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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนมีนาคม ๒๕61
ครั้งที่ 3/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 23 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายไชโย
มะลิผล
แทน อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.ต.ท.นิเวศ
เด่นนินนาท
แทน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสุภวรรณ
อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายป้องปราการ สุดนุช
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางสาววัฒนา นรบุตร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุวิทย์
เรวิก
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายมาโนช
ปิ่นเกตุ
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางจินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายสมชาย
ทับทิมโกสน
แทน ผู้อานวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
12. นายอรรณพ
อานามวัฒน์
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
7. นางพรพรรณี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางปวี
สาลี
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
9. น.ส.รัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
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10. น.ส.นวรัตน์
11. นายผดุงศักดิ์

สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.บุปผา
เรืองพุ่ม
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.สุรกิจ
แสนรักษ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 18 หน่วยงาน
1. พ.อ.ชัยเดช
สิทธิสุข
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.นพดล
เดชะ
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.ท.พรเทพ
ภูเดช
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เย็นจิตร
ครุตา
แทน หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พล.ต.ต.ภัสรวินทร์ พงค์พิภัทราภาคิน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.ท.สาเนาว์ กรุยกระโทก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
9. พ.ต.ท.พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
10. พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
11. พ.ต.อ.นาวิน
สินธุรัตน์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
12. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
13. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เอียมกรต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
14. พ.ต.อ.กนกศักดิ์ สิงห์ทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
15. พ.ต.ท.ฤทธิชัย ทองเริศ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
16. พ.ต.อ.สมพร
อินเหลา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
17. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กากับการสถานีตารวจวังของแดง
18. พ.ต.ท.สมชาย จิตสงบ
สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายบุญทิวา
วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชัชวาล
สมจิตต์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายเจนกิจ
เชฎฐวาณิชย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
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7. นายสาธิต
อ่อนน้อม
8. นางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ
9. นางจรัส
10. นายชัยธรณ์

ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
ใยเยื่อ
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายทรงชัย
ลิ้มไกลท่า
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
ศรีตะพัสโส
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายวีระพันธ์
ดีอ่อน
นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนพดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอาเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 31 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสภาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
4. นายอนันต์
พลาหาญ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
5. นายนิพนธ์
ปิ่นเอี่ยม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
6. นายธนชัย
พิมพามา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
7. นายอัครเดช
อารี
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
8. นายฉลาจ
ยิ่งสมบัติ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
9. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
10. นายปัญญา
บารุงวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
11. นายนิพนธ์
สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
12. นายเพ็ชรสกานต์ สีสัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
13. นายอุดม
ประนอม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
14. นายพิษณุ
จันทรเงิน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
15. นายพิทัย
จันทร์ประทุม แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
16. นางจาปา
พรมสุข
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
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17. นายเฉลิมชัย
18. นายพิศณุ
19. นายมาโนช
20. นายพิเนตร
21. น.ส.วรนิษฐ์
22. นายสงัด
23. นายเสถียร
24. นายสุชาติ
25. น.ส.สวัสสา
26. จ.ส.ต.จิรัฎ
27. ส.อ.ประยูร
28. นายมนตรี
29. นางนาลี
30. นายสมชาติ
31. นายนรรฐธพรรณ
ไม่มาประชุม 39 หน่วยงาน
1. นายบันฑิต
2. นายรังสรรค์
3. นายไชยันต์
4. นายสุทธิชัย
5. นายสุวิทย์
6. นายบุญศรี
7. นายสารวย
8. นายสมดุล
9. นายปราโมช
10. นายศุภณัฏฐ์
11. น.ส.นัชชา
12. นายเกียรติ
13. ด.ต.ศิลปชัย
14. นางรจนา
15. นายพรประสิทธิ์
16. นายปกรณ์
17. นายณัฐชัย
18. นายประคอง
19. นายมาโนช
20. น.ส.ภัทริน
21. นายสมศักดิ์
22. นายวชิรวัตติ์

ชั่งสี
เข็มเงิน
พูลเฉลิม
บัวสอน
ดีจริง
เสริมทรัพย์
แก้วไทรเลิศ
ส่งแสง
เสรริมศิลป์
รัตนะวิเศทฤทธิ์
ทองลาด
ศิลาผ่อง
อาภาพิรมย์
ชูเดช
คายิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

แดงศิริ
บุตรเนียร
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
โชติรัตน์
จันทร์ชัย
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
สิงหกุล
เวียงจันทร์
ชาวนา
ศิริรัตนพัทธา
วงษ์นิกร
ทองอยู่
หนูแก้ว
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
ภู่มณี
กุลบุตร
สุการมณีโรจน์

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาปรือ
นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีป
นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
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23. นายกนก
บารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
24. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
25. นายคฑา
จุฑานันท์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
26. นายวิชัย
สายพนัส
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
27. นายบุญส่ง
จานง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
28. นายบุญเตือน
อินคง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
29. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
30. นายเบิ้ม
ฉัตรชูสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
31. นายนัฐพล
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
32. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
33. นายสมชาย
ศรีกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
34. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
35. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
36. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
37. นายธัญญา
แสงสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
38. นายสาราญ
อ่อนอรุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
39. นายศุภฤกษ์
บุญเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นางนันธพร
ทิพยาวงษ์
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายประยงค์
ภูดินทราย
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายประสาร
อันโนนจารย์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธีรคมน์
อริยสุนทร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายสนธยา
คุ้มชุ่ม
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายสมชาย
บุญมาก
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. น.ส.นภา
บุญสั่ง
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายอธิวัฒน์
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางภิญญาพัชญ์ บุญวันทา
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายสุภาพ
ยุศยาจารย์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
15. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
16. นายจารัส
ตาเสน
ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
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17. นายวิเชียร
18. นางภารดี

เหลืองอ่อน
ไชยสาร

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทร์จินดา
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
2. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายถาวร
กูลศิริ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวิชาญ
มะหะมาน
ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
6. นายวิชาญ
สุขสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นายถนอม
บัวภา
แทน ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
9. นางวราพร
แปลงสาร
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.สุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณัทพงศ์
ทองเพ็ง
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิ
บุญมา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายอนุโรจน์
เล็กเจริญสุข
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิสาร แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรวรรณ
ปราณีตพลกรัง แทน ททท.นครนายก
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายอานาจ
ช่างกลึงดี

ผู้อานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายธนะ
คมน์อนันต์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนิกร
เปี่ยมประเสริฐ แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสาราญ
มีล่อง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายพรชัย
ช่วยรักษ์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุพัฒน์
โกมุกพันธ์
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
3. นายกุลบล
พลวรรณ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายธารง
เม้ยนรธา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
2. นายธวัชชัย
วิจิตร์วงษ์
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
3. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. น.ส.สมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื่อสิงห์โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตุบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางคณิตกุล
เอี่ยมหนู
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
3. นางคณิตกุล
เอี่ยมหนู
แทน ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
หัวหน้าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
3. นายพรศักดิ์
ไทยตรง
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
4. นายจิระ
สารวจเบญจกุล หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
5. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายพิสิทธิ์
คล้ายวงทอง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
7. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์ คุณดิลกเนติ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. นายสุรัตน์ชัย
ใจผ่อง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
นันธิกานนท์
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสุนิสา
พฤกษชาติ
แทน สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขาดี
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวภัททิรา นวลปลอด
รรท.แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมพงษ์
คล้อยแคล้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสุภัครัย
ศรีพลา
แทน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. น.ส.สุรีย์พร
คาเสน
แทน คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.นฤภร
มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายกมล
วงศ์อุดมมงคล สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาน
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 14 หน่วยงาน
1. นางนิศารัตน์ เหมือนตา
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
เดชะไชย
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายสุชีพ
ช่วยแก้ว
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายสุรชาติ
เครือศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
5. นางอรชา
สุขประสาท แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายกิตติ
บุญเรือง
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางอุทัยวรรณ ศรีตะบัญ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายกมล
เรืองไชย
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
10. นายอภัย
คมแซง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
11. นายสิทธิพงษ์ ศรีจัน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
12. นายเล็ก
นิลผึ้ง
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
13. นางมณฑา
เรื่องฤทธิ์
รรท.ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
14. อ.ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไม่มาประชุม 7 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
2. นายอภิสิทธิ์
3. นายอุดม
4. นายโกวิท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
พรประเสริฐ ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ลือคางาม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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5. พันเอกสมัย

ศรีสังข์

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
6. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
7. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 49 คน
1. น.ส.จุฑามาศ บัวเผื่อน
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสนธยา
เฟื่องจรัส
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นายจรูญ
ปงหาญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สนจ.ปจ.
4. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
5. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
รรท.ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สนจ.ปจ.
6. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
9. นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
10. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
11. น.ส.นิราภรณ์ ภูชุม
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
12. น.ส.นิสา
นุชอุดม
เจ้าหน้าพัสดุ สนจ.ปจ.
13. ด.ญ.เจรีญา
ศรีจันทร์
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
14. ด.ญ.ธนพรรณ จิงเจริญสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
15. ด.ญ.สุชานันท์ พุฒซ้อน
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
16. ด.ญ.รัชกาล คามเขตต์
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
17. น.ส.พรรณิกา รัตนเจียมรังสี โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
18. น.ส.จิรยาวดี ทิพวัน
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
19. นายเชษฐา
จันทร์เพ็ญ
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
20. น.ส.ศิริพร
ขาเดช
สนจ.ปจ.
21. น.ส.ธัญญาพร โสภาวงศ์
โรงเรียนประจันตราษฎรบารุง
22. น.ส.ตะวันฉาย แสนมุง
โรงเรียนประจันตราษฎรบารุง
23. ด.ญ.เจรีญา
ศรีจันทร์
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
24. ด.ญ.ธนพรรณ จิงเจริญสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
25. ด.ญ.สุชานันท์ พุฒซ้อน
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
26. ด.ญ.รัฐกาล
คามเขตต์
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
27. นายอาคม
สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
28. นางเพลินใจ พันเคราะห์
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
29. น.ส.สุพรรษา วุฒิษา
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
30. น.ส.สินีนาฎ ขาวไม
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
31. นายสุชีพ
ช่วยแก้ว
รก.ผอ.สพป.ปจ.2
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32. นางพิชดา

อากาศ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

หัวหน้าสานักปลัด อบต.ไม้เค็ด

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. พิธีมอบเกียรติบัตรให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดาเนินการกาจัดผักตบชวาในแหล่งน้าปิด จานวน 5 หน่วยงาน
(สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี )
2. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER
ONE (สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย คือ
1) นายธนะ คมอนันท์ ตาแหน่ง ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2) นายนาพล แดนพิพัฒน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลอภัยภูเบศร
3) พันตารวจโท สมชาย จิตสงบ ตาแหน่ง สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี

1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1. ทุ กวั นศุ กร์ แต่ งกายเป็ นชุ ดไทยเป็ นเอกลั กษณ์ ฝากหั วหน้ าส่ วนราชการ
ถ้ามีงานใหญ่ๆ งานประชุมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการข้างนอกสาคัญๆ ขอให้เจ้าหน้าที่แต่งชุดไทยเป็นชุดประจา
จังหวัดไปทุกวันศุกร์
2. การตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่ผู้ว่าฯ ได้บอกไปแล้วว่าต่อไปจังหวัดของเราจะมี
เส้นทางเข้ามาสะดวกขึ้นพอสะดวกขึ้นคนก็จะเข้ามาเยอะ พอเข้ามาเยอะมีโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะต้องฉวยโอกาส
ที่จะทามาหากินเราต้องส่งเสริม มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เคยเล่าให้ฟัง กิจกรรมหลักก็คือการปั่นจักรยาน ซึ่งมัน
สอดคล้ องกับทางจั งหวัดแม่ทั พก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประชุมกันวันที่ 3 ซึ่ งทางปั่นจักรยานจากจังหวัด คือ
วงเวียนศาลนเรศวรขึ้นไปบนเขาใหญ่จะให้สารวจว่าเส้นทางที่จะไปกี่กิโลเมตร แต่ละทางแต่ละช่วงมีจุดพักและจุดเซลฟี่
จุดที่จะไปส่องดูสัตว์
3. สวนสาธารณะต้องขอบคุณทางท่านนายก อบจ. กับท่านรองฯ ที่ไปช่วยพัฒนา
อยู่ ตรงนี้ ผอ.ปภ. เขต ท่านจรั ส ใยเยื่ อ เอาเครื่ องสู บน้าไปสูบเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่บางส่ วนให้เหมาะสม ถ้าจบ
โครงการเราจะสามารถเปิดพื้นที่ของหน้า อ.เมือง ซึ่งเป็นสนามเทนนิสกับสนามแบตฯ ให้ไปอยู่ที่สวนสาธารณะ ก็จะได้
ปรับพื้นที่ให้เป็นส่วนจัดกิจกรรมต่างๆ ของอาเภอ
4. โครงการสวนสมาร์ทฟาร์ม ท่านเกษตรเอามาคุยกัน ท่านอุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปเตรียมข้อมูล
5. การแสดงแสงสีเสียงวันที่ 25-27 ตอนนี้ท่านปลัดจังหวัดเป็นแม่งานใหญ่
6. นักเรียนทุนพระเจ้าอยู่หัวฯ ฝากท่านศึกษาธิการจังหวัดเร่งรัดทาให้ทัน
คัดเลือก คัดสรร เด็กเก่งเด็กดี มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์
7. แม่ทัพภาคที่ 1 ท่านจะสร้างหอพักทาบุญ ฝากส่วนราชการทุกส่วนร่วมทาบุญ
มากน้อยไม่ว่ากัน

๑๒

8. โครงการเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ พยายามเร่งรัดใครที่ทา PO ยังไม่เสร็จ
รีบให้เสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2561
9. เรื่องพิษสุนัขบ้าช่วยกันดูแลอย่าให้มีปัญหาตามมา
10. การร่างหนังสือ เซ็นหนังสือ ดูให้ดีๆ คาผิดคาถูก
11. ผู้ว่าฯ ได้เชิญกานัน นายก ผู้ใหญ่บ้านไปทานข้าวที่จวนตอนเช้า ไปพบกันคุยกัน
เรื่องเร่งด่วนทั้งหลาย อะไรที่แก้ได้เร็วก็จะรีบแก้ ฝากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอะไรที่ทาได้ทันทีก็ต้องทา
12. โครงการดินแลกน้า และโครงการดูดทราย
13. จังหวัดเคลื่อนที่ท่านนายอาเภอถ้าจะทาจังหวัดเคลื่อนที่ต่อไปไม่จาเป็นจะต้องไป
จั ดอยู่ ในโรงเรี ยนหรื อศาลาประชาคมที่สะดวก ถ้าตรงไหนมี แหล่ งท่องเที่ ยวก็ให้ จั ดที่ที่ น่าสนใจ ให้ ส่ วนราชการ
ในจังหวัดได้รู้
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
1. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
1.1 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า
กม.191+860– กม.195+310( กม.เดิม กม.26+000 – กม.29+450 ) ระยะทาง 3.450 กม.
เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างาน
ตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 77.180% ช้ากว่าแผน 15.910 %
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.2 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 1
กม.207+760– กม.216+560 (กม.เดิม กม.41+900 – กม.50+700) ระยะทาง 8.800 กม.
เริ่มสัญญา 10 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 24 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างาน
ตามสัญญา 795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 37.047% ช้ากว่าแผน 4.518%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.3 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2
กม.216+560– กม.223+269 ( กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409 ) ระยะทาง 6.709 กม.
เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตาม
สัญญา794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 21.713%ช้ากว่าแผน 2.526%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุปผลงานรวม 51.062% ช้ากว่าแผน 9.141%

๑๓

2. แผนงานปีงบประมาณ 2561 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงสายหลัก
ระหว่างภาค
2.1 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.
185+601– กม.188+566 RT. (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 2.180 กม. ผลงานปัจจุบัน 100% ผู้รับจ้าง
คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด กองมณีก่อสร้าง
2.2 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.
187+500– กม.191+600LT,RT. ระยะทาง 4.100 กม. ผลงานปัจจุบัน 100% ผู้รับจ้าง คือ
ห้างหุ้นส่วนจากัด กองมณีก่อสร้าง
3. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 (แนวใหม่)
3.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 1
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
3.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 2
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 402,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
3.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 3
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
4. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319
4.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 1
ระยะทาง 6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
4.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2
ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
4.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 3
ระยะทาง 10.538 กม. งบประมาณ 378,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
5. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต(เข้าแผนกรมทางหลวง)
5.1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ – พนมสารคาม
ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64)
5.2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ
ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
5.3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 1
ระยะทาง 20.000 กม. ปี 62 เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)
5.4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 2
ระยะทาง 18.000 กม. ปี 62 เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)

๑๔

สถานะ ปรับแผนการดาเนินงานและให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
3.2 การแก้ไขน้าอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง (น้าเค็ม/น้าแล้ง)
(สนง.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี)
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
มีสถานีผลิตน้าทั้งหมด 5 สถานีผลิตน้า
สถานีผลิตน้าบางบริบูรณ์
ระยะแรก สู บ น้ าจากสระหนองอ้อความจุ 400,000 ลบ.ม. สู บ ผสมให้ ค่า ความเค็ มอยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐาน
น้าประปา 250 มิลลิกรัม/ลิตร (250 PPM) สูบสารองได้ประมาณ 60 วัน
ระยะกลาง ขออนุมัติงบประมาณ ติดตั้งโรงสูบน้าดิบและวางท่อน้าดิบขนาด 400 มม. จากโครงการแกล้มลิง
บางบริบูรณ์มายังสถานีผลิตน้าบางบริบูรณ์ อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติ งบประมาณ
ระยะยาว ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างสถานีผลิตน้ากาลังผลิต 500 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งโรงสูบน้าดิบและวางท่อน้า
ดิบขนาด 500 ลบ.ม.และก่อสร้างถังน้าใส ความจุ 6,000 ลบ.ม. จากอ่างเก็บน้าคลองไม้ปล้อง มายังสถานีผลิต
น้าบางบริบูรณ์ อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมัติจัดสรร งบประมาณ
สถานีผลิตน้าท่าตูม
ระยะแรก ขอจัดสรรน้าดิบเพิ่มจาก ชป./ไล่น้าเค็มรุก
ระยะกลาง ขอจัดสรรงบประมาณวางท่อส่งน้าประปาจากสถานีบางบริบูรณ์มายังสถานีท่าตูม อยู่ระหว่างจัดทา
รายละเอียดขอจัดสรรงบประมาณ
ระยะยาว ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างสถานีผลิตน้าเพิ่มกาลังผลิตอีก 50 ลบ.ม./ชม. และติดตั้งโรงสูบน้าดิบและ
วางท่อน้าดิบขนาด 500 ลบ.ม. จากแม่น้าปราจีน มายังสถานีผลิตน้าท่าตูม
สถานีผลิตน้าศรีมหาโพธิ์
ระยะแรก ขอจัดสรรน้าดิบเพิ่มจาก ชป./ไล่น้าเค็มรุก
ระยะกลาง ขอจัดสรรงบประมาณวางท่อส่งน้าประปาจากสถานีท่าตูมมายังสถานีศรีมโหหาโพธิ์ อยู่ระหว่างจัดทา
รายละเอียดขอจัดสรรงบประมาณ
ระยะยาว ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสถานีผลิตน้าเพิ่มกาลังผลิตอี 500 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งโรงสูบน้าดิบ
และวางท่อดิบขนาด 500ลบ.ม. จากแม่น้าปราจีน
สถานีผลิตน้าคลองไม้ปล้อง
ระยะแรก ขอจัดสรรน้าดิบเพิ่มจาก ชป./ไล่น้าเค็มรุก
ระยะกลาง ขอจัดสรรน้าดิบเพิ่มจาก ชป./ไล่น้าเค็มรุก
ระยะยาว ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างสถานีผลิตน้าเพิ่มกาลังผลิตอีก 1,00 ลบ.ม./ชม. และติดตั้งโรงสูบน้าดิบ
และวางท่อน้าดิบขนาด 500 ลบ.ม.ที่คลองไม้ปล้องช่วยในเมืองปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.3 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้

๑๕

1. ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน
*ปัจจุบนั BOI ไม่ระบุขอ้ มูลด้านเงินทุนและจานวนคนงาน

2. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) ขอความช่วยเหลือในการแกไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จานวน 405 ราย โดยมี
ประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือจานวน 444เรื่อง
 ความคืบหน้าการดาเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จานวน 10 ราย โดยเป็นการขอการช่วยเหลือด้าน
การเงิน 10 เรื่อง
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 มีผู้ประกอบการยื่นคาขอสินเชื่อสะสม จานวน 51 ราย รวมเป็นวงเงิน 267,000,000 บาท
 คาขอสินเชื่อที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข้อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม

อีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ส่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สาขาปราจีนบุรี จานวน 44 ราย รวมวงเงิน 213,960,000 บาท ดาเนินการส่ง SME BANK เรียบร้อย
แล้ว
4. คาขอที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม

อีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 11 ราย วงเงินที่อนุมัติรวม 41,700,000 บาท

บริษัท ป.เคนเครือทรานสปอร์ต จากัด วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท

บริษัท เอลซ่า อินเตอร์กรุ๊ป จากัด วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท

บริษัท พงษ์ชนัญรีไซเคิล จากัด วงเงินอนุมัติ 9,000,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด 304 คอมพิวเตอร์ วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัดทรัพย์กาญจนา กรุ๊ป วงเงินอนุมัติ 1,700,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัดวิชาชัย การช่าง วงเงินอนุมัติ 700,000 บาท

บริษัท. โกลด์สตาร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จากัด วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท

บริษัท วังวิเศษ เมทอล จากัด วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท

บริษัท ทีมพลาส จากัด วงเงินอนุมัติ 2,700,000 บาท

บริษัท สยามไบเซนท์ คอมเมอร์เซียล จากัด วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท

บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด วงเงินอนุมัติ 9,600,000 บาท
สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน รอบเดือนกุมภาพันธ์2561
โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
บจก. พีเอสเอสเมทัลชีส ประกอบกิจการรีดแผ่นหลังคาเมทัลชีท สถานที่ตั้งอ.ศรีมหาโพธิ
บจก. จี เทคแมททีเรียล ประกอบกิจการถักผ้ายืด สถานที่ตั้ง อ.กบินทร์บุรี
ไม่มีเรื่องค้างการพิจารณา
เรื่องพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย

๑๖

หมายเหตุ โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน และการขออนุญาตประกอบกิจการดูด
ทราย เป็นการรายงานตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรีด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.3/ว 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน
2560 เรื่อง แนวทางการใช้กลไกการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อาเภอในการบริหารงานในพื้นที่
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.2 การปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-20 มีนาคม 2561
1. ขอความช่วยเหลือ จานวน 931 ราย ยุติเรื่อง 894 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 37 ราย
2. ความเดือดร้อน จ านวน 753 ราย ยุติเรื่อง 716 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 37 ราย
3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 401 ราย ยุติเรื่อง 355 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 46 ราย
4. แจ้งเบาะแส จานวน 382 ราย ยุติเรื่อง 370 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 12 ราย
5. ปัญหาที่ดิน จานวน 241 ราย ยุติเรื่อง 217 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 24 ราย
6. อื่นๆ จานวน 81 ราย ยุติเรื่อง 77 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 4 ราย
7. บริการข้อมูลให้คาปรึกษา 5,860 ครั้ง
2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
1. ส่วนราชการ จานวน 1,327 ราย ยุติเรื่อง 1,251 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 76 ราย
2. อ.กบินบุรี จานวน 477 ราย ยุติเรื่อง 443 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 34 ราย
3. อ.เมืองปราจีนบุรี จานวน 350 ราย ยุติเรื่อง 344 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 ราย
4. อ.ศรีมหาโพธิ จานวน 209 ราย ยุติเรื่อง 186 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 23 ราย
5. อ.ประจันตคาม จานวน 138 ราย ยุติเรื่อง 132 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 ราย
6. อ.นาดี จานวน 132 ราย ยุติเรื่อง 124 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 ราย
7. อ.บ้านสร้าง จานวน 107 ราย ยุติเรื่อง 101 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 ราย
8. อ.ศรีมโหสถ จานวน 49 ราย ยุติเรื่อง 48 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

๑๗

4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
เป้าหมายการเบิกจ่ายของจังหวัดปราจีนบุรี (สิ้นสุดแต่ละไตรมาส)
รายจ่ายประจา ไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 ไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 ไตรมาส 3
ร้อยละ 77.00 ไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36
รายจ่ ายลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 ไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 ไตรมาส 3
ร้อยละ 65.11 ไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00
รายจ่ายภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 30.29 ไตรมาส 2 ร้อยละ 52.29 ไตรมาส 3
ร้อยละ 74.29 ไตรมาส 4 ร้อยละ 96.00
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบfunctiom)
รายจ่ า ยประจ า ร้ อ ยละ 55.00 งบประมาณ 1,233.43 รายจ่ า ยลงทุ น ร้ อ ยละ
43.11 2,053.46 ภาพรวม ร้อยละ 52.29 3,286.89
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด)
รายจ่ า ยประจ า ร้ อ ยละ 55.00 งบประมาณ 68.75 รายจ่ า ยลงทุ น ร้ อ ยละ
234.57 ภาพรวม ร้อยละ 52.29 303.32
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ 2557-2559 เงินกันฯ 175.265 เบิกจ่าย 62.964 ร้อยละเบิกจ่าย
35.93 คงเหลือ 112.30 ร้อยละคงเหลือ 64.07
ปี งบประมาณ 2560 เงิ นกั นฯ 1,102.82 เบิก จ่า ย 250.413 ร้อ ยละเบิก จ่า ย
22.71 คงเหลือ 964.70 ร้อยละคงเหลือ 75.48
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.5 การจัดทาหนังสือราชการ
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.6 การนาเสนอข้อมูลสาคัญภาคการเกษตรเพื่อการประชาสัมพันธ์ Smart Fram
จังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี)
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

๑๘

4.7 การดูดทรายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (สานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ในปราจีนบุรีจะมีแม่น้าลาคลองมากจะมีทราย และประกอบกับปัจจุบันการก่อสร้างถนน
มีความจาเป็นต้องใช้ทรายมาก มีการขออนุญาตดูดทรายขณะนี้มี 8 ราย เป็นของอาเภอกบินทร์บุรี 7 ราย และ
อาเภอนาดี 1 ราย สภาพปัญหา ปัจจุบันมีการลักลอบขุดทรายโดยไม่ได้รับการอนุญาต มีการลักลอบขุดทราย
มากกว่าพื้นที่ขออนุญาตจริง มีการดาเนินการที่ทาให้ลาน้าไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ในส่วนนี้อยากจะขอฝากท่าน
นายอาเภอกบินทร์บุรี อาเภอนาดี สานักงานที่ดินปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินการ
รูปแบบติดตามตามที่ท่าน ผวจ.ได้มีคาสั่งมอบหมายไว้ ส่วนอาเภออื่นๆ ทุกอาเภอก็ขอให้กาชับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตรวจในพื้นที่อย่าให้มีการดาเนินการ หากมีการฝ่าฝืนก็สามารถจะดาเนินคดีได้ตามกฎหมาย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.8 ขั้นตอนการดาเนินการกรณีขุดลอกแหล่งน้าสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในอานาจ
ดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย (สานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
การขุดลอกจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขุดลอกแหล่งน้า
สาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2547 การขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
แหล่ ง น้ าที่ จ ะขุ ด ต้ อ งเป็ น แหล่ ง น้ าสาธารณประโยชน์ ห้ ว ย หนอง คลอง บึ ง
ไม่รวมถึงแหล่ งน้าที่เป็นแม่น้าหรือเป็นของชลประทาน หน่วยงานที่จะขุดได้ ต้องเป็นอาเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ ในขั้ นตอนดาเนินการให้ท้องถิ่นหรืออาเภอสารวจข้อมูลขอบเขตของแปลงที่จะ
ดาเนินการขุด ถ้ามีหนังสือสาคัญทางหลวงก็ให้ยึดหนังสือสาคัญทางหลวง จัดทาโครงการเสนอสานักงาน ที่ดิน
จังหวัดเพื่อเสนอ ผวจ.เพื่ออนุ มัติ รายละเอียดของโครงการถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวั ด
ปราจีนบุรี จะมีโครงการก็จะมีโครงการทั่วๆ ไป แต่ส่วนที่จะเพิ่มมาคือการออกแบบการขุด การประเมินประมาณ
กรวด หิน ดิน ทราย ที่คาดว่าจะได้รับจากการขุด วิธีการที่จะทาการขุด เช่น การใช้เครื่องจักรหรือแรงงานคน
ระยะเวลาในการขุด วิธีการจัดการ เช่น มี 2 กรณี กรณีแรกเอากรวด หิน ดิน ทราย ไปใช้ประโยชน์เช่นไปถม
โรงเรียน ที่ดิน ต่างๆ กรณี 2 คือกรณีไม่ใช้ค่าจ้างโดยให้มีการเชิญชวนผู้รับเหมาเข้ามาขุดโดยเอา กรวด หิน ดิน
ทรายตีราคาเป็นราคาแทนค่าจ้างในราคาที่ทางราชการกาหนดลูกบาทเมตรละ 28 บาท ในการดาเนินการจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 วิ ธี กรณี ที่ ใ ช้ ง บประมาณ กั บ ไม่ ใ ช้ ง บประมาณ กรณี ที่ ใ ช้ ง บประมาณคื อ กรณี ที่ ห น่ ว ยงานที่ ขุ ด
ดาเนินการขุดเพื่อไปใช้ประโยชน์ราชการก็จะต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยงานพัสดุ กรณีที่ไม่ใช้งบประมาณ
ก็คือกรณีที่ให้หน่วยงานประกาศเชิญชวนให้ผู้รับเหมาดาเนินการขอขุดโดยเอา หิน กรวด ทราย ตีราคาเป็นค่าจ้าง
ดาเนินการเชิญชวน 15 วัน เมื่อได้ดาเนินการแล้วถ้ามีค่าจ้าง กรวด หิน ดิน ทราย ราคาแพงกว่าราคาที่ขุดจริง
ส่วนที่เหลือก็จะต้องตกเป็น รายได้ของแผ่นดิน ในการดาเนินการมีนายอาเภอกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ควบคุม หน่วยงานราชการหรือหน่ วยงานไหนมีความสนใจ สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่สานักงานที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

๑๙

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.10 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอโดยวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 4.4 ข้อมูลสถิติที่สาคัญ (สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.5 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ 2561 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการหน่ ว ยบาบบัดทุกข์ บารุงสุ ข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปี 2561 ประจาเดือนเมษายน 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดประชาวาส หมู่ที่ 7
ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม
- รับทราบ 6.2 ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจาปี 2561 (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ก าหนดจั ด งานพิ ธี ถ วายราชสั ก การะ เนื่ อ งในวั น ที่ ร ะลึ ก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้ าอยู่หั ว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา
07.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีน บุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดร่วมงานพิธี
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๒๐

6.3 ขอเชิญร่ วมงานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้ าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี พ.ศ.2561 (สานักงาน
จังหวัดปราจีนบุรี)
- ตามที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้กาหนดงานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบ
ทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี พ.ศ.2561
(ต่อเนื่องจากพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช
เจ้า) ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี นั้น
- เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือนประจาปี
2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2561 ภายในหัวข้อ “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ” และการจัดกิจกรรมบาเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในวันที่
2 เมษายน 2561 จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอเลื่อนกาหนดการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนพิธีทอดผ้าป่าสมทบ
ทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ประจ าปี
พ.ศ. 2561 จากวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.
ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตาบลไม้เค็ด อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี สาหรับการจัด
งานพิธีถวาย ราชสั กการะ เนื่ องในวัน ที่ร ะลึ กพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้าอยู่หั ว พระมหาเจษฎาราชเจ้ า
ยังคงเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 เหมือนเดิม
- จังหวัดปราจีนบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัด
ร่วมงานพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม
- รับทราบ 6.4 ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถและการนาเงินรายได้จากการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปใช้เพื่อประโยชน์ทางสังคม (สานักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี)
- ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย (สาหรับรถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถตู้
ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ในวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 – 17.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ 304
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
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