1 สัปดาห์ จะมีรถมาหน่วยศัลยกรรม

๑๓

- เรื่องข้อสั่งการที่ให้ทําไปแล้วท่าน อบจ.เรื่องสวนวนารมย์ เรื่องที่ทางแขวงเรื่องแยก
ไฟแดงนเรศวรตรงศาลนเรศวรไปถึงไหนอย่างไงรวมทั้งแยกต่างๆ ทางโรจนะทํากันไปถึงไหนท่านติดตามให้ด้วย
เดี๋ยวรายงานในที่ประชุมว่าจะทําอะไร มีแผนอะไรบ้าง
- เวลามีแขกระดับ VIP เข้ามาในการประชุมต่างๆ บางครั้งฝ่ายจัดการคนน้อยไปก็
พยายามประสานนายอําเภอให้ช่วยหาเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้นท่านไม่ต้องเกรงใจ ถือว่าช่วยกันท่านนายอําเภอ
ท่านรับผิดชอบทุกกระทรวงอยู่แล้วในพื้นที่ของอําเภอ ถ้าเป็นเรื่องด่วนต้องถือมาให้ผู้ว่าเซ็นหรือให้ผู้ว่ารับทราบ
- เรื่ องการประชุ มมี ก ารเข้า วาระการประชุม ต่ างๆ ที่ ม อบท่ านรองฯ ถื อ ว่า มอบ
เด็ดขาดท่านให้ความเกรงใจไม่ใช่มอบให้รองผู้ว่าไปแล้วท่านก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบางทีตอบไม่ได้ ท่านต้องเข้าเอง
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
(โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th ด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
ผอ.สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
1. งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2553-2555 การเตรียมงานเบื้องต้นและ
ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารที่ทําการและบ้านพักชั่วคราว งานถนนเข้าโครงการ งานถนนภายใน
โครงการ งานระบบไฟฟ้าและประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์
และงานล้อมรั้ว
2. งานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ําและอาคารประกอบพร้อม
ส่ ว นประกอบอื่ น สั ญ ญาเลขที่ กจ.3/2554 (กสพ.2) ลงวั น ที่ 11 เมษายน 2554 วงเงิ น สั ญ ญา
2,619,572,767.22 บาท อายุสัญญา 2,346 วัน เริ่มสัญญา 2 พฤษภาคม 2554 สิ้นสุดสัญญา 2 ตุลาคม
2560 ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วีซีอีซี ผลงานสะสม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้ 98.436% เร็วกว่าแผน
0.638%
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 สัญญาเลขที่ กจ.27/2558 (กสพ.) ลงวันที่ 24
มีนาคม 2558 วงเงินสัญญา 862,844,168.00 บาท อายุสัญญา 1,230 วัน เริ่มสัญญา 27 มีนาคม 2558
สิ้นสุดสัญญา 7 สิงหาคม 2561 ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จํากัด ผลงานสะสม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ได้ 32.524% ช้ากว่าแผน -34.122%
- ระบบชลประทานฝั่ ง ซ้ า ย สั ญ ญาที่ 1 งบประมาณทั้ ง สิ น 650,000,000 บาท
ดําเนินการประกวดราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาต่ําสุด 418,888,800 บาท บริษัทชัยเจริญ
ไมตรี จํากัด และได้ดําเนินการลงนามทําข้อผูกพันสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 6/2560 (กพด.)

๑๔

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 อายุสัญญา 840 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา
10 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดําเนินการสํารวจเก็บระดับเพื่อการก่อสร้าง
- ระบบชลประทานฝั่ ง ขวา งบประมาณทั้ ง สิ้ น 380,000,000 บาท ดํ า เนิ น การ
ประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ราคาเสนอต่ําสุด 215,700,000 บาท ห้างหุ้นส่วนเทพ
มงคลสุโขทัย 2531 ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ 7/2560 (กพด.) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 อายุสัญญา
720 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิ้นสุดอายุสัญญา 12 มีนาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้
รับจ้างดําเนินการสํารวจเก็บระดับเพื่อการก่อสร้าง
- งานที่ อ ยู่ ใ นแผนงาน งานก่ อ สร้ า งระบบระบายน้ํ า ฝั่ ง ซ้ า ยและอาคารประกอบ
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
ในรอบเดือนที่ผ่านมาขอเสนอผลงานการก้าวหน้างาน 5 ส่วน
1. โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 304 จากกบินทร์บุรีไปจังหวัด
นครราชสีมา โครงการที่ 1 โครงการช่วงเชื่อมผืนป่าปริมาณงานได้ประมาณ 65% ซึ่งต่ํากว่าแผน 2% โครงการที่
2 และที่ 3 โครงการที่ผ่านศาลโทนขึ้นไปจนถึงต่อเขตวังน้ําเขียวโครงการนี้ค่อยข้ างจะไปได้ช้าต่ําจากแผนเฉลี่ย
แล้วประมาณ 40% เพราะมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ฝนตกและการรับมอบพื้นที่จึงทําให้งานเดินทางได้ช้า
2. โครงการซ่ อ มบํ า รุ ง ทางหลวงโดยใช้ เ งิ น ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ท างแขวงทางหลวง
ปราจีนบุรีได้ดําเนินการทั้งหมด 7 สัญญาปัจจุบันได้ดําเนินการแล้วเสร็ จ 6 สัญญา ค้างเหลือ 1 สัญญาคาดว่า จะ
ดําเนินการแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนกันยายน
3. โครงการขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลย 319 หนองชะอมไปยังอําเภอ
โคกปีป ทางหลวงหมายเลย 33 จากบ้านปากพลีไปประจันตคาม โครงการทางหลวงหมายเลย 319 จะขยายเป็น
4 ช่องจราจร ปัจจุบันทางแขวงทางหลวงปราจีนบุรีได้ร่วมกับทางสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําการ
สํารวจต้นไม้ในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการรองรับดําเนินการ (ขาด 2 ข้อ)
ผวจ.ก็ได้รับความกรุณาจากผู้บังคับบัญชาก็คือระดับรัฐบาลเป็นความสามัคคี ไม่ใช่ผู้ว่าคนเดียว โครงการที่ขยาย 4
เลน 6 เลน เป็นความทํางานเป็นทีมเพราะทั้งแขวงทังภาคเอกชนหอการค้า สภาอุตสาหกรรมก็ไปด้วยกัน แต่โชค
ดีที่ทางรัฐบาลฟังพวกเรา แต่ก่อนจะได้อย่างไรงานพระบรมศพที่จะถวายพระเพลิงที่เมรุจําลองทางหน้าศาลากลาง
ฝากท่านแขวงฯหน่อยเป็นของใครไม่รู้ เอารถมาไถ ถอนเสาที่ปักป้ายเอาออกให้หมดเลยจัดระเบียบใหม่และทําให้
สะอาดดูต้นไม้ตกแต่งให้ด้วย ถ้าหน่วยไหนที่เกี่ยวข้องทาง อบต.ฝากท่านนายอําเภอประสานด้วยเข้ามาประดับไฟ
นอกรั้วศาลากลางตรงด้านนอกรั้ว รวมถึงเกละกลางถนน
รอง ผวจ. นอกรั้วศาลากลางริมถนน เป็นเขตของใคร ไฟฟ้าตกแต่งต้นไม้ไ ด้ก็ประสานไฟฟ้าแล้วกันมอบแขวง
เนื่องจากมันรกมาก
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

๑๕

- สถานการณ์น้ําจังหวัดปราจีนบุรีฤดูฝนจะอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ขณะนี้เหลือ
เวลาอีกประมาณ 2 เดือนที่จะหมดฤดูฝน การบริหารจัดการน้ําในจังหวัดปราจีนบุรีแหล่งน้ําที่สําคัญเรามีอ่างเก็บ
น้ําอยู่ 5 แห่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กอยู่ 4 อ่าง อ่างเก็บน้ําเขาอีโต้1 มีความจุที่ 2 ล้าน 9 แสน ขนาดนี้เรามีน้ํา
เก็บกักอยู่ที่ 2 ล้าน 8 แสน 97% อ่างเก็บน้ําเขาอีโต้ 2 มีความจุอยู่ที่ 3 แสน 5 หมื่นลูกบาศก์เมตร ขนาดนี้เรามี
น้ําอยู่ที่ 3 แสน 3 หมื่น คิดเป็น 94% อ่างเก็บน้ําคลองไม้ป้องมีความจุ 10 ล้าน 7 แสนลูกบาศก์เมตร ขนาดนี้
เรามีน้ําเก็บกักอยู่ที่ 7 ล้าน 1 แสน 65% อ่างเก็บน้ําทับลานมีความจุ 2 ล้าน 7 แสนลูกบาศก์เมตร ขนาดนี้เรามี
น้ําเก็บกักอยู่ที่ 3 ล้าน 110% ส่วนอ่างทับลานขนาดนี้เราเร่งระบายน้ําออกโดยปิดกั้นเครื่องสูบน้ําออกทางระบาย
น้ําล้นและมีการระบายน้ําเพิ่ม อ่างเก็บน้ําทับลานเรามีอาคารระบายน้ํา 2 จุด ซึ่งเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้น้ําล้นทางระบายน้ํามีความสูง 20 เซนติเมตร ส่วนอ่างเก็บน้ําแห่งที่ 5 คืออ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา
ขณะนี้มีน้ําอยู่ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 47% ในการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดปราจีนบุรีตัวสําคัญที่สุด
คื อ อ่ า งเก็ บ น้ํ า นฤบดิ น ทรจิ น ดาจากแม่ น้ํ า ปราจี น บุ รี แควหนุ ม าร แควพระคงมาจากสระแก้ ว และแม่ น้ํ า
ประจันตคาม ถ้าน้ําไปท่วมที่หน้ากลัวคือน้ําล้นตลิ่งจากการประเมินที่เคยเกิดเหตุการณ์คือปี พ.ศ.2556 ฝนตก
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 เกิดพายุและมีรีเปรตชั่นต่อเนื่องฝนตกต่อเนื่องประมาณ 10 วันตั้งแต่วันที่ 1930 กั น ยายน ปี นั้ น เกิ ด น้ํ า ท่ ว มเพราะเกิด น้ํ าล้ นตลิ่ งเพราะน้ํา ที่ล งแม่ น้ํ าแล้ ว ไม่ส ามารถที่ จ ะไหลลง ทะเลได้
ตลอดเวลาเพราะทะเลมีน้ําขึ้นน้ําลง ในการเฝ้าสังเกตการณ์จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันนี้ ทางชลประทานได้รายงาน
ทางไลน์ตลอดเวลาว่าขณะนี้เรามีน้ําต่ํากว่าตลิ่งเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเป็นการประชาสัมพันธ์และเตือนภัย
ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดน้ําท่วมหรือไม่ ส่วน ณ วันนี้จุดต่ําสุดที่เราให้ความสําคัญที่สุดคือที่ตลาดกบินทร์เก่า ระดับ
ที่ตลาดกบินทร์เก่าจะอยู่ที่ประมาณ +8.5 เมตร รปก ซึ่งวันนี้ระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ +5 เมตร รปก น้ําที่ตลาด
กบินทร์เก่าจะมีอิทธิพลน้ําจากจังหวัดสระแก้วแควพระพรมมารวมกับแควหนุมาร แควหนุมารมีน้ําอยู่ 2 สาขาคือ
สายน้อยสายใหญ่จากแก่งหินเพิงแล้วน้ําที่ระบายจากอ่างนฤบดินทรจินดา ณ วันนี้ที่บริหารจัดการคือเมื่อมีอ่าง
แล้ ว อ่ า งจะมี ห น้ า ที่ ค อยเก็ บ น้ํ า ไว้ ช่ ว งระยะหนึ่ ง แล้ ว ค่ อยระบายต่อ เราทยอยระบายวัน ละ 3 ล้ า น 4 ล้ า น
เหตุการณ์ที่เราติดตามอยู่ คือวันที่ 28 สิ งหาคม เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขตอําเภอเมือง อําเภอประจันตคาม
วัดปริ ม าณฝนตกได้ 140 มิล ลิ เ มตรถือ ว่าตกเยอะ เขตนฤบดิน ทร์จิ นตาตกไม่ มากประมาณ 70 มิล ลิ เ มตร
เหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้ถ้าเกิดต่อเนื่องหลายๆ วันก็น่ากลัว คาดการเลยว่าต้องตกต่อเนื่องประมาณ 6 วัน ถึงจะน่า
เป็นห่วง
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
- ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดําเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสถิติโรงงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ประจําเดือน สิงหาคม ในเดือนสิงหาคมไม่มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี
- ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จํานวน 204 ราย ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 21 ราย
ความคืบหน้าในเดือนสิงหาคม 2560 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 มีผู้ประกอบการมาแจ้งความประสงค์ขอ
ความช่วยเหลือ จํานวน 47 ราย โดยเป็นการขอความช่วยเหลือด้านการเงิน 47 เรื่อง

๑๖

- กองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต ามแนวประชารั ฐ ในรอบเดื อ นสิ ง หาคม 2560
มีผู้ประกอบการยื่นคําขอสินเชื่อสะสม จํานวน 41 รวมเป็นวงเงิน 224,318,400 บาท คําขอสินเชื่อที่ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข้อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
จังหวัดปราจีนบุรี ส่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาปราจีนบุรี จํานวน
36 รายรวมเป็นเงิน 190,699,400 บาท ดําเนินการส่ง SME แบ้งค์ เรียบร้อยแล้ว
- คําขอที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 4 ราย วงสินเชื่อ 18,000,000 บาท
บริ ษัท ป.เคนเครื อทรานสปอร์ ต วงเงิน อนุมัติ 3,000,000 บาท บริษัท เอลซ่า อินเตอร์กรุ๊ป วงเงินอนุมั ติ
3,000,000 บาท บริ ษั ท พงษ์ ช นั ญ รั ไ ซเคิ ล วงเงิ น อนุ มั ติ 9,000,000 บาท ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด 304
คอมพิวเตอร์ วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
- สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รอบเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท รวยเฮง
ดี รีไซเคิล 2 ประเภทกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สถานที่ตั้ง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหา
โพธิ คนงาน 19 คน เงินลงทุน 11.5 ล้านบาท
- สถิติการขออนุญาตขยายโรงงาน บริษัท แลตตาซอย จํากัด ประกอบกิจการ
ผลิตนมถั่วเหลือง สถานที่ตั้ง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ คนงาน 101 คน เงินลงทุน 840 ล้านบาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
ระเบียบวาระที่ 4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-22 สิงหาคม 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 สิงหาคม 2560
1. ส่วนราชการ จํานวน 1,205 ราย ยุติเรื่อง 1,136 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 69 ราย
2. อ.กบินทร์บุรี 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

๑๗

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 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.2 สรุปผลการประชุมกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง ประชุมผ่านระบบ
Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการสาคัญของกระทรวงการคลังตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของ
รัฐบาล (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
จังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง ประชุมผ่านระบบ Video Conference
เพื่อชี้แจงข้อราชการสําคัญของกระทรวงการคลังตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
วันนี้ (17 ส.ค.60) เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมชัย
สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นประธานร่วมในการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามข้อราชการ
เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงการคลัง เข้า
ร่วมการประชุม และมีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบVDO Conference ไปยัง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ผู้อํานวยการ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด คลังจังหวัด สรรพากรพื้นที่ อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนฝ่ายทหาร ผู้แทนธนาคารออมสิน และ
ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงาน
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทรงดํารงตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ทรงเข้าร่วมการประชุมใน
ครั้งนี้ด้วย
สําหรับการประชุมในครั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้มีข้อหารือกับกระทรวงมหาดไทย ใน 4 ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1) การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยขอให้ทุกจังหวัด
กําหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระงานสําคัญของจังหวัด และขอให้จังหวัดที่มีความพร้อมประกาศ
ตัวเป็นจังหวัดจัดการหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณา
การและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนําร่องในการจัดการหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง
ได้ยกร่างโครงการ “นครนายกโมเดล” เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งดําเนินการระหว่างเดือน
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งได้กําหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดนําร่องในการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบสําหรับผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดจะทํา
หน้าที่ประสานส่งต่อประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบไปยังจุดให้คําปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ธนาคารออม
สิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา เพื่อให้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัดดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ต่อไป รวมทั้งขอความร่วมมือให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้
เจ้าหนี้นอกระบบและผู้ที่สนใจเข้ามาขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เพื่อให้เจ้าหนี้เข้าสู่ระบบตาม
กฎหมายต่อไป
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2) การเตือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดให้ความสําคัญในการป้องปราม
ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เพื่อลดปัญหาด้านความเสียหายที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่และเกิดกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม ทั้งด้านการเฝ้าระวัง และสอดส่องดูแลในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดการจัดเวทีเพื่อหลอกลวงให้มี
การฉ้อโกงประชาชน
3) โครงการ National e-Payment โดยขอให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้ง
อุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แก่หน่วยงานภาครัฐและร้านค้าภายในจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้
หน่วยงานภาครัฐและร้านค้าเร่งติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นําร่อง เช่น ตลาดนัด และ
ถนนคนเดินในจังหวัด ในการส่งเสริมให้ร้านค้าติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งการค้าที่สนับสนุนการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บัตรเดบิตแทนการใช้เงินสด
ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
4) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสาน
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัด และสถาบันการศึกษาในจังหวัด
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Startup Club ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา 77 แห่งทั่วประเทศ (1 จังหวัด 1 โรงเรียน) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายการส่งเสริม Start Up ของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ประทานแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและแชร์ลูกโซ่ โดยทรงเน้นย้ําในเรื่องการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องของการ
วางแผนการเงินของตนเองในระดับพื้นฐาน อย่างเช่น ในการเริ่มธุรกิจ เริ่มประกอบอาชีพ จะต้องหาแหล่งเงิน
อย่างไร และจะต้องมีการประเมิน ประมาณการอย่างไร ถ้าประชาชนมีความรู้ตรงนี้แล้ว การประกอบอาชีพก็
อาจจะขาดทุนน้อยลง และการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันจะช่วยลดปัญหาได้
ทั้งนี้ จากการประชุมในครั้งนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ําว่า การประชุม
หารือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาสําคัญของ
ประเทศ และร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อเข้าไปช่วยเหลือ คลี่คลายทุกข์
ของพี่น้องประชาชน และเสริมสร้างเศรษฐกิจ ความอยู่ดี กินดีให้กับประชาชนในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงานคลังจังหวัด)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
- ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมติ ครม.ได้กําหนดเป้าหมายในการเบิ กจ่ายในไตร
มาสที่ 4 ในเรื่องของรายจ่ายประจํากําหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 98 รายจ่ายลงทุนกําหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ
87 รายจ่ ายในภาพรวมกําหนดเป้ าหมายไว้ที่ร้อยละ 96 สํ าหรับรายจ่ายประจําข้อมูลการเบิกจ่าย จังหวัด
ปราจีนบุรีมีงบประมาณทั้งสิ้น 3,268 ล้านบาท.- ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 90.92 สําหรับรายจ่ายลงทุนมี
งบประมาณทั้งสิ้น 2,563 ล้านบาท.- เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 70.14 สําหรับรายจ่ายในภาพรวมปราจีนบุรีมี
งบประมาณทั้งสิ้น 5,832 ล้านบาท.- เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 81.50 ลําดับที่การเบิกจ่ายของเราในขณะนี้ลําดับ
ที่ 50 ได้ลําดับที่ 3 ของภาคตะวันออก สําหรับงบประมาณจังหวัดในส่วนของรายจ่ายประจํามีงบประมาณทั้งสิ้น
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54 ล้านบาท.- เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 84.21 ได้ลําดับที่ 8 ของประเทศ ลําดับที่ 1 ของภาคตะวันออก สําหรับ
รายจ่ายลงทุนของงบประมาณจังหวัดมีงบประมาณทั้งสิ้น 191 ล้านบาท.- เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 58.90 ได้
ลําดับที่ 56 ของประเทศ ได้ลําดับที่ 7 ของภาคตะวันออก สําหรับรายจ่ายในภาพรวมของงบประมาณจังหวัดมี
งบประมาณทั้งสิ้ น 245 ล้ านบาท.- เบิกจ่ ายไปแล้ ว ร้อยละ 64.49 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายได้ลํ าดับที่ 47 ของ
ประเทศ ลําดับที่ 6 ของภาคตะวันออก เงินกันมีเงินกันตั้งแต่ปี 57-59 สําหรับปี 57-58 มีเงินกันทั้งหมด 97
ล้านบาท.- ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 78.86 มีเงินกัน ปี 59 1,191 ล้านบาท.- เบิกจ่ายไปแล้ว 80.31
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.4 การรายงานผลการจัดผังสถานที่ การปรับพื้นที่/งานก่อสร้างฐานรากพระเมรุมาศจาลอง
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราจีนบุรี)
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศจําลอง
ตัวพระเมรุมาศจําลองก่อสร้างที่บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตัวอาคารพระเมรุมาศจําลองมี
ขนาด 16*16 เมตร ความสูง 23 เมตร บนยอดเป็นฉัตร 9 ชั้น ตัวบุษบกที่เป็นที่ถวายดอกไม้จันทน์มีขนาด 8*8
เมตร ในส่ ว นที่ได้รั บ มอบหมายภารกิจ ให้ ดําเนิน การออกแบบแผนผั ง การใช้ที่ ดินบริเวณงานทั้งหมดเราก็ไ ด้
ดําเนิ น การแล้ ว เสร็ จ โดยลงคอนเซ็ ป ต์พระเมรุ มาศจําลองเป็นแลนมาร์ ค มีตัว สั ญลั ก ษณ์ของเขื่อ นอ่างเก็บน้ํ า
นฤบดินทรจินดาเป็นตัวนําก็จะมีขนาดกว้างประมาณ 10 เมตรตัวสัญลักษณ์เขื่อนนฤบดินทรจินดา ประธานพิธี
และคณะสงฆ์ก็จะอยู่เบื้องหน้าพระเมรุมาศจําลอง ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทําภาพจําลองทั้งหมด ซึ่งเราก็
จะประสานไปทางประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดทําเป็นภาพแอดนิเมชั่น
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.5 ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
กับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.......(สานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
- พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ป.ป.ช.เรียกกันว่ากฎหมาย 10 ชั่วโคตร แต่เดิมใช้คําว่ากฎหมาย 7 ชั่วโคตร กฎหมายฉบับนี้ออกเพื่อปิด
ช่องโหว่ให้กับ ป.ป.ช.ในเรื่องการการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ในหัวที่ 9 เรื่อง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่อาจจะไม่ครอบคลุมซึ่งแก้ไขเป็นไปตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่ าด้ว ยการต่อต้า นการทุจ ริ ตปี ค.ส. 2003 หรือ พ.ศ. 2546 ตามที่ป ระเทศไทยได้ล งนาม
ให้สัตยาบันไว้และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2514 ตามมาตรฐานสากลที่ประเทศจะต้องใช้ปฏิบัติ เรื่อง
นี้ ท างคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มี มติ ให้ ความเห็ น ชอบร่า งพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยความผิ ดเกี่ย วกั บการขัด กัน ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแล้ว และเรื่องนี้เป็นการจัดดําเนินการกับนักการเมืองและข้าราชการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นกฎหมายที่ใช้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกองค์กรทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับซึ่งหมายถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือข้าราชการทุกระดับ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
ครอบคลุมไปถึงญาติ ญาติมี 4 ระดับ ประกอบด้วยบุพการี ผู้สืบสันดาน บุตร บุตรบุญธรรม คู่สมรส หมายถึง
คู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมายและผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาและต่างบิดามารดาทุกคนจะ
อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน
หรือเอาประโยชน์ส่วนตนไปปนกับประโยชน์ส่วนรวมเป็นการขจัดการทุจริตแบบประพฤติไม่ชอบ สาระสําคัญของ
กฎหมายฉบับนี้แบบย่อ โดยการกําหนดผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้เช่นการให้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมการเป็น

๒๐

ตัวแทน การขายหรือการให้เช่าหรื อคิดค่าเช่าน้อยกว่าบุคคลอื่นในขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดใน
มาตรา 5 ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือบุคคล
อื่น สําหรับโทษสูงสุดของกฎหมายฉบับนี้คือจําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและถ้า
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทําจะต้องระหว่างโทษ 2 เท่า
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.6 รายงานผลการดาเนินตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ.2559 (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี)
ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารนับเป็นเรื่องที่สําคัญ เนื่องจากผู้บริโภค และประเทศคู่ค้า
มีความตื่นตัวในเรื่องมาตรฐานสินค้าและสุขอนามัย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสําคัญและดําเนินงานด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2543 โดยการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในส่วนของ
โรงฆ่ าสั ตว์ และโรงงานผลิ ตเนื้ อสั ตว์ รวมทั้ งสิ นค้ าปศุ สั ตว์ อย่ างต่ อเนื่ อง การกํ ากั บและควบคุ มโรงฆ่ าสั ตว์
ภายในประเทศ ตามพระราชบั ญญัติควบคุมการฆ่าสั ตว์ เพื่อการจําหน่ายเนื้อสั ตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒ นา
โรงฆ่าสั ตว์ภายในประเทศให้เข้าสู่ มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ต้องมีองค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐาน
มีพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตเนื้อสัต ว์ให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะการผลิตเนื้อสัตว์ที่ดี มีพนักงานตรวจ
โรคสั ต ว์ ป ระจํ า โรงฆ่า สั ต ว์ ทํ า หน้ า ที่ต รวจสุ ข ภาพสั ต ว์ก่ อ นเข้ า ฆ่า ที่ โ รงฆ่ าสั ต ว์ และตรวจเนื้ อ สั ต ว์ ภ ายหลั ง
กระบวนการฆ่าสัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค
จังหวัดปราจีนบุรีมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) จํานวน ๔๐ แห่ง
1. โรงฆ่าสัตว์เอกชน จํานวน 3๖ แห่ง ได้แก่
1.1 โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อําเภอกบินทร์บุรี จํานวน 6 แห่ง
1.2 โรงฆ่าสัตว์ในพื้นทีอ่ ําเภอเมืองปราจีนบุรี จํานวน 17 แห่ง
1.3 โรงฆ่าสัตว์ในพื้นทีอ่ ําเภอศรีมหาโพธิ จํานวน ๒ แห่ง
1.4 โรงฆ่าสัตว์ในพื้นทีอ่ ําเภอประจันตคาม จํานวน 1 แห่ง
1.5 โรงฆ่าสัตว์ในพื้นทีอ่ ําเภอนาดี จํานวน ๗ แห่ง
1.6 โรงฆ่าสัตว์ในพื้นทีอ่ ําเภอศรีมโหสถ จํานวน 3 แห่ง
2. โรงฆ่าสัตว์ของส่วนราชการ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่
2.1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
2.2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลประจันตคาม ตําบลประจันตคาม อําเภอประจันตคาม
2.3 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ
2.4 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลกบินทร์ ตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์บุรี
การดําเนินงานของสํานัก งานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25๕๙
1. สํ านั กงานปศุสั ตว์ จั งหวัดโดยคณะทํางานพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสั ตว์ประจําจังหวั ด
ปราจี นบุ รี ได้ ดํ าเนิ นการตรวจรั บรองโรงฆ่ าสั ตว์ โรงพั กสั ตว์ และการฆ่ าสั ตว์ (ฆจส.1) จํ านวน 2 ราย เมื่ อวั นที่
23 พฤษภาคม 2560 ได้แก่
1.1 โรงฆ่าสัตว์ของนายสวง นาคประเสริฐ ตั้งอยู่เขตพื้นที่ อําเภอศรีมหาโพธิ
1.2 โรงฆ่าสัตว์ของนายเศกสิทธิ์ สิงห์คํา ตั้งอยู่เขตพื้นที่ อําเภอนาดี

๒๑

จากผลการตรวจโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.1) ได้ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่คณะทํางานพิจารณา
แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจํ าจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาแล้วว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์ เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ดําเนินการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ให้กับโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว
2. ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่จํานวน 38 แห่ง ผลการตรวจติดตามพบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรีมีข้อบกพร่องต้องทําการแก้ไขปรับปรุง จํานวน 14 แห่ง ยกเลิกกิจการฆ่าสัตว์ จํานวน 1 แห่ง
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.7 สรุปผลการดาเนินโครงการสารวจผู้มีรายได้น้อย (สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
- สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุน ายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้
ดําเนินการสํารวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดปราจีนบุรีมีจํานวนผู้ลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันตามกรอบรายชื่อที่ได้รับ
จากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ต้องดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวน 91,391 หน่วย สํานักงานสถิติจังหวัด
ปราจีนบุรี ขอสรุปผลการดําเนินงานใน 3 ประเด็น
- เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีภาพปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 20
สิงหาคม 2560 จํานวนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนได้มา 65,786 สาเหตุที่ไม่สมบูรณ์คือการที่ไม่ให้
ความร่ ว มมื อของผู้ ล งทะเบี ย นที่ไ ปลงทะเบีย นแล้ ว เกิดจากความเข้าใจผิ ด อี กสาเหตุคือ ไปแล้ ว ไม่ พบผู้ ส อบ
สัมภาษณ์เนื่องจากผู้สอบสัมภาษณ์ได้ลงทะเบียนไว้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
- เรื่องของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงาน สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีได้
ดําเนิ น การจ่ ายค่า ตอบแทนให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติงานจํานวนทั้งสิ้ น 471 รายโดยจ่ายผ่ า นระบบบัญชี ธนาคารของ
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเป็นเงินรวมทั้งสิน 4,536,300 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- การออกรายงานผลสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จ ะทํ า การรายงานผลโดยภาพรวมของ
ประเทศและก็นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.8 การบูรณาการแผนการกาจัดผักตบชวา ประจาปี 2560 ตามนโยบายของรัฐบาลและ
แนวทางของกระทรวงมหาดไทย (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)
นาเสนอโดยภาพวีดีโอ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องการทาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ
(นาเสนอวีดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
1) อําเภอเมืองปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 5.1 ข่าวสารสารธารณสุข
- สถานการณ์และการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นจังหวัดปราจีนบุรี
- สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในจังหวัดปราจีนบุรี
(มาลาเลีย,ไข้เลือดออก,ไข้ซิก้า,ไข้หวัดนก,โรคมือเท้าปาก)

๒๒

ระเบียบวาระที่ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบี ย บวาระที่ 6.1 ปะชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ มให้ ป ระชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปี 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการ หน่ ว ยบํ า บัด ทุก ข์ บํ ารุ งสุ ข สร้า งรอบยิ้ มให้ ประชาชน จั งหวัด ปราจีน บุ รี
ประจําปี 2560 ประจําเดือนกันยายน 2560 ได้กําหนดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้
1) วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดสารวนาราม หมู่ที่ 3 ตําบลสําพันตา อําเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2) วันพุธที่ 12 กันยายน 2560 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตําบลท่าตูม อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

