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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนธันวาคม ๒๕60
ครั้งที่ 12/๒๕60
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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. นางสุภวรรณ
อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายป้องปราการ สุดนุช
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
7. นางสาววัฒนา นรบุตร
ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายสุวิทย์
เรวิก
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายมาโนช
ปิ่นเกตุ
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
10. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นางรุ่งนภา
เหล้าศิริ
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
12. นายสมชาย
ทับทิมโกมลกุล ผู้อํานวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 11 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
9. นายสมโภชน์
ชิดตนสกุล
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
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10. น.ส.นวรัตน์
11. นายผดุงศักดิ์

สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจําภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.กฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.วินัย
บุตรรักษ์
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 16 หน่วยงาน
1. พ.ต.นพดล
พรหมแพทย์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
2. ร.ต.มงคลวัฒน์ เสียงเพราะ
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางศศิธร
พุฒเปี่ยมทรัพย์ แทน หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช 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.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี
10. พ.ต.อ.นาวิน
สินธุรัตน์
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธิ
11. พ.ต.ท.นิยม
อิงคยะกุล
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านสร้าง
12. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ
13. พ.ต.ท.มงคล
โทเป้า
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่
14. พ.ต.ท.ฤทธิชัย ทองเลิศ
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเคียน
15. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กํากับการสถานีตํารวจวังของแดง
16. ร.ต.อ.หญิง ดร.มนธิดา วีระพันธุ์ แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.อ.วรเชษฐ รุ่งหล้า
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสระบัว
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชํานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอุทัย
ทองเดช
พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชัชวาล
สมจิตต์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
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6. นายเจนกิจ
7. นายสาธิต
8. นางสาวสุนา

เชฎฐวาณิชย์
อ่อนน้อม
คนบุญ

9. นางจรัส

ใยเยื่อ

10. นางเชฐณี

พวงกนก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางช่อผกา
จันทร์แจ่ม
แทน ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อําเภอ
1. นายสมชาย
ชํานิ
นายอําเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอําเภอกบินทร์บุรี
3. นายวีระพันธ์
ดีอ่อน
นายอําเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอําเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจํานงค์
นายอําเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอําเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอําเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 32 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสภาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบรรเจิด
พฤกษะศรี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. น.ส.ปริญญา
วงษ์พานิช
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลตําบลโคกมะกอก
5. นายสมชาย
สมบูรณ์กุล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกบินทร์บุรี
6. นายธีระ
ปิยะธนากร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลสระบัว
7. นายตี๋
เนตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกรอกสมบูรณ์
8. นายฉลาจ
ยิ่งสมบัติ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์งาม
9. นางอุทุมพร
เครือจันทร์
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนาดี
10. นายสํารวย
สุบุตรดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม
11. นางวรดาภา
สืบวงษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ
12. นายนุกูล
สีแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนินหอม
13. นางรจนา
ทองอยู่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
14. นายประเสริฐ แววนํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
15. นายกฤษฎากรณ์ สุริยวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์บุรี
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16. นางจําปา
17. นายพรชัย
18. นายมาโนช
19. นายธวัช
20. นายสงัด
21. นางสาวสุพรรษา
22. นายสุชาติ
23. นางมะลิด
24. นางณภาภัช
25. นายปรีชา
26. นายชวลิต
27. ส.อ.ประยูร
28. นายสมบัติ
29. นางนาลี
30. นายวิริยา
31. นายนิรันทร์
32. จ.อ.รัตนโชติ
ไม่มาประชุม 38 หน่วยงาน
1. นายเฉลิมพล
2. นายวิรัตน์
3. นายไชยันต์
4. นายสุทธิชัย
5. นายสุวิทย์
6. นายสมนึก
7. นายสมดุล
8. นายปราโมช
9. นายนิพล
10. นายศุภณัฏฐ์
11. น.ส.นัชชา
12. ด.ต.ศิลปชัย
13. นายพรประสิทธิ์
14. นายไพบูลย์
15. นายพิศิษฐ์
16. นายปกรณ์
17. นายณัฐชัย
18. นายประคอง
19. นายมาโนช
20. นายเฉลิม

บรมสุข
มหาโชติ
พูลเฉลิม
แสงสุข
เสริมทรัพย์
อากาศ
ส่งแสง
สารภาพ
ชลารักษ์
นกอยู่
บํารุงธนกิจ
ทองลาด
ศรีกลั่น
อําภาพิรมย์
แสงสวรรค์
คงกําเนิด
จํารูญ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเบา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน

เมืองเก่า
แนวจันทร์
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
โชติรัตน์
เลิศศักดิ์วิมาน
พากเพียรศิลป์
สิงหกุล
สมสกุล
เวียงจันทร์
ชาวนา
วงษ์นิกร
หนูแก้ว
ช่างฉาย
กัณหารี
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
ชั่งสี

นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเก่า
นายกเทศมนตรีตําบลศรีมหาโพธิ
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกปีป
นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
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21. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
22. นายสมศักดิ์
กุลบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
23. นายสมเกียรติ สมโภชน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางแก้ว
24. นายกนก
บํารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
25. นายพีรมิตร
สัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
26. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
27. นายธีรชัย
วงศ์วนิชโยธิน รรท.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
28. นายวิชัย
สายพนัส
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพรง
29. นายบุญส่ง
จํานง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
30. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกปีบ
31. นายสมยศ
จาตุรนน์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ชะเลือด
32. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
33. นายสมชาย
ศรีกล้ํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฝ้าย
34. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด
35. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหอย
36. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี
37. นายไพศาล
เอี๊ยะผา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
38. นายศุภฤกษ์
บุญเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นางพรพรรณนี ใจเอื้อ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุรแสง
พูนเพิ่มสุขสมบัติ แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางพันทิพา
ตุณหยง
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางสาววิมลรัตน์ ปัสสาวัฒนะ
แทน ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายจรุงเกียรติ เหลืองพุทธรัตน์ แทน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายประสาร
อันโนนจารย์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธีรคมน์
อริยสุนทร
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายสนธยา
คุ้มชุ่ม
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
9. นายบุญธรรม
จันทร์ทรัตน์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายประเวศ
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางสาวปิยะดา เงินฉลาด
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายสรินทร
นาคพง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
15. นายพจนารถ
เนียมมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
16. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี
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17. นายจํารัส

ตาเสน

18. นายวิเชียร
19. นางสาวธนวัน

เหลืองอ่อน
บัวหลวงงาม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงนฤบดินทรจินดา
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางอัจฉรา
อรุณเวช
แทน หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
อรุณเวช
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางอัมพิกา
เพ็ญต่าย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นางนันทินี
สายมายา
แทน ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอิสราพงษ์ อาห์ศรีแก้ว
แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากบินทร์บุรี
6. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
8. นายถนอม
บัวภา
แทน ผู้อํานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
9. นายฉัตธิชัย
รอดสุทธิ์
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.สุรีรัตน์
โลหะขจรพันธ์ รรท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบรรพต
คงคารัตน์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
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
3. น.ส.วรวรรณ
ปราณีตพลกรัง แทน ททท.นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายธนิต
ม่วงอ่ํา
แทน ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายคํานวล
ตวิลสุข
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสําราญ
มีล่อง
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชลัช
ศรีปราชญ์
รรท.ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖
3. นางอวยพร
แสงเทียน
แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายเสรี
เกาะสี
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
5. นายอิศรินทร์
โสธรจิตท์
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. น.ส.สมพร
มีศิล
พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื่อสิงห์โต
หน.สนง.สํานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓ จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายรชฏ
เกตุบรรจง
คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวคณิตกุล เอี่ยมหนู
แทน ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
3. นางสาวคณิตกุล เอี่ยมหนู
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 6 หน่วยงาน
1. นายจิระ
สํารวจเบญจกุล หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
2. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายโอภาส
ไผ่เกาะ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
4. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
5. ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์ คุณดิลกเนต
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
6. นายธัญสิทธ์
ชาตะพา
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าอําเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 5 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล้ารัศมี
หัวหน้าสํานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
3. นายอวยชัย
อ่อนสําเนียง
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
4. นายสมชาย
นันธิกานนท์
โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายปรีชา
มีทรัพย์
แทน สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขําดี
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายกิตติศักดิ์ ศิริมังคละ
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมพงษ์
คล้อยแคล้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายศิลา
แก้วตะพันธ์
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.นิตยา
แก้วศิลา
แทน 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. นายศิริพงษ์
สุรพิพิธ
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายสุพุฒ
สมรรถเสวี
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายมนตรี
ดีนาน
แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายพงษ์พิศาล ชินสําราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดําเนิน
เพียรค้า
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายประกิจ
พุ่มพฤกษ์
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายอํานวยพร ทรัพย์คง
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
5. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายมานพ
เทพบุตร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายเอกรัฐ
อินทร์ทิพย์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายนิรุตต์
ประยูรเจริญ แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
9. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
10. นายสิทธิพงษ์ ศิริพัน
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
11. นายเล็ก
นิลผึ้ง
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
12. นางมณฑา
เรืองฤทธิ์
แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
13. นายกมลภพ งามเจริญ
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
2. นายอภิสิทธิ์
3. นายอุดม
4. นายโกวิท
5. พันเอกสมัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
พรประเสริฐ ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ลือคํางาม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ศรีสังข์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
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เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
6. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก
7. 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. นายจรูญ
ปงหาญ
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
พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
13. น.ส.พนิดา
ธรรมสาลี
หัวหน้าสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
14. ร.ต.ต.ไพโรจน์ การประพันธ์ เทศบาลตําบลบ้านสร้าง
15. น.ส.ดาวเรือง เวธพิทักษ์
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
16. น.ส.ปัศนี
เทียมไธสง
โรงเรียนประจันตราษฎรอํารุง
17. น.ส.ธัญชนก โนนพะยอม โรงเรียนสุวรรณวิทยา
18. น.ส.กัลยา
กลักย้อม
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
19. ด.ญ.วิจิตรา
ช่างสัก
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
20. น.ส.จารุภรณ์ รุ่งอมรศิลป์
โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
21. น.ส.ปิยาภรณ์ ถึงประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
22. นางสุกัญญา สังดาวาดี
บจก.ปราจีนบุรีฮอนด้ายารีส
23. นายนิวัฒน์
บุญครุฑ
บจก.ปราจีนบุรีฮอนด้ายารีส
24. น.ส.ณัฐธยา รัตนประกาย โตโยต้าปราจีนบุรี
25. น.ส.ชาลินี
กิจโยเจริญพร โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
26. น.ส.นพนาภา ขันทอง
ธนาคารออมสินสาขาศรีมหาโพธิ์
27. นางรุจนภา
เหล่าศิริ
ผู้จัดการธนาคาร ออมสิน ปราจีนบุรี
28. น.ส.พรนัชชา เดชสุภา
โรงเรียนประจันตราษฎรอํารุง
29. ด.ญ.ปราฯปริยา อุดง
โรงเรียนประจันตราษฎรอํารุง
30. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปุรา
โรงเรียนประจันตราษฎรอํารุง
31. นายนพรัตน์ เทพตะขบ
รอง.ศธจ.ปราจีนบุรี
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการยกระดับฯภาษาอังกฤษและจีน
(ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี )
2. พิธีมอบรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคุณธรรมประจําปี 2560
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี )
3. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน
ระดับจังหวัด ตามโครงการสํานักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2560
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี )
4. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 ราย คือ
1) นายชัชวาล สมจิตต์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
2) นายอํานาจ ช่างกลึงดี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
3) นางสาวนฤภร มุขแจ้ง ตําแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
4) นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน ตําแหน่ง จ่าจังหวัดปราจีนบุรี

1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1. ขอบคุณทุกส่วนราชการ งานที่เป็นมงคลที่สุดของชีวิตพวกเราชาวจังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมานั้นคือการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุด ในชีวิต
ราชการของพวกเราหลายๆคน ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราและถือว่าเป็นมงคลที่สุ ด ต้องขอบคุณ
ทุกส่วนราชการที่มีส่วนร่วมในการทํางานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าฯ ทั้งสองท่าน ท่านปลัดจังหวัดเป็น
ทีมงานหลัก ท่านนายอําเภอนาดี นายอําเภอกบินทร์บุรี นายอําเภอทุกอําเภอ โยธาฯ ท่านพัฒนาการฯ หลายส่วน
ท่านประมงฯ ท่านชลประทานฯ ทุกคนทุ่มเทกันทั้งนั้น ฝ่ายตํารวจ ฝ่ายทหารทุกฝ่าย ฝ่ายสาธารณสุข คุณหมอ ท้องถิ่น
อบจ. ภาคเอกชนทุกภาค ก็เป็ นแกนหลัก ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่าน เป็นครั้งแรกที่เราพิสู จน์ว่าเราสามารถ
ทํางานใหญ่นี้ด้วยความร่วมมือทํางานกันเป็ นทีมไม่มีใครนิ่งดูดาย ทํางานกันชนิดที่ไม่ได้นอนเป็นแรมเดือน ได้รับ
คําชมเชยตั้งแต่ท่ านนายกรั ฐมนตรี เป็ นต้ นมา ท่ านรั ฐมนตรีทุ กกระทรวง ท่านปลั ดกระทรวง ผู้ ใหญ่ ในวั ง พี่ น้อง
ประชาชนที่เห็นภาพรับการถ่ายทอดสดก็ถือเป็นความปลื้มใจเป็นมงคลต่อชีวิต ขอให้ผลที่พวกเราได้ร่วมกันทํางานอันนี้
ขออนิ สงค์ ของการทํ างานที่ ยิ่ งใหญ่ อั นนี้ ขอให้ บารมี ของพระเจ้ าอยู่ หั วประธานพรให้ ทุ กท่ านได้ รั บประโยชน์
มีความก้าวหน้าในชีวิต ชีวิตราชการมีความก้าวหน้า ชีวิตครอบครัวอบอุ่นปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา ขอบคุณครับ
เหลืออีกงานนึงก็คือวันที่ 19 อาจจะเล็กลงมาอันนี้ก็เป็นมงคลต่อชีวิตคือสมเด็จพระเทพฯ ท่านจะเสด็จมา เป็นการ
ส่วนพระองค์ที่ห้วยโสมง เชิญชวนคนร่ วมรับเสด็ จ การทํางานที่ผ่ านมาเรียนท่านว่าไม่ใช่ ว่าเชิญคนขึ้นไปรับเสด็จ
แล้ วปล่ อยไปตามธรรมชาติ ทุ กกระบวนการทุ กอย่ างวางแผนมี การซั กซ้ อมเป็ นการซั กซ้ อมล่ วงหน้ า 10 วั น
การนํ าประชาชนเข้ าที่ หมาย การอนุ ญาตให้ รถขึ้ นไปบนเขื่อนเพราะเส้ นทางเรามั นแคบการอนุ ญาตให้ รถขึ้ นไป
การวางแผนให้รถเข้าสู่แก้มลิงเข้าสู้เป้าหมายทางจราจร การกําหนดให้รถออกก็กําหนดเป็นรายชั่วโมงเป็นรายนาที
ทุกอย่างมีการซักซ้อมตามขั้นตอนไม่มีตามธรรมชาติ ไม่มีตามยถากรรม คนจํานวน 3 หมื่นกว่า
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2. มีเรื่องที่จะเรียนที่ประชุมตอนหลังๆ มีคนไปอ้างว่าผู้ว่าฯ จะขอฟางอัดก้อน
ของผู้ประกอบการที่โคกปีบ 20 ก้อน
3. นโยบายปีที่แล้ว ที่เข้ามาเป็นผู้ว่าฯ ที่ปราจีนบุรี
- เปิ ดเขื่ อนห้ วยโสมงให้ ได้ ถื อว่ าตอนนี้ ปิ ดนโยบายนี้ แล้ ว ส่ วนในเรื่ องของ
ฟังก์ชั่นก็ขยายผลต่อไป
- ถนน 4 เลน มีกี่เส้นกี่สายต้องตามเรื่องท่านแขวงต้องตามเรื่องเข้ามาพูด
ในที่ประชุมทุกเดือนว่ากี่เส้นกี่สายที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปถึงไหน ต้องมาพูดทุกเดือน
4. ประปาต้องไม่เค็ม 4 เดือนที่แล้งมันไม่เค็มเท่าไหร่แต่ถ้าแล้ง 6 เดือนมันต้อง
เค็มแน่ๆ อีกซัก 2 เดือนก็มีงบไปขุดที่บางบริบูรณ์ ท่านประปามารายงานทุกเดือนจนกระทั้งมันสามารถต่อเชื่ อม
ตรงนั้นได้ ก็ถือว่านโยบายตัวนั้นก็ปิดไป
5. ความสะอาดของพื้ นที่ ราชการ 5 ส. ว่ ากั นไปเรื่ อยๆ ทํ าอย่ างไรให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายทําอย่างไรให้บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน
6. งบประมาณการใช้งบประมาณ ฝากหัวหน้าส่ วนราชการที่ได้รับงบประมาณ
พื้นที่ที่จะดําเนินการงบประมาณโครงการทั้งหลายต้องชัดเจนต้องแน่นอน มีเรื่องที่อยากจะเรียน
- ไปทําผิดพื้นที่เงินต้องคืนและต้องโดนสอบวินัยด้วย ไปทําผิดพื้นที่ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจมันผิด
7. ปี ใหม่ ฝากเรื่ องการจราจรผู้ กํากับทุ กอํ าเภอ อํ านวยความสะดวกให้ พี่น้ อง
ประชาชน ฝากท่านนายอําเภอประสานกับผู้กํากับด้วย
8. งานนโยบายของกรมกระทรวงต่ างๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ท่านใดที่ มี
นโยบายสรุปมาชี้แจงในที่ประชุมซัก 4-5 นาที
9. เรื่ องสวดมนต์ ข้ ามปี ท่ านไปสวดที่ ห้ วยโสมง ไกล ท่ านอย่ าคิ ดว่ ามั นง่ ายๆ
เหมือนรับเสด็จ เพราะที่จอดรถเค้ารื้อออกหมดแล้ว ไฟไม่มี ห้องน้ํามีไม่ถึง 10 ห้อง ท่านต้องหารถเช่ามา
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕60
(โดยได้นํารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7)
มติที่ประชุม
- รับทราบ –
3.2 ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด 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.
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เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างาน
ตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 72.824% ช้ากว่าแผน 11.196 %
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
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 31.246% ช้ากว่าแผน 50.830%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.2 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 19.803%เร็วกว่าแผน 0.031%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุปผลงานรวม46.979% ช้ากว่าแผน 18.967%
2. แผนงานปีงบประมาณ 2561 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงสาย
หลักระหว่างภาค
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
2.2 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
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) ผลงานปัจจุบัน ได้
ตัวผู้รับจ้างแล้ว
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
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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 ปราจีนบุรี –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 ระยะทาง2.000 กม.
งบประมาณ 380,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
5.7 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ – ประจันตคาม ระยะทาง 24.000 กม.
งบประมาณ 710,000,000 บาท (ปี 64 – 66)
มติที่ประชุม
ประธาน
มติที่ประชุม

- รับทราบ 3.3 ความก้าวหน้าการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภค
(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
โครงการอ่างเก็บน้ํานฤบดินทรจินดาได้เปิดดําเนินการแล้ว ในเดือนต่อไปเป็นวาระของ
การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคฤดูแล้ง
- รับทราบ –

3.4 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดําเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน /การดําเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี
(SME Support & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสถิติโรงงานสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน ธันวาคม 2560
1. ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน
*ปัจจุบัน BOI ไม่ระบุข้อมูลด้านเงินทุนและจานวนคนงาน
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2. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขอความช่วยเหลือในการแกไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จํานวน 380 ราย โดย
มีประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือจํานวน 419เรื่อง
 ความคืบหน้าการดําเนินงานในเดือนธันวาคม 2560 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จํานวน 19 ราย โดยเป็นการขอการช่วยเหลือด้านการเงิน
19 เรื่อง
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 มีผู้ประกอบการยื่นคําขอสินเชื่อสะสม จํานวน 51 ราย รวมเป็นวงเงิน 267,000,000 บาท
 คําขอสินเชื่อที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข้อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ส่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทยสาขาปราจีน บุรี จํ านวน 44 ราย รวมวงเงิน 213,960,000 บาท ดําเนินการส่ ง SME BANK
เรียบร้อยแล้ว
4. คําขอที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 11 ราย วงเงินที่อนุมัติรวม 41,700,000 บาท
บริษัท ป.เคนเครือทรานสปอร์ต จํากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
บริษัท เอลซ่า อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
บริษัท พงษ์ชนัญรีไซเคิล จํากัด
วงเงินอนุมัติ 9,000,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด 304 คอมพิวเตอร์
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัดทรัพย์กาญจนา กรุ๊ป
วงเงินอนุมัติ 1,700,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัดวิชาชัย การช่าง
วงเงินอนุมัติ 700,000 บาท
บริษัท. โกลด์สตาร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จํากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
บริษัท วังวิเศษ เมทอล จํากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
บริษัท ทีมพลาส จํากัด
วงเงินอนุมัติ 2,700,000 บาท
บริษัท สยามไบเซนท์ คอมเมอร์เซียล จํากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด วงเงินอนุมัติ 9,600,000 บาท
สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน รอบเดือนธันวาคม 2560
ไม่มีเรื่องค้างการพิจารณา
เรื่องพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
 ในรอบเดือนธันวาคมไม่มีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
หมายเหตุ โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน และการขออนุญาตประกอบกิจการดูด
ทราย เป็นการรายงานตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรีด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.3/ว 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน
2560 เรื่อง แนวทางการใช้กลไกการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อําเภอในการบริหารงานในพื้นที่
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

๑๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-21 ธันวาคม 2560
1. ขอความช่วยเหลือ จํานวน 907 ราย ยุติเรื่อง 869 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 38 ราย
2. ความเดือดร้อน จํ านวน 713 ราย ยุติเรื่อง 681 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 32 ราย
3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 381 ราย ยุติเรื่อง 335 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 46 ราย
4. แจ้งเบาะแส จํานวน 364 ราย ยุติเรื่อง 360 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 7 ราย
5. ปัญหาที่ดิน จํานวน 234 ราย ยุติเรื่อง 206 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 28 ราย
6. อื่นๆ จํานวน 80 ราย ยุติเรื่อง 73 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 7 ราย
7. บริการข้อมูลให้คําปรึกษา 5,410 ครั้ง

2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 22 กันยายน 2560
1. ส่วนราชการ จํานวน 1,266 ราย ยุติเรื่อง 1,225 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 41 ราย
2. อ.กบินบุรี จํานวน 460 ราย ยุติเรื่อง 402 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 51 ราย
3. อ.เมืองปราจีนบุรี จํานวน 341 ราย ยุติเรื่อง 327 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 20 ราย
4. อ.ศรีมหาโพธิ จํานวน 193 ราย ยุติเรื่อง 179 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 14 ราย
5. อ.ประจันตคาม จํานวน 135 ราย ยุติเรื่อง 123 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 12 ราย
6. อ.นาดี จํานวน 127 ราย ยุติเรื่อง 117 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 10 ราย
7. อ.บ้านสร้าง จํานวน 106 ราย ยุติเรื่อง 96 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 10 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 33.00 งบประมาณ 1,201.21 รายจ่ า ยลงทุ น ร้ อ ยละ
21.11 2,256.26 ภาพรวม ร้อยละ 30.29 3,460.50

๑๗

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด)
รายจ่ ายประจํ า ร้อยละ 33.0056.60 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 21.11 234.57
ภาพรวม ร้อยละ 30.29 291.17
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ “เน็ตประชารัฐ”
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.4 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อําเภอ (นําเสนอวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ –

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารสาธารณสุข (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.2 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.3 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.4 เอกสารน่ารู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ “มองจังหวัดผ่านข้อมูล”
(สานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

