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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนมกราคม ๒๕61
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม
1. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ติดราชการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 23 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายสมภพ
ทิมฤกษ์
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรรษา
มาชรงค์
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. นายอํานาจ
อารีจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายมณฑล
เทียนเกษม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางศุภวรรณ
อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางสาวมนัสนันท์ วิทนา
แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.ธนิดา
พุทธรังษี
แทน ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายสุวิทย์
เรวิก
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายมาโนช
ปิ่นเกตุ
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
10. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายบุรฉัตร
บุญประกอบ
ผู้อํานวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
12. นายสมโภชน์
ชิดตนสกุล
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมมาต
ขุนเศษฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายดําริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอํานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
7. นางปวีณกร
พันโยธา
ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
8. นางผ่องพรรณ สาลี
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
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9. น.ส.รัชวรินทร์
10. น.ส.นวรัตน์
11. นายผดุงศักดิ์

ศรีสวัสดิ์
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจําภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.กฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.วินัย
บุตรรักษ์
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 17 หน่วยงาน
1. พ.อ.ชัยเดช
สิทธิสุข
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.สมเจตน์
วีนทวงษ์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. นางศศิธร
พุฒเปี่ยมทรัพย์ แทน หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.สง่า
กรรภิรมย์
แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.ท.อัครพล ปัทมานุสรณ์
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
6. พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
7. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี
8. พ.ต.ท.พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม
9. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเมือง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี
10. พ.ต.อ.นาวิน
สินธุรัตน์
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธิ
11. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านสร้าง
12. พ.ต.ท.เกริกฤทธิ์ สายวัฒนะ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ
13. พ.ต.ท.มงคล
โทเป้า
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่
14. พ.ต.อ.พีระพงษ์ เหล่าธนาวิน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเคียน
15. พ.ต.ท.บํารุง
รักษ์บํารุงลาจ แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสระบัว
16. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กํากับการสถานีตํารวจวังของแดง
17. ร.ต.อ.หญิง ดร.มนธิดา วีระพันธุ์ แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. พันเอกยุทธนา วีชะรังสรรค์
สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชํานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
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4. นายพีระ
5. นายชัชวาล
6. นายเจนกิจ
7. นายสาธิต
8. นางสาวทิฆัมพร

ฤทธิ์เดช
สมจิตต์
เชฎฐวาณิชย์
อ่อนน้อม
จารุภูมิ

รรท.พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางจรัส
ใยเยื่อ
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
10. นายชัยธรณ์
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
11. . นางช่อผกา จันทร์แจ่ม
แทน ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อําเภอ
1. นายนรเสฏร์
ศรีตะพัสโส
นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอําเภอกบินทร์บุรี
3. นายวีระพันธ์
ดีอ่อน
นายอําเภอประจันตคาม
4. นายนพดล
งามเหลือ
นายอําเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจํานงค์
นายอําเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอําเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอําเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 39 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสภาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายสมชาย
สมบูรณ์กุล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกบินทร์บุรี
4. นายอนันต์
พลาหาญ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเก่า
5. นายวรรณสิทธิ์ แสงมาลี
นายกเทศมนตรีตําบลสระบัว
6. นายธนชัย
พิมพามา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลศรีมหาโพธิ
7. นายตี๋
เนตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกรอกสมบูรณ์
8. นายฉลาจ
ยิ่งสมบัติ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์งาม
9. นางทองม้วน
เจน่า
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนาดี
10. นางอารีรัตน์
คุรุรักษ์
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
11. นางวรดาภา
สืบวงษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ
12. นายนิพล
สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
13. นายศุภณัฏฐ์
เวียงจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
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14. นางชลธิชา
15. นายประเสริฐ
16. นายชาญชัย
17. นายพิศิษฐ์
18. นายปกรณ์
19. นายสมพร
20. นางสุพรรณี
21. นายสมศักดิ์
22. นายวชิรวัตติ์
23. น.ส.อรชร
24. นายคฑา
25. นายวิชัย
26. นายธวัช
27. นายเสถียร
28. นายสมบูรณ์
29. นางอัฐพรรณ
30. นายปรีชา
31. นายชวลิต
32. นายสมนึก
33. ส.อ.ประยูร
34. นายสมบัติ
35. นางนาลี
36. นายบุญสม
37. นายไพศาล
38.นายสดลยา
39. จ.อ.รัตนโชติ
ไม่มาประชุม 31 หน่วยงาน
1. นายบัณฑิต
2. นางพูลทรัพย์
3. นายไชยันต์
4. นายสุทธิชัย
5. นายสมนึก
6. นายสํารวย
7. นายสมดุล
8. นายปราโมช
9. น.ส.นัชชา
10. ด.ต.ศิลปชัย
11. นางรจนา

ศิริวัฒน์ภัทรา
แววนํา
อ่อนสวาท
กัณหารี
สมบัติมาก
สิงสิม
ขุมพันธุ์
กุลบุตร
สุการมณีโรจน์
เจี่ยมจัษ
จุฑานันท์
สายพนัส
แสงสุข
แก้วไทรเลิศ
คําชู
ฉ่ําเฉลิม
นกอยู่
บํารุงธนกิจ
สมใจ
ทองลาด
ศรีกลั่น
อําภาพิรมย์
เอี๊ยะผา
พละเดช
จํารูญ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนินหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
แทน รรท.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพรง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน

แดงศิริ
เดชผิว
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
เลิศศักดิ์วิมาน
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
สิงหกุล
ชาวนา
วงษ์นิกร
ทองอยู่

นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนาปรือ
นายกเทศมนตรีตําบลตําบลโคกมะกอก
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกปีป
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
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12. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
13. นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์บุรี
14. นายณัฐชัย
กันหารัตน์
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม
15. นายประคอง
จูอุทัยตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
16. นายมาโนช
พินิจชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง
17. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
18. นายกนก
บํารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
19. นายมาโนช
พูลเฉลิม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ
20. นายพีรมิตร
สัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
21. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
22. นายบุญส่ง
จํานง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
23. นายสงัด
เสริมทรัพย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเบา
24. นายสุชาติ
ส่งแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า
25. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกปีบ
26. นายสมยศ
จาตุรนน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ชะเลือด
27. นายสมชาย
ศรีกล้ํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฝ้าย
28. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด
29. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหอย
30. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี
31. นายศุภฤกษ์
บุญเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 16 หน่วยงาน
1. นางพรพรรณนี ใจเอื้อ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายประยงค์
ภูดินทราย
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายปณิธาน
นิยมสิทธิ์
รรท.ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายประสาร
อันโนนจารย์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธีรคมน์
อริยสุนทร
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายสนธยา
คุ้มชุ่ม
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
9. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
10. นายประเวศ
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
11. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
12. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
13. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี
14. นายจํารัส
ตาเสน
ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
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15. นายเล็กธงชัย
16. นางสาวธนวัน

บุญมี
บัวหลวงงาม

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงนฤบดินทร์จินดา
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายณัฎฐชัย
ศิริพานิชเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
2. นายอํานวย
กวมทรัพย์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
3. นายพจนารถ
เนียมมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
4. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายถาวร
กูลศิริ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบํารุง
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวิชาญ
มะหะมาน
ผู้บัญชาการเรือนจํากบินทร์บุรี
6. นายวิชาญ
สุขสวัสดิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นางประภาพรรณ ขจรวัฒนากูล ผู้อํานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
9. นายฉัตธิชัย
รอดสุทธิ์
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณัทพงศ์
ทองเพ็ง
ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิ
บุญมา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอํานาจ
ช่างกลึงดี
ผู้อํานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. น.ส.วรวรรณ
ปราณีตพลกรัง แทน ททท.นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. ว่าที่ ร.ต ชาญชัย ก้อนสันทัด
แทน ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายคํานวล
ถวิลสุข
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยานนท์
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
3. นายธวัชชัย
วิจิตรวงษ์
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
4. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายชลัช
ศรี ปราชญ์
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖
2. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. น.ส.สมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื่อสิงห์โต
หน.สนง.สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายปริญญา
เก่งใส
แทน คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี
แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
3. นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางวารินทร์
ลึกขชาติ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล้ารัศมี
หัวหน้าสํานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
3. นายอวยชัย
อ่อนสําเนียง
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
4. นายจิระ
สํารวจเบญจกุล หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
5. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายพิสิทธิ์
คล้ายวงทอง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
7. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. นายบรรจง
สุวัฒนวิชญ์
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. นายสุรัตน์ชัย
ใจผ่อง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าอําเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
นันธิกานนท์
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางสุนิสา
พฤกษชาติ
แทน สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขําดี
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวสรินทร ทอง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางสาวภัคทิรา นวลปลอด
รรท.แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมพงษ์
คล้อยแคล้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.นฤภร
มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายกมล
วงศ์อุดมมงคล สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายสุพุฒ
สมรรถเสวี
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายพงษ์พิศาล ชินสําราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
เดชะไชย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายจีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายสุรชาติ
เครือศรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
5. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นานมานพ
เทพบุตร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายเสกสรร ศรีจันทร์
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
10. นายสิทธิพงษ์ ศิริกนั
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
11. นางมณฑา
เรื่องฤทธิ์
รรท.ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
12. นายกมลภพ งามเจริญ
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
2. นายอภิสิทธิ์
3. นายณัฐวัฒน์
4. นายอุดม
5. นายโกวิท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
บุญชัยเกียรติ ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
พรประเสริฐ ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ลือคํางาม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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6. พันเอกสมัย

ศรีสังข์

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
7. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก
8. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 30 คน
1. น.ส.จุฑามาศ บัวเผื่อน
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสนธยา
เฟื่องจรัส
ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
3. นางเสาวนีย์ ชลารักษ์
แทน ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สนจ.ปจ.
4. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
5. นางจารุณี
วายลม
ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สนจ.ปจ.
6. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
9. นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สนจ.ปจ.
10. นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
11. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
12. น.ส.นิราภรณ์ ภูชุม
เจ้าหน้าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
13. น.ส.นิสา
นุชอุดม
เจ้าหน้าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
14. นายโอภาส
ไผ่เกาะ
ผู้ช่วยผู้จัดการ กฟภ.สาขาปราจีนบุรี
15. นายจิรศักดิ์
ตรีเมฆ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
16. นายอนุชา
ยามจีน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
17. น.ส.วรรณษา ลับแล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
18. น.ส.อรอนงค์ ทองทิพย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
19. นายณัฐพรณ์ เพี้ยรโจ้
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
20. ด.ช.ปราสาททอง ทักษิณ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7
21. ด.ญ. อรพรรณ สร้อยทอง
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
22. ด.ญ.รพีพรรณ โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
23. ด.ญ.เมทินี
ยอดยิ้ว
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
24. ด.ญ.รสสุคนธ์ พูลเจริญ
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
25. ด.ญ.ประภัสรา กาหลง
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
26. น.ส.ธัญพัชร ผาณีธนาพร อําเภอศรีมโหสถ
27. น.ส.เบญจวรรณ บุญโต
อําเภอศรีมโหสถ
28. น.ส.จุฑารัตน์ นิตยา
สพม.7
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. พิธีมอบเกียรติเงินสนับสนุนเงินรางวัลการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน 18 ปี
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 200,000 บาท
(สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี )
2. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและเงินรางวัลตามโครงการยุวชนประกันภัย
ประจําปี 2560 และโครงการอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจําปี 2560
(สานักงาน คปภ.จังหวัดนครนายก )
3. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 ราย คือ
1) นายสุรชาติ เครือศรี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7
2) นายณัทพงศ์ ทองเพ็ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดปราจีนบุรี
3) นางสิริวิมล ภู่หริยว์ งศ์สขุ ตําแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปราจีนบุรี
4) นายวรากร จิตรหลัง ตําแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1. ตอนนี้ไตรมาส 2 แล้ว ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ มอบท่านรองฯ
ให้เร่งรัดส่วนราชการที่อยู่ในกํากับดูแลว่า งบประมาณโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว
ได้ตัวผู้รับจ้างหรือยังและผู้รับจ้างได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว หากไม่มีการเคลื่อนไหว ให้เร่งรัดดําเนินการเดี๋ยวจะ
ไม่ทนั การ
2. เรื่ องของโซเชี่ย ลที่ มีการร้องเรียนทั้ งหลายอั นที่ มันจะแก้ ได้ ก็แก้ ที่ ลงข่ าว
ก็เรื่องหนองชะอมรถติดทุกอาทิตย์ ท่านนายอําเภอเมืองส่งเจ้าหน้าที่จราจรไปดูทุกวันเสาร์-อาทิตย์
3. มีกรณีแก๊งค์ call center ฝากให้ดูเตือนกันทั้งหลายโทรเข้ามาบางทีมีเบอร์
แปลกๆ โทรเข้ามาต้องทําอย่างไร/ที่แนวปฏิบัติหลายๆ จังหวัด คือ จดข้อมูลและทําสถิติไว้ดําเนินการ
4. อาชีพคนต่างด้าวฝากจัดหางานกวดขันตรวจดูอาชีพขายถั่ว ขายอะไรต่างๆ
อย่าให้มีประเด็นออกข่าว
5. วันก่อนมีการประกอบอาหารให้นักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือท้องเสียกันร้อยกว่าคน
ได้สั่ งการให้ ศึกษาธิการจั งหวัดฯ กับนายอําเภอฯ ไปดู แล้ วก็ฝากทางสาธารณสุ ขจังหวัดฝากไปทางสาธารณสุ ข
นครนายก ค่าย อยู่ที่นครนายกท้องร่วงกันเป็นแถว ที่ รพ.อภัยฯ 1 ราย นอกนั้นก็กลับบ้านได้ จังหวัดเคลื่อนที่
ท่าน ผอ.เขตฯ เวลาผู้ว่าฯ ไป ที่เป็นเขตท่าน ท่านต้องลงไปกับผู้ว่าฯ ด้วย เพราะบางทีเผื่อมีปัญหาก็จะได้แก้ปัญหา
ร่วมกัน
6. การอยู่เวรยามสถานที่ราชการฝากเข้มงวด แม้แต่ที่ศาลากลางเมื่อเช้าก็ฝาก
ป้องกันจังหวัดไปแล้ว ที่สถานที่นอกศาลากลางท่านดูหน่อย
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7. การแต่งกายของข้าราชการ วันจันทร์เครื่องแบบให้เรียบร้อย วันอื่นๆ ก็ให้สุภาพ
ตามความเหมาะสม ไม่ใช่ใส่รองเท้าแตะเสื้อลอยชาย ใส่ให้ดูดีให้สุภาพ
8. เรื่ องตลาดประชารั ฐ หั วหน้ า สนจ.กั บท่ านปลั ดจั งหวั ดไปสรุ ปมาให้ ผู้ ว่ าฯ
ให้ฟังหน่อย เดี๋ยวจะมีการ Conference
9. การเสนอโครงการนายกฯ จะมาที่จันทบุรีมาตรวจภาคตะวันออกวันที่
5-6 กุมภาพันธ์ มาประชุม ครม.สัญจรเราได้เตรียมข้อมูลไปเตรียมเสนอข้อมูล เรียนที่ประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
ของบประมาณไปถนน 4 เลน เส้น 3481 กับ 3079
10. นโยบายไทยยั้ ง ยื น ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบด้ ว ยกั น
หน.สนจ.ปจ. ทางครม.มีมติวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 เพิ่มเติม 1 แสน
5 หมื่นล้าน ซึ่งจะเป็นในเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสวัสดิการ กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยกระทรวง
การคลังเป็นเจ้าภาพใหญ่ ส่วนที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการเชิงประชาคมวิสาหกิจชุมชนที่สร้าง
โครงข่ายและการท่องเที่ยวชุมชน โครงการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก ส่วนที่ 3 คือโครงการพัฒนาและปฏิรูปการ
ผลิตวงเงิน 3 หมื่นล้านเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เ นื่ อ ง จ า ก
รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ อนพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั้งยืน ซึ่งจะมีคณะกรรมการ
ระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในระดับจังหวัดมีท่าน ผวจ.เป็นประธาน มีปลัดจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด
เป็ นเลขาฯ ในระดับอําเภอมีนายอําเภอเป็ นประธาน ป อาวุธโส กับพัฒนาการอําเภอเป็นเลขาฯ และมีทีมตําบล
ประกอบไปด้ วย ปลั ดชาวบ้ าน ข้ าราชการ หน่ วยงานความมั่ นคงในพื้ นที่ จิ ตอาสาทํ าความดี ด้ วยหั วใจในพื้ นที่
ในเรื่องการขับเคลื่อนของคณะกรรมการเป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล
11. จะมี ก ารประชุ ม กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ทุ ก วั น อั ง คาร พุ ธ พฤหั ส บดี เวลา
07.30 น. ณ ห้องประชุมที่ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมจะฟังความคิดเห็นทุกๆ ท่าน แล้วจะใช้ ช่วงบ่ายของ
วันพฤหัสบดี ลงไปพื้นที่ของท่านและจะไม่แจ้งล่วงหน้าจะไปดูข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
12. ขอบคุณในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เรียบร้อยดี
13. ที่ทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
งานมาฆะปูรมี ปีนี้ท่าน ผวจ.ได้มอบหมายให้ที่ทําการปกครองเข้าไปสนับสนุน
การทํางานเกี่ยวกับงานมาฆปูรมีเกี่ยวกับคณะสงค์ ซึ่งเดิม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก เนื่องจากว่ากิจกรรม
ต่างๆ ของงานมาฆปูรมี มีหลายอย่างจะเป็นที่จะต้องประสานงานกับทางอําเภอ ปกครองก็ต้องเข้าไปช่วยประสานงาน
กับทางอําเภอ 31 ปีที่ผ่านมาก็จะมีการตั้งโรงทานเป็นการเลี้ยงอาหารฟรีแก่ผู้ที่มาสักการะพระพุทธบาทคู่ที่สระมรกต
ที่ อ.ศรีมโหสถ เราได้ปรึกษาส่วนราชการต่างๆ ว่าในปีนี้เราอาจจะไม่ใช้งบประมาณของราชการในภาพรวมคือ สตง.
ไม่เห็นด้วยที่จะใช้งบประมาณส่วนนี้ไปทําโรงทาน แจ้งทุกส่วนราชการท่านใดที่มีความประสงค์ สนุบสนุนตั้งโรงทาน
เพื่อเลี้ ยงพี่น้ องประชาชนก็ แจ้ งความประสงค์ มาได้ ที่ท่ านนายอํ าเภอศรีมโหสถ สนง.วัฒนธรรม สนง.พระพุ ทธฯ
ปลัดจังหวัด หรือ หน.สนง.ปจ.
ผวจ. งานมาฆะปูรมีศรี ปราจี นบุรี ปี นี้ ไม่รับเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น จะมีเงินก้อนเหลืออยู่ของท้องถิ่นไปใช้ ในทาง
พระพุทธศาสนา ดูใช้จ่ายให้เหมาะสม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

- รับทราบ -

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕60 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม ๒๕60
(โดยได้นํารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
1. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
1.1 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า
กม.191+860– กม.195+310( กม.เดิม กม.26+000 – กม.29+450 ) ระยะทาง 3.450 กม.
เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างาน
ตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 74.111% ช้ากว่าแผน 12.699 %
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
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
ตามสัญญา795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 33.433% ช้ากว่าแผน 0.103%
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.3 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2
กม.216+560– กม.223+269 ( กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409 ) ระยะทาง 6.709 กม.
เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตาม
สัญญา794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 20.686% เร็วกว่าแผน 0.177%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุปผลงานรวม 48.538% ช้ากว่าแผน 5.836%
2. แผนงานปีงบประมาณ 2561 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงสายหลัก
ระหว่างภาค
2.1 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ําเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม. 85+601–
กม.188+566 RT. (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 2.180 กม. ผลงานปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด กองมณีก่อสร้าง
2.1 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่ แ ยกกบิ น ทร์ บุ รี – วั ง น้ํ า เขี ย ว ตอน 2 ระหว่ า ง กม.
87+500– กม.191+600LT,RT. ระยะทาง 4.100 กม. ผลงานปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด 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 ได้
ตัวผู้รับจ้างแล้ว
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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 ได้ตัว
ผู้รับจ้างแล้ว
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) ผลงาน
ปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
4. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319
4.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 1ระยะทาง
6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 - 64) ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ
4.2 โครงการ สายปราจี น บุ รี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรี ม โหสถ ตอน 2
ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 - 64) ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแบบ
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 อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแบบ
5. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต(เข้าแผนกรมทางหลวง)
5.1 ก่อสร้ างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจี นบุรี –อ.พนมสารคาม ตอนศรีมโหสถ– พนมสารคาม
ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64)
5.2 ก่อสร้ างทางหลวงหมายเลข 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. งบประมาณ 1,400,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
5.4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 2 ระยะทาง 18.000
กม. งบประมาณ 1,350,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 ปราจีนบุรี – อ.ประจันตคาม (แนวเดิม) ตอน แยกหนองชะอม แยกห้วยขื่อ ระยะทาง 25.000 กม. งบประมาณ 900,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.6 ก่อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข 3070 ตอนศรี ม โหสถ– ศรี ม หาโพธิ
งบประมาณ 380,000,000 บาท (ปี 64 – 66)

ระยะทาง2.000 กม.

5.7 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ – ประจันตคาม ระยะทาง 24.000 กม.
งบประมาณ 710,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
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3.2 การแก้ไขน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง (น้ําเค็ม/น้ําแล้ง)
(สนง.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี)
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
มีสถานีผลิตน้ําทั้งหมด 5 สถานีผลิตน้ํา
สถานีผลิตน้าบางบริบูรณ์
ระยะแรก สูบน้ําจากสระหนองอ้อความจุ 400,000 ลบ.ม. สูบให้ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําประปา
250 มิลลิกรัม/ลิตร (250 PPM) สูบสํารองได้ประมาณ 60 วัน
ระยะกลาง ขออนุมัติงบประมาณ ติดตั้งโรงสูบน้ําดิบและวางท่อน้ําดิบขนาด 400 มม. จากโครงการแกล้มลิง
บางบริบูรณ์มายังสถานีผลิตน้ําบางบริบูรณ์ อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติ งบประมาณ
ระยะยาว ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างสถานีผลิตน้ํากําลังผลิต 500 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งโรงสูบน้ําดิบและวางท่อน้ํา
ดิบขนาด 500 ลบ.ม.และก่อสร้างถังน้ําใส ความจุ 6,000 ลบ.ม. จากอ่างเก็บน้ําคลองไม้ปล้อง มายังสถานีผลิต
น้ําบางบริบูรณ์ อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติจัดสรร งบประมาณ
สถานีผลิตน้าท่าตูม
ระยะแรก ขอจัดสรรน้ําดิบเพิ่มจาก ชป./ไล่น้ําเค็มรุก
ระยะกลาง ขอจัดสรรงบประมาณวางท่อส่งน้ําประปาจากสถานีบางบริบูรณ์มายังสถานีท่าตูม อยู่ระหว่างจัดทํา
รายละเอียดขอจัดสรรงบประมาณ
ระยะยาว ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างสถานีผลิตน้ําเพิ่มกําลังผลิตอีก 50 ลบ.ม./ชม. และติดตั้งโรงสูบน้ําดิบและ
วางท่อน้ําดิบขนาด 500 ลบ.ม. จากแม่น้ําปราจีน มายังสถานีผลิตน้ําท่าตูม
สถานีผลิตน้าศรีมหาโพธิ
ระยะแรก ขอจัดสรรน้ําดิบเพิ่มจาก ชป./ไล่น้ําเค็มรุก
ระยะกลาง ขอจัดสรรงบประมาณวางท่อส่งน้ําประปาจากสถานีท่าตูมมายังสถานีศรีมโหหาโพธิ์ อยู่ระหว่ างจัดทํา
รายละเอียดขอจัดสรรงบประมาณ
ระยะยาว ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสถานีผลิตน้ําเพิ่มกําลังผลิตอี 500 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งโรงสูบน้ําดิบ
และวางท่อดิบขนาด 500ลบ.ม. จากแม่น้ําปราจีน
สถานีผลิตน้าคลองไม้ปล้อง
ระยะแรก ขอจัดสรรน้ําดิบเพิ่มจาก ชป./ไล่น้ําเค็มรุก
ระยะกลาง ขอจัดสรรน้ําดิบเพิ่มจาก ชป./ไล่น้ําเค็มรุก
ระยะยาว ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างสถานีผลิตน้ําเพิ่มกําลังผลิตอีก 500 ลบ.ม./ชม. และติดตั้งโรงสูบน้ําดิบ
และวางท่อน้ําดิบขนาด 500 ลบ.ม.ถังสํารองประปา 6,000
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

- รับทราบ –

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-24 มกราคม 2561
1. ขอความช่วยเหลือ จํานวน 919 ราย ยุติเรื่อง 874 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 40 ราย

๑๖

2. ความเดือดร้อน จํ านวน 724 ราย ยุติเรื่อง 698 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 26 ราย
3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 390 ราย ยุติเรื่อง 344 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 46 ราย
4. แจ้งเบาะแส จํานวน 371 ราย ยุติเรื่อง 363 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 8 ราย
5. ปัญหาที่ดิน จํานวน 235 ราย ยุติเรื่อง 211 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 24 ราย
6. อื่นๆ จํานวน 79 ราย ยุติเรื่อง 73 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 6 ราย
7. บริการข้อมูลให้คําปรึกษา 5,573 ครั้ง
2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 22 กันยายน 2560
1. ส่วนราชการ จํานวน 1,289 ราย ยุติเรื่อง 1,236 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 53 ราย
2. อ.กบินบุรี จํานวน 466 ราย ยุติเรื่อง 429 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 37 ราย
3. อ.เมืองปราจีนบุรี จํานวน 348 ราย ยุติเรื่อง 333 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 15 ราย
4. อ.ศรีมหาโพธิ จํานวน 196 ราย ยุติเรื่อง 182 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 14 ราย
5. อ.ประจันตคาม จํานวน 136 ราย ยุติเรื่อง 128 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 8 ราย
6. อ.นาดี จํานวน 130 ราย ยุติเรื่อง 118 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 12 ราย
7. อ.บ้านสร้าง จํานวน 105 ราย ยุติเรื่อง 96 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 9 ราย
8. อ.ศรีมโหสถ จํานวน 48 ราย ยุติเรื่อง 46 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
เป้าหมายการเบิกจ่ายของจังหวัดปราจีนบุรี (สิ้นสุดแต่ละไตรมาส)
รายจ่ายประจํา 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 ยประจํ 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 ยประจํ 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

๑๗

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 –
4.3 สรุปการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
จังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561)
(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.4 การจัดงานวันรวมน้ําใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สื บ เนื่ อ งจากจั งหวั ดปราจี น บุ รี ร่ ว มกั บ สนง.เหล่ ากาชาดจั ง หวั ดปราจี น บุ รี
ได้จัดงานรวมน้ําใจสู่กาชาด ระหว่างวันที่ 6 - 23 มีนาคม 2561 ได้แจ้งเวียนไปยัง สนง.ต่างๆแล้ว เหล่ากาชาดจังหวัด
มีภารกิ จหน้ าที่ ซึ่ งจํ าเป็ นจะต้องมีรายจ่ ายแต่เนื่ องจากว่าเหล่ ากาชาดจังหวั ดไม่ ได้รั บการสนันสนุ นงบประมาณ
จากทางราชการ รายจ่ ายเกื อบทั้ งหมดเป็ นรายจ่ ายที่ ภาคเอกชนจ่ ายให้ กั บ สนง.เหล่ ากาชาดจั งหวั ดทุ กจั งหวั ด
ไม่ใช่แค่จังหวัดปราจีนบุรี มีความจําเป็นว่าจังหวัดจะต้องร่วมกับ สนง.เหล่ากาชาดจัดหารายได้ให้กับ สนง.เหล่ากาชาด
ทุกปี ส่ วนรู ปแบบมีหลายรู ปแบบ เช่น จั ดงานจั บสลาก หรื อไม่ก็ รั บบริจาคโดยตรง จั งหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุ ม
สนง.ที่ เกี่ ยวข้ องแล้ วเห็ นว่ ารู ปแบบที่ จะขอรั บบริ จาคโดยตรงน่ าจะเป็ นรู ปแบบที่ ส ะดวกและง่ าย ผู้ ที่ บริ จาค
สามารถลดหย่ อ นภาษี ไ ด้ 100% รายได้ ที่ ท่ า นบริ จ าคจะต้ อ งเป็ น รายได้ ข อง สนง.เหล่ า กาชาด 100%
จะไปหักค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น เมื่อเข้าเป็นรายได้ของ สนง.เหล่ากาชาดแล้วก็ต้องมีระเบียบของสภากาชาดบังคับมี
แผนงานโครงการต่างๆ ขออนุมัติจึงจะจ่ายได้ และการตรวจสอบก็จะสุ่มตรวจ โดย สตง.เข้าไปตรวจสอบเหล่ากาชาด
ทุกจังหวัด ปีนี้ก็ได้เข้าไปตรวจแล้ว
ผวจ. ฝากทุกท่านเป็นงานบุญร่วมกันทําบุญ ทุกอย่างมีใบเสร็จทุกอย่าง ท่านนายกท้องถิ่นก็ช่วยๆ กัน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.5 การจัดเก็บข้อมูล (Big Data) กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
กลุ่ มเป้ าหมายของกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายการจั ดทํ าฐานข้อ มูล ของภาครัฐ สํ าหรับ ทุก ภาคส่ ว น สามารถจะนํ าไปวิ เคราะห์ ใช้
ประโยชน์ได้ ในลักษณะ Big Data กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับมอบหมายให้
จัดทําระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. (เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ขอทาน
และผู้ด้อยโอกาส) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบจากเลขประจําตัวประชาชนได้ว่าผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมอยู่ที่ไหนบ้าง ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอะไร ได้รับบริการหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใดบ้าง โดยตรวจสอบข้อมูล กับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เปรียบเทียบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมที่เคยได้รับความช่วยเหลือในปี 2560 จากหน่วยงาน One Home จังหวัดปราจีนบุรี (สํานักงานพัฒนา

๑๘

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี และบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี) และเป็นการสํารวจข้อมู ลผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ตกหล่น ไม่มีข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมในฐานข้อมูล ผู้ล งทะเบีย นสวัสดิการแห่งรัฐ และฐานข้อมูล หน่ว ยงาน พม. หน่วยงานสั งกัด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ได้กําหนดการจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.6 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อําเภอ (นําเสนอโดยวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.4 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

