ร่าง

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ 5/๒๕61 ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน๑วรวุฒิ ผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน๑
รองผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 23 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 12 หนํวยงาน
1. นายเกรียงศักดิ์ สินทวีเพิ่มพูน อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมชาย
ธรรมสุวินัย
อัยการจังหวัดกบินทร๑บุรี
3. ร.ต.อ.วสันต๑
จันทร๑อินทร๑
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายศานติ
วจะรักษ๑เลิศ
อัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายปูองปราการ สุดนุช
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
6. น.ส.วัฒนา
นรบุตร
ผู๎อานวยการสานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายสุวิทย๑
เรวิก
ผู๎อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหํงชาติ ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายภิรมย๑
ชื่นชอบ
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
10. นางวิไลวรรณ รุํงเรือง
แทน ผู๎อานวยการเขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน
เขตปราจีนบุรี
11. นางรุํงนภา
เหล็กศิริ
ผู๎จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
12. นายธารินทร๑ รัตนมุสิกกุล
แทน ผู๎อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
สาขาปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 11 หนํวยงาน
1. นางสุภวรรณ
อมรโรจน๑วรวุฒิ นายกเหลํากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชุมพล
สมใจ
ประธานสภาหอการค๎าจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมมาต
ขุนเศษฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายดาริห๑
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายกนก
ปฐมนุพงศ๑
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอานวย
โพธิ์แก๎ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายวัชรพงศ๑
สุภรณ๑ไพจิต
นายกสมาคมผู๎สื่อขําวปราจีนบุรี
8. นางพรพรรณี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู๎จัดการธนาคาร จังหวัดปราจีนบุรี
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9. นายสมโภชน๑
10. นายดุสิต
11. นายผดุงศักดิ์

ชิดตนสกุล
คาเพ็ญ
มูลเชื้อ

ผู๎จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ผู๎จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห๑ สาขาปราจีนบุรี
ผู๎จัดการศูนย๑การรํวมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย๑ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. น.ส.บุปผา
เรืองพุํม
แทน ประชาสัมพันธ๑จังหวัดปราจีนบุรี
2. พันเอกวินัย
บุตรรักษ๑
รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 15 หนํวยงาน
1. พ.ท.นุกุล
พูลสวัสดิ์
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ท.รณกร
ลัวกาพินษ๑
แทน ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค๑
3. พ.ท.พรเทพ
ภูเดช
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.สุวรรณ๑ เชี่ยวนาวินธวัช แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
5. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผํองศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
6. พ.ต.ท.วัฒนชัย แสงฤทธิ์
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
7. พ.ต.ท.สาเนาว๑ กรุยกระโทก
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร๑บุรี
8. พ.ต.อ.จิรโรจน๑ โรจน๑ภานุพัชร ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
9. ร.ต.อ.ทวีศิลป์ แจํมแปูน
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
10. พ.ต.ท.สมชัย วงษ๑สวัสดิ์
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรบ๎านสร๎าง
11.พ.ต.ท.สมศักดิ์ เอียมกรต
แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
12. พ.ต.อ.กนกศักดิ์ สิงห๑ทอง
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผํ
13. พ.ต.ท.ประเมศร๑ พิมพ๑อภิกฤติยา แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
14. พ.ต.ท.บารุง รักษ๑บารุงสกุล แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
15. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ อันทะโย แทน สารวัตรใหญํตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 3 หนํวยงาน
1.พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ๑
หัวหน๎าสานักงานสงเคราะห๑ทหารผํานศึก เขตปราจีนบุรี
2. พ.ต.อ.พงศ๑พันษ๑ พลวงษ๑ศรี
ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
3. พ.ต.อ.วัชรพันธ๑ ปัญญาเนรมิตดี ผู๎กากับการสถานีตารวจวังของแดง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 11 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 11 หนํวยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายบุญทิวา
วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชัชวาล
สมจิตต๑
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
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6. ลาวัลย๑
อัคน๑ยุทธ
7. นายสาธิต
อํอนน๎อม
8. นางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ

แทน เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร๑บุรี
ท๎องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
9. นางจรัส
ใยเยื่อ
ผู๎อานวยการศูนย๑ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
10. นายชัยธรณ๑
บุญมาเจริญวงษ๑ ผู๎อานวยการวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี
11. น.ส.ชํอผกา
จันทร๑แจํม
แทน ศูนย๑สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข๎าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร๑
ศรีตะพัสโส
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ๑
นายอาเภอกบินทร๑บุรี
3. นายชวนินทร๑
วงศ๑สถิตจิรกาล นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนพดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ๑สิทธิ์
เนื่องจานงค๑
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอาเภอบ๎านสร๎าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 26 หนํวยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสภาพร แทน นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชัยพร
สุคันธี
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายชัยอนันต๑ สุบุตรดี
นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
4. นายสมชาย
สมบูณ๑กุล
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร๑บุรี
5. นายอนันต๑
พลาหาญ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเกํา
6. นายวรรณสิทธิ์ แสงมาลี
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
7. นายธนชัย
พิมพามา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
8. นายฉลาจ
ยิ่งสมบัติ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
9. ส.ต.ต.ไพโรจน๑ การประดิษฐ๑
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านสร๎าง
10. นางทองม๎วน เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
11. นางวาสนา
นรกิจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
12. นายบุญศรี
จันทร๑ชัย
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลดงขี้เหล็ก
13. นายปัญญา
บารุงวัด
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านพระ
14. นางพิชดา
อากาศ
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลไม๎เค็ด
15. ชลธิชา
คาทอง
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลเนินหอม
16. นายเพ็ชรสกานต๑ สีสัง
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลนนทรี
17. น.ส.ชลณภัทร จินประชา
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลลาดตะเคียน
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18. นายวิโรจน๑
19. นายมาโนช
20. นายสงัด
21. นายบุญเตือน
22. นายมนตรี
23. นางนาลี
24. นายบุญชอบ
25. นายสมชาติ
26. น.ส.ดลยา

เชื้อวงษ๑
พูลเฉลิม
เสริมทรัพย๑
อินคง
ศิลาผํอง
อาภาพิรมย๑
กองจินดา
ชูเดช
พละเดช

แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลศรีมหาโพธิ
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบางกระเบา
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบางแตน
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลหนองแก๎ว
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลหนองแสง
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลนาดี
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลทุํงโพธิ์
แทน นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลแกํงดินสอ

แดงศิริ
อารี
เหรียญอารีย๑
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
สิงหกุล
เวียงจันทร๑
ชาวนา
วงษ๑นิกร
กลับน๎อย
หนูแก๎ว
ชํางฉาย
สุริยวงษ๑
สมบัติมาก
กันหารัตน๑
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ
แนวสุข
ชั่งสี
ภูํมณี
กุลบุตร
สมโภชน๑
บารุงโลก
สัมฤทธิ์
ทนสิงห๑
เสมบุญหลํอ
สายพนัส
จานง
นวลสุวรรณ๑

นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านนาปรือ
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ๑
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีบ
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลดงพระราม
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลรอบเมือง
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลโคกไม๎ลาย
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลทํางาม
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลโนนห๎อม
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบางเดชะ
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลวัดโบสถ๑
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลเมืองเกํา
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลวังดาล
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลกบินทร๑บุรี
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลยํานรี
ปฏิบัติหน๎าที่นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลนาแขม
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านนา
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบํอทอง
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลหนองกี่
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลวังตะเคียน
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลทําช๎าง
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลเขาไม๎แก๎ว
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลนางแก๎ว
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านทาม
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลกรอกสมบูรณ๑
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลหัวหว๎า
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลทําตูม
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลหนองโพรง
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบางเตย
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบางยาง

ไมํมาประชุม 44 หนํวยงาน
1. นายบันฑิต
2. นายอัครเดช
3. นายสุทธิชัย
4. นายสารวย
5. นายสมดุล
6. นายปราโมช
7. นายศุภณัฏฐ๑
8. น.ส.นัชชา
9. ด.ต.ศิลปชัย
10. จ.ส.อ.ต๎องชนะ
11. นายพรประสิทธิ์
12. นายไพบูลย๑
13. นายกฤษฎากรณ๑
14. นายปกรณ๑
15. นายณัฐชัย
16. นายประคอง
17. นายมาโนช
18. นายอุดม
19. นายเฉลิมชัย
20. น.ส.ภัทริน
21. นายสมศักดิ์
22. นายสมเกียรติ
23. นายกนก
24. นายพีรมิตร
25. นายสุรชัย
26. เรือตรี เดชา
27. นายวิชัย
28. นายบุญสํง
29. นายชัยชนะ
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30. นายเสถียร
แก๎วไทรเลิศ
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบางพลวง
31. นายสุชาติ
สํงแสง
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบางปลาร๎า
32. ส.ต.อ.มานะ
คล๎ายสิงห๑
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านสร๎าง
33. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลโคกปีบ
34. นายเบิ้ม
ฉัตรชูสิน
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลโคกไทย
35. นายสมยศ
จาตุรนต๑
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลไผํชะเลือด
36. นายนัฐพล
เดชสุภา
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลประจันตคาม
37. นายสมนึก
สมใจ
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลดงบัง
38. นายสมพิษ
กุลธรรม
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลเกาะลอย
39. นายสมชาย
ศรีกล้า
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบุฝูาย
40. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลคาโตนด
41. นายไพรวัลย๑
เมืองพุทธา
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบ๎านหอย
42. นายธัญญา
แสงสวรรค๑
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลบุพราหมณ๑
43. นายศุภฤกษ๑
บุญเจริญ
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลสาพันตา
44. นายณรงค๑ศักดิ์ ลือคาหาญ
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลสะพานหิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 17 หนํวยงาน
1. นายประยงค๑
ภูดินทราย
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายวรากร
จิตรหลัง
รักษาราชการแทนปศุสัตว๑จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชลิต
กาปั่นทอง
แทน สหกรณ๑จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายธีรคมน๑
อริยสุนทร
ผู๎อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
7. นายสนธยา
คุ๎มชุํม
ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงรักษาบางพลวง
8. นายบุญธรรม
จันทรัตน๑
แทน ผู๎อานวยการศูนย๑วิจัยข๎าวปราจีนบุรี
9. นายจงรักษ๑
จารุเนตร
ผู๎อานวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
10. นายอธิวัฒน๑
สิทธิภิญญาพัฒน๑ ผู๎อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
11. น.ส.หัทยา
สุจรรยา
แทน หัวหน๎าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ๑ปราจีนบุรี
12. นายสุภาพ
บุศยาจารย๑
แทน ผู๎อานวยการศูนย๑วิจัยและบารุงพันธุ๑สัตว๑ปราจีนบุรี
13. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว๑ปราจีนบุรี
14. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห๑
ผู๎อานวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
15. นายเอกศิษฐ๑
ศักดิ์ดีธนภรณ๑ ผู๎อานวยการสานักงานกํอสร๎างชลประทานขนาดใหญํ
ที่ 7 (โครงการห๎วยโสมง)
16. นายวิเชียร
เหลืองอํอน
ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงนฤบดินทร๑จินดา
17. นางภารดี
ไชยสาร
แทน หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 3 หนํวยงาน
1. นายรํมไทร
จินตกานนท๑
เกษตรและสหกรณ๑จังหวัดปราจีนบุรี
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2. นายธีระชัย
ชํอไม๎
ผู๎อานวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาสัตว๑ปีก
3. น.ส.เทวัญ
นักเปุา
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 9 หนํวยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน๎าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายถาวร
กูลศิริ
ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวศุภมาส อยูํวัฒนา
ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู๎บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอิศราพาห๑ วงษ๑ศรีแก๎ว
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจากบินทร๑บุรี
6. นายวิชาญ
สุขสวัสดิ์
ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร๑บุรี
7. นางมนต๑ฤดี
แก๎วไทรเลิศ
ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร๑บุรี
8. นายศุภากร
ทนันชัย
แทน ผู๎อานวยการทัณฑสถานเปิดบ๎านเนินสูง
9. นายฉัตธิชัย
รอดสุทธิ์
ผู๎อานวยการสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นายพีรพล
เปลํงเกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายบรรพต
คงคารักษ๑
แทน ผู๎อานวยการศูนย๑คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิ
บุญมา
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายวิเชียร
ระดมสุทธิศาล แทน ผู๎อานวยการโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร
ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายสมศักดิ์
มงคลธนวัฒน๑ ผู๎อานวยการวิทยาลัยการแพทย๑แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นายเสริมศักดิ์ วงศ๑วิเศษ
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุรศักดิ์
จ๎ายจันทึก
แทน ททท.นครนายก
3. นายอานาจ
ชํางกลึงดี
ผู๎อานวยการ สนง.การกีฬาแหํงประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. วําที่ ร.ต.ชาญชัย ก๎อนสันทัด
แทน ขนสํงจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายอติชาติ
บุญยัง
ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย๑
ทิพยาวงษ๑
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 5 หนํวยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธารง
เม๎ยนรธา
แทน ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นายสุพัฒน๑
โกมุกพันธ๑
แทน ผู๎อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายเสรี
เกาะดี
แทน ผู๎อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
5. นายกุลบล
พลวรรณ
แทน หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ
ไมํมาประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายประวัติศาสตร๑ จันทร๑เทพ
หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติทับลาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม ๓ หนํวยงาน
1. น.ส.สมพร
มีศิล
พาณิชย๑จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื้อสิงห๑โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓ จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายปริญญา
เกํงทา
แทน คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 3 หนํวยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางพิชญา
ชานาญ
แทน ผู๎อานวยการพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติปราจีนบุรี
3. นางพิชญา
ชานาญ
แทน ผู๎อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 5 หนํวยงาน
1. นายอวยชัย
อํวนสาเนียง
แทน ผู๎จัดการสานักงานบริการลูกค๎า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
2. นายจิระ
สารวจเบญจกุล หัวหน๎าที่ทาการไปรษณีย๑โทรเลขปราจีนบุรี
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3. นายพิสิทธิ์
คล๎ายวงทอง
ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
4. นายอาคม
สมพงษ๑
แทน ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาค สาขากบินทร๑บุรี
5. นายบรรจง
สุวัฒนวิชญ๑
ผู๎จัดการการประปาสํวนภูมิภาค สาขากบินทร๑บุรี
ไมํมาประชุม 6 หนํวยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
หัวหน๎าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ๑
การเคหะกบินทร๑บุรี
3. นายสมชาย
นันธิกานนท๑
โทรศัพท๑จังหวัดปราจีนบุรี
4. นายแสงชัย
แหเลิศตระกูล ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
6. นายสมเดช
ฟักสะอาด
ผู๎จัดการการไฟฟูาอาเภอศรีมหาโพธิ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 2 หนํวยงาน
1. นายสรรชาย
ชํวงโชติ
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขาดี
ผู๎อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท๑
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 5 หนํวยงาน
1. นางสาวภัททิรา นวลปลอด
แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางขนิษฐา
ตันกูร
แทน สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสุภัคชัย
ศรีมาลา
แทน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เพ็ญวดี
รัตตกูล
จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู๎อานวยการศูนย๑พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 4 หนํวยงาน
1. น.ส.ทิพวรรณ มัดจุปะ
คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.นฤภร
มุขแจ๎ง
ธนารักษ๑พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นายกมล
วงศ๑อุดมมงคล สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายสุพุฒ
สมรรญสวี
แทน สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 1 หนํวยงาน
1. นายมนตรี
ดีนาน
รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข๎าประชุม 9 หนํวยงาน
1. นายสุชีพ
ชํวยแก๎ว
แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
2. นายธิติพนธ๑ ระลอกแก๎ว
ผู๎อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
3. วําที่ ร.ต.กิรภัคกฤษฎิ์ เขียวขจร แทน ผู๎อานวยการศูนย๑การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายกมล
เรียงไธสง
แทน ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
5.นายสมเกียรติ ต๎องทรัพย๑อนันต๑ ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางปราจีนบุรี
6. นายสุทธิพงษ๑ ศรีถัน
แทน ผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร๑บุรี
7. นายสุรศักดิ์
ศรณรินทร๑
ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
8.อาจารย๑ ดร.หฤษฎ๑ นิ่มรักษา
องอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
9. นายพงษ๑พิศาล ชินสาราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
ไมํมาประชุม 11 หนํวยงาน
1. นายสุรชาติ
เครือศรี

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
2. นายดาเนิน
เพียรค๎า
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
4. นายนะรงษ๑
ชาวเพ็ชร
ผู๎อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางสุภาภรณ๑ ปาลโฉม
ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
6. นางมณฑา
เรื่องฤทธิ์
รักษาราชการแทนผู๎อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
7. นายอุดม
พรประเสริฐ ผู๎อานวยการศูนย๑ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
8. นายโกวิท
ลือคางาม
ผู๎อานวยการสานักงานสํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
9. พันเอกสมัย
ศรีสังข๑
ผู๎แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ศูนย๑การศึกษาปราจีนบุรี
10. ดร.สรรณพ นาควานิช
ผู๎อานวยการศูนย๑ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
11. ดร.มาโนช กล๎องเจริญ
ผู๎อานวยการศูนย๑วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 16 คน
1. นายสนธยา
เฟื่องจรัส
ปูองกันจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.ปทุมวดี ผุดผํอง
แทน เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
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3. น.ส.จันทรเพ็ญ
4. นายนฤพนธ๑
5. น.ส.จันทรเพ็ญ
6. น.ส.วงเดือน
7. นางสาวฐิติพร
8. นางสิริรัตน๑
9. น.ส.นภาพร
10. น.ส.จุไรรัตน๑
11. น.ส.วิภาภรณ๑
12. น.ส.ณณิตา
13. น.ส.นิสา
14. น.ส.ภคนันท๑
15. น.ส.จุฑามาศ
16. นายโอภาส

รอดสวัสดิ์
ภาโนชิต
รอดสวัสดิ์
ใช๎ได๎สุก
ไหว๎พรหม
เครืออาษา
ทองบุญ
เจริญผล
ทาทิตย๑
สิทธิพงษ๑
นุชอุดม
กัณหาชาลี
ไสสุข
ไผํเกาะ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู๎อานวยการกลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
ผู๎อานวยการกลุํมงานศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
รักษาราชการแทน ผู๎อานวยการกลุํมงานอานวยการ สนจ.ปจ.
หัวหน๎าตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
พนักงานพิมพ๑ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
พนักงานการเงินและบัญชี สนจ.ปจ.
เจ๎าหน๎าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
เจ๎าหน๎าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ สนจ.ปจ.
เจ๎าหน๎าที่พัสดุ สนจ.ปจ.
สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
สปอ.1 (ปราจีนบุรี)
กปภ.สาขาปราจีนบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

1. พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ จ านวน
2 หนํวยงาน ได๎แกํ อาเภอนาดี และอาเภอศรีมหาโพธิ
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
2. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน๑)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย คือ
1) นายเกรียงศักดิ์ เจดีย๑แปง ตาแหนํง ประชาสัมพันธ๑จังหวัดปราจีนบุรี
(ติดราชการ)
2) นายวิเชียร อินทมาศ ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
3) นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร๑ ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง

1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1. ขอบคุณสํว นราชการ เจ๎าภาพในการจัดงาน นักแสดงทุกทําน และบริษัท
ที่จัดงาน ทาให๎เกิดงานแสดง แสง สี เสียง เจ๎าพระยาอภัยภูเบศร สาเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี และกลําวถึงภาพรวม
ของงานดังกลําว พร๎อมกลําวชมนักแสดงทุกทํานที่แสดงออกมาได๎เสมือนจริง ในสํวนของประชาชนที่เข๎าชมการ
แสดงในครั้งนี้ มีปริมาณมาก ในทุกๆ วันของการแสดง ซึ่งในโอกาสของการจัดงานในครั้งตํอไป อาจจะเปลี่ยนวิธี
ในการจับจองที่นั่ง แบบจองออนไลน๑ในระบบ เพราะการตอบรับจากประชาชนออกมาดี โดยสามารถบันทึกเป็น
ประวัติศาสตร๑ ของจังหวัดปราจีน บุรีได๎ เพราะบางคนเกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี แตํก็ยังไมํรู๎ประวัติความเป็นมา
จนได๎มาชมการแสดงในครั้งนี้ และได๎เรียนรู๎ประวัติความเป็นมา ความสาคัญของสถานที่ ในจังหวัดปราจีนบุรี
มากขึ้น
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2. กลํ า วถึ ง แขวงทางหลวง ปราจี น บุ รี ในเรื่ อ งของเส๎ น ทางถนน ที่ ก าลั ง
ดาเนิ น การขยายเส๎ น ทางถนน ให๎ ดาเนิ น การถํายภาพความก๎าวหน๎าของโครงการ และรายงานประจาเดือ น
ประมาณ 2 นาที
3. การย๎ ายราชการของผู๎ วํา ราชการฯ ณ ตอนนี้ ยังไมํได๎ รับการโปรดเกล๎ า ฯ
จึงยังคงดารงตาแหนํงเดิม พร๎อมปฏิบัติหน๎าที่ของตนให๎ดีที่สุด จนกวําจะโปรดเกล๎าฯ ลงมา โดยไมํมีกาหนดเวลา
4. การรับนโยบายฯ
4.1 เรื่องของธงชาติ ที่ติดตั้งตามสถานที่ราชการ ดูแลรักษาอยําให๎ชารุด
4.2 ฟังก๑ชั่นของหนํวยงาน ดาเนินการรายงานการดาเนินงานเข๎าระบบ เชํน
เรื่องของงบประมาณ ไทยนิยมยั่งยืน เป็นต๎น เรื่องที่ กาชับเป็นพิเศษในเรื่องการทางานที่โปรํงใส และให๎เกิด
ประโยชน๑กับประชาชนให๎มากที่สุด สํงเสริมประชาชนให๎เกิดรายได๎ มีอาชีพในการทามาหากิน ซึ่งเป็นเปูาหมายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
5. เตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
5.1 เตรียมจัดพระบรมฉายาลั กษณ๑ สมเด็จพระเจ๎าอยูํหั วมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประดับธงชาติไทย รํวมกับสัญลักษณ๑ปรมาภิไธยยํอ มปร ตามสถานที่ตํางๆ ตามบ๎านเรือน
โดยเริ่มดาเนินการได๎ตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต๎นไป
5.2 จัดกิจกรรมอาสาหนํวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทาความดี
ด๎วยหัวใจ โดยจัดทาปูายไวนิลตามแบบที่กาหนดมาจากสานักพระราชวังเทํานั้น และใช๎ฟอนด๑ TH Sarabun
New รายละเอียดในปูาย ดังนี้
5.2.1 ใสํชื่อโครงการที่เหมาะสมตํอจากหัวข๎อ จิตอาสา
5.2.2 ใสํ ชื่ อ อ าเภอหรื อ เขต ตํ อ จากหั ว ข๎ อ อ าเภอ ถ๎ า เป็ น เขต
ก็เปลี่ยนหัวข๎อเป็น เขต แล๎วตามด๎วย ชื่ออาเภอหรือชื่อเขตที่ทาโครงการฯ
5.2.3 ใสํชื่อจังหวัด ตํอจากหัวข๎อ จังหวัด
5.2.4 ขนาดของปูายไวนิล กว๎าง 3 เมตร สูง 1 เมตร
หมายเหตุ เรื่องของการแตํงกายชุดจิตอาสา ไมํควรปฏิบัติตนโดยการไปนั่งดื่มเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดหรือ
ไปเรี่ยไรเงินจากบุคคลอื่นหรือตามสถานที่ตํางๆ
5.3 พิธีจุดเทียนถวายพรชัย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00
นาฬิกา ในสํวนของกาหนดการจะแจ๎งให๎ทราบอีกครั้ง
6. เรื่องของการแก๎ไขปัญ หาความเดือดร๎อนของประชาชน ของศูนย๑ดารงธรรม
ถ๎ามีปัญหาควรรีบแก๎ไข โดยมอบหมายทํานรองทิวา วัชรกาฬ เป็นผู๎รับผิดชอบ
7. เรื่องโรงแรม ในเรื่องของการออกใบอนุญาต ได๎มอบหมายรองผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎ดูแล ซึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีโรงแรมน๎อย ไมํคํอยเกิดปัญหา
8. เรื่ อ งงบประมาณ ให๎ สํ ว นราชการดู แ ลงบประมาณของหนํ ว ยงานทํ า น
ต๎องดาเนินการเบิกจํายให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม หนํวยใดมีปัญหาอยูํให๎ดาเนินการเรํงรัดให๎แล๎วเสร็จ
ตามกาหนด
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม ๒๕61
(โดยได๎นารายงานการประชุมเผยแพรํบนเว็บไซต๑จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)
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มติที่ประชุม

- รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก๎าวหน๎าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพื่อไมํให๎เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส๑
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
1.1 โครงการกํอสร๎างทางเชื่อมผืนปุา
กม.191+960 – กม.195+310 (กม.เดิ ม กม.26+000 – กม.29+450)
ระยะทาง 3.450 กม. เริ่ ม สั ญ ญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้ น สุ ด สั ญ ญา 30 มิ ถุ น ายน 2561 ระยะเวลา
1,080 วัน คํางานตามสัญญา 1,319,257,000 บาท
ผลงานปัจจุบัน 79.525% ช๎ากวําแผน 19.015%
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยูํในเขตอุทยานฯ
1.2 โครงการกํอสร๎าง อาเภอกบินทร๑บุรี – วังน้าเขียว ตอน 3 สํวนที่ 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 คํางานตามสัญญา 795,365,000 บาท
ผลงานปัจจุบัน 40.650% ช๎ากวําแผน 6.535%
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยูํในเขตอุทยานฯ
1.3 โครงการกํอสร๎าง อาเภอกบินทร๑บุรี – อาเภอวังน้าเขียว ตอน 3 สํวนที่ 2
กม.216+560 – กม.223+269 (กม.เดิ ม กม.50+700 – กม.57+409)
ระยะทาง 6.709 กม. เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน
คํางานตามสัญญา 794,200,000 บาท
ผลงานปัจจุบัน 22.212% ช๎ากวําแผน 6.870%
ปัญหาอุปสรรค พื้นที่อยูํในเขตอุทยานฯ
สรุป ผลงานรวม 53.247% ช๎ากวําแผน 12.287%
2. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 (แนวใหม่)
2.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อาเภอกบินทร๑บุรี (แนวใหมํ) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจันตคาม ตอน 1 จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61-64)
ผลงานปัจจุบัน ผู๎รับจ๎างเข๎าดาเนินการแล๎ว
2.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อาเภอกบินทร๑บุรี (แนวใหมํ) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจันตคาม ตอน 2 จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 402,000,000 บาท (ปี 61-64)
ผลงานปัจจุบัน ผู๎รับจ๎างเข๎าดาเนินการแล๎ว
2.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อาเภอกบินทร๑บุรี (แนวใหมํ) ตอน แยกหนองชะอม –
ประจันตคาม ตอน 3 จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,000 บาท (ปี 61-64)
ผลงานปัจจุบัน ผู๎รับจ๎างเข๎าดาเนินการแล๎ว
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3. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319
3.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อาเภอพนมสารคาม ตอน บ๎านหนองชะอม – อาเภอ
ศรีมโหสถ ตอน 1 ระยะทาง 6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61-64)
ผลงานปัจจุบัน ผู๎รับจ๎างเข๎าดาเนินการแล๎ว
3.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อาเภอพนมสารคาม ตอน บ๎านหนองชะอม – อาเภอ
ศรีมโหสถ ตอน 2 ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61-64)
ผลงานปัจจุบัน ผู๎รับจ๎างเข๎าดาเนินการแล๎ว
3.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อาเภอพนมสารคาม ตอน บ๎านหนองชะอม – อาเภอ
ศรีมโหสถ ตอน 3 ระยะทาง 10.538 กม. งบประมาณ 378,000,000 บาท (ปี 61-64)
ผลงานปัจจุบัน ผู๎รับจ๎างเข๎าดาเนินการแล๎ว
4. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต (เข้าแผนกรมทางหลวง)
4.1 กํ อ สร๎ า งทางหลวงหมายเลข 319 ปราจี น บุ รี – อ าเภอพนมสารคาม ตอน
ศรีมโหสถ – พนมสารคาม ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 61-64)
4.2 กํอสร๎างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี –
ศรีมหาโพธิ ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63-65)
4.3 กํ อ สร๎ า งทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจี น บุ รี ตอน 1
ระยะทาง 20.000 กม. ปี 62 เข๎าแผนเรํงรัด (ประชุม ครม.)
4.4 กํ อ สร๎ า งทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจี น บุ รี ตอน 2
ระยะทาง 18.000 กม. ปี 62 เข๎าแผนเรํงรัด (ประชุม ครม.)
สถานะ ปรั บ แผนการด าเนิ น งานและให๎ ส านั ก งบประมาณพิ จ ารณาสนั บ สนุ น
โดยเรํงดํวน
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

3.2 การแก๎ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภคในฤดูแล๎ง (น้าเค็ม/น้าแล๎ง)
(สนง.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี)
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
1. คําความเค็ม คําเฉลี่ยประมาณ 0.09 มิลลิกรัม/ลิตร
2. โครงการแก๎ มลิ ง อยูํ ระหวํ า งด าเนิน การออกแบบ จั ดสรรงบประมาณระบบน้ า
และวางทํอ
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

3.3 ความคืบหน๎าด๎านการสํงเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย๑สนับสนุนและชํวยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
ความคืบหน๎าด๎านการสํงเสริมการลงทุน/
การดาเนินการศูนย๑สนับสนุนและชํวยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center)
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสถิติโรงงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
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1. ความคืบหน๎าด๎านการสํงเสริมการลงทุน
*ปัจจุบัน BOI ไม่ระบุข้อมูลด้านเงินทุนและจานวนคนงาน

2. ศูนย๑สนับสนุนและชํวยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู๎ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) มาแจ๎งความประสงค๑ขอความชํวยเหลือในการแก๎ไขปัญหาด๎านธุรกิจแล๎ว จานวน
447 ราย โดยมีประเด็นเรื่องที่ขอความชํวยเหลือ จานวน 490 เรื่อง
 ความคืบหน๎าการดาเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 มีผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม (SME) มาแจ๎งความประสงค๑ขอความชํวยเหลือ จานวน 4 ราย โดยเป็นการขอความ
ชํวยเหลือด๎านการเงิน 4 เรื่อง
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 มีผู๎ประกอบการยื่นคาขอสินเชื่อสะสม จานวน 51 ราย รวมเป็นวงเงิน 267,000,000 บาท
 คาขอสินเชื่อที่ผํานการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข๎อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี สํงธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมแหํงประเทศไทย สาขาปราจีนบุรี จานวน 44 ราย รวมเป็นวงเงิน 213,960,000
บาท ดาเนินการสํง SME BANK เรียบร๎อยแล๎ว
4. คาขอที่ผํานการอนุมัติสินเชื่อที่ผํานการวิเคราะห๑ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 12 ราย วงเงินที่อนุมัติรวม 44,700,000 บาท
1) บริษัท ป.เคนเครือทรานสปอร๑ต จากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
2) บริษัท เอลซํา อินเตอร๑กรุ๏ป จากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
3) บริษัท พงษ๑ชนัญรีไซเคิล จากัด
วงเงินอนุมัติ 9,000,000 บาท
4) ห๎างหุ๎นสํวนจากัด 304 คอมพิวเตอร๑
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
5) ห๎างหุ๎นสํวนจากัดทรัพย๑กาญจนา กรุ๏ป
วงเงินอนุมัติ 1,700,000 บาท
6) ห๎างหุ๎นสํวนจากัดวิชาชัย การชําง
วงเงินอนุมัติ 700,000 บาท
7) บริษัท โกลด๑สตาร๑เซอร๑วิสแอนด๑ซัพพลาย จากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
8) บริษัท วังวิเศษ เมทอล จากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
9) บริษัท ทีมพลาส จากัด
วงเงินอนุมัติ 2,700,000 บาท
10) บริษัท สยามไบเซนท๑ คอมเมอร๑เซียล จากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
11) บริษัท มิตรแมน มาร๑เก็ตติ้ง แอนด๑ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
วงเงินอนุมัติ 9,600,000 บาท
12) บริษัท ปัณณ๑ยา รีเทล จากัด
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน รอบเดือน พฤษภาคม 2561
โรงงานที่ได๎รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
1) บริษัท เอเชียฟาร๑ม แอนด๑ ฟููดส๑ จากัด ประกอบกิจการบดยํอย และหลอมหลํอ เพื่อนาโลหะกลับมาใช๎
ประโยชน๑ใหมํ สถานที่ตั้ง ตาบลกรอกสมบูรณ๑ อาเภอศรีมหาโพธิ คนงาน 31 คน เงินทุน 270 ล๎านบาท
2) บริษัท นิวส๑ เวิร๑ล อู๐ (ประเทศไทย) จากัด ประกอบกิจการทาสุราแชํ สถานที่ตั้ง ตาบลไผํชะเลือด อาเภอ
ศรีมโหสถ คนงาน 4 คน เงินทุน 18.13 ล๎านบาท
3) อูํมนัสกบินทร๑ ประกอบกิจการซํอมรถยนต๑ – ซํอมชํวงลําง, ตัด, พับเหล็ก, ม๎วนเหล็ก สถานที่ตั้ง ตาบล
เมืองเกํา อาเภอกบินทร๑บุรี คนงาน 4 คน เงินทุน 2.18 ล๎านบาท
รวม คนงาน 39 คน เงินทุน 290.31 ล๎านบาท
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โรงงานที่ได๎รับอนุญาตขยายโรงงาน
1) บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร๑ จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตกระดาษคราฟท๑ สถานที่ตั้ง ตาบลวัดโบสถ๑
อาเภอบ๎านสร๎าง คนงาน 190 คน เงินทุน 900 ล๎านบาท
2) บริษัท ยูนิโก๎ คอนซูมเมอร๑ โปรดักส๑ จากัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ สถานที่ตั้ง ตาบล
ศรีมหาโพธิ อาเภอศรีมหาโพธิ คนงาน 363 คน เงินทุน 335 ล๎านบาท
3) บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ๑ จากัด ประกอบกิจการทาน้าแข็ งก๎อนเล็ก สถานที่ตั้ง ตาบลบ๎านทาม อาเภอ
ศรีมหาโพธิ คนงาน 47 คน เงินทุน 7.70 ล๎านบาท
4) บริษัท กบินทร๑อินทรีย๑ จากัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ สถานที่ตั้ง ตาบลยํานรี อาเภอกบินทร๑บุรี
คนงาน 6 คน เงินทุน 7.2 ล๎านบาท
รวม คนงาน 606 คน เงินทุน 1,249.90 ล๎านบาท
ไมํมีเรื่องค๎างการพิจารณา
เรื่องพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
 ในรอบเดือน พฤษภาคม ไมํมีผู๎ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
หมายเหตุ โรงงานที่ได๎รั บ อนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน และการขออนุญาตประกอบกิจการ
ดูดทราย เป็นการรายงานตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ดํวนที่สุด ที่ ปจ 0017.3/ว 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน
2560 เรื่อง แนวทางการใช๎กลไกการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อาเภอในการบริหารงานในพื้นที่
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานของศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
1. ผลการดาเนินงานของศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลการดาเนินงานของศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแตํเดือน กรกฎาคม 2557 – 18 พฤษภาคม
2561)
*ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

1) ขอความชํวยเหลือ จานวน 945 เรื่องร๎องเรียน ยุติเรื่อง 920 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ
25 เรื่อง
2) ความเดือดร๎อน จานวน 775 เรื่องร๎องเรียน ยุติเรื่อง 745 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ
30 เรื่อง
3) เรื่องร๎องเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ จานวน 422 เรื่องร๎องเรียน ยุติเรื่อง 373 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ
49 เรื่อง
4) แจ๎งเบาะแส จานวน 391 เรื่องร๎องเรียน ยุติเรื่อง 382 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 9 เรื่อง
5) ปัญหาที่ดิน จานวน 250 เรือ่ งร๎องเรียน ยุติเรื่อง 223 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 27 เรื่อง
6) อื่นๆ จานวน 85 เรื่องร๎องเรียน ยุติเรื่อง 81 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 4 เรื่อง
รวม จานวน 2,868 เรื่องร๎องเรียน ยุติเรื่อง 2,724 เรื่อง(95.98%) ระหวํางดาเนินการ 137 เรื่อง(5.02%)
7) บริการข๎อมูล จานวน 3,801 เรื่องร๎องเรียน ให๎คาปรึกษา จานวน 2,349 เรื่องร๎องเรียน
ยุติเรื่อง 6,150 เรื่อง
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หมายเหตุ

1. สอบถามข้อมูลการติดต่อส่วนราชการ
2. ปรึกษาปัญหาข้อพิพาทที่ดิน
3. ปรึกษาคดีความต่างๆ

2. สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน ศู น ย๑ ด ารงธรรมจั งหวัด ปราจี นบุ รี แยกตามสํ ว นราชการและอ าเภอ ตั้ งแตํ เดื อ น
กรกฎาคม 2557 – วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
1) สํว นราชการ จ านวน 1,362 เรื่องร๎องเรียน เรื่องที่ยุติ 1,299 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ
63 เรื่อง
2) อาเภอกบิ นทร๑บุ รี จานวน 489 เรื่องร๎องเรี ยน เรื่องที่ยุติ 454 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ
35 เรื่อง
3) อาเภอเมืองปราจีนบุรี จานวน 360 เรื่องร๎องเรียน เรื่องที่ยุติ 353 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ
7 เรื่อง
๔) อาเภอศรีมหาโพธิ จานวน 217 เรื่องร๎องเรียน เรื่องที่ยุติ 204 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ
13 เรื่อง
5) อาเภอประจันตคาม จานวน 142 เรื่องร๎องเรียน เรื่องที่ยุติ 134 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ
8 เรื่อง
6) อ าเภอนาดี จ านวน 140 เรื่ อ งร๎ อ งเรี ย น เรื่ อ งที่ ยุ ติ 129 เรื่ อ ง ระหวํ า งด าเนิ น การ
11 เรื่อง
7) อาเภอบ๎ านสร๎ าง จ านวน 109 เรื่ องร๎ องเรีย น เรื่อ งที่ยุ ติ 103 เรื่อง ระหวํางดาเนิน การ
6 เรื่อง
8) อ าเภอศรี ม โหสถ จ านวน 49 เรื่ อ งร๎ อ งเรี ย น เรื่ อ งที่ ยุ ติ 48 เรื่ อ ง ระหวํ า งด าเนิ น การ
1 เรื่อง
รวม 2,868 จานวนเรื่องร๎องเรียน เรื่องที่ยุติ 2,724 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 144 เรื่อง
3. เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ ในเดือนพฤษภาคม 2561 (ข๎อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561) จานวน
ทั้งหมด 32 เรื่อง แยกประเภท ดังนี้
1) ร๎องเรียนเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ จานวน 12 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 12 เรื่อง
2) ขอความชํวยเหลือ จานวน 2 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 2 เรื่อง
3) ความเดือดร๎อน จานวน 9 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 9 เรื่อง
4) ปัญหาที่ดิน จานวน 3 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 3 เรื่อง
5) แจ๎งเบาะแส จานวน 3 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 3 เรื่อง
6) อื่นๆ จานวน 3 เรื่อง ยุติเรื่อง 1 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 2 เรื่อง
รวม จานวน 32 เรื่อง ยุติเรื่อง 1 เรื่อง ระหวํางดาเนินการ 31 เรื่อง
4. ตามที่นายกรัฐมนตรีได๎กลําวในรายการ “ศาสตร๑พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน ” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2560 โดยมีคาถาม 4+6 ข๎อ เพื่อให๎ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผํานศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
และศูนย๑ดารงธรรมอาเภอทุกอาเภอ นั้น ในสํวนของจังหวัดปราจีนบุรีมีจานวนผู๎มาใช๎บริการแสดงความคิดเห็น
ตํอคาถาม 4+6 ข๎อของนายกรัฐมนตรี ตั้งแตํวันที่ 12 มิถุนายน 2560 – 18 พฤษภาคม 2561 ผํานศูนย๑ดารง
ธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย๑ดารงธรรมอาเภอทั้ง 7 อาเภอ ดังนี้
หมายเหตุ ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

1) ศดธ.จังหวัดปราจีนบุรี
- ระหวํางวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 301 ราย
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2) ศดธ.อาเภอเมืองปราจีนบุรี
- ระหวํางวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 4,703 ราย
3) ศดธ.อาเภอกบินทร๑บุรี
- ระหวํางวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 5,802 ราย
4) สดธ.อาเภอประจันตคาม
- ระหวํางวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 3,250 ราย
5) สดธ.อาเภอบ๎านสร๎าง
- ระหวํางวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 4,995 ราย
6) สดธ.อาเภอศรีมหาโพธิ
- ระหวํางวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 5,183 ราย
7) สดธ.อาเภอนาดี
- ระหวํางวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 4,149 ราย
8) สดธ.อาเภอศรีมโหสถ
- ระหวํางวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 1,567 ราย
รวมทั้งสิ้น 29,950 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

4.2 รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
สรุปผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 21 พฤษภาคม 2561
เป้าหมายการเบิกจ่ายของจังหวัดปราจีนบุรี (ไตรมาส 3)
รายจํายประจา ร๎อยละ 77.00
รายจํายลงทุน ร๎อยละ 65.11
รายจํายภาพรวม ร๎อยละ 74.29
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ functiom)
รายจํายประจา งบประมาณ 2,601.66 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว ร๎อยละ 64.90 ได๎ลาดับที่ 18
ของประเทศ และลาดับที่ 2 ของภาคตะวันออก (ลาดับดีขึ้นมาจากเดือนเมษายน)
รายจํายลงทุน งบประมาณ 2,330.83 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว ร๎อยละ 48.27 ได๎ลาดับที่ 29
ของประเทศ และลาดับที่ 3 ของภาคตะวันออก
รายจํายภาพรวม งบประมาณ 4,932.49 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว ร๎อยละ 57.04 ได๎ลาดับที่
21 ของประเทศ และลาดับที่ 1 ของภาคตะวันออก
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบจังหวัด)
ภาพรวม งบประมาณ 303.30 ล๎ า นบาท เบิ ก จํ า ยแล๎ ว ร๎ อ ยละ 28.10 ได๎ ล าดั บ ที่ 26
ของประเทศ และลาดับที่ 4 ของภาคตะวันออก
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 เงินกันฯ 173.94 ล๎านบาท เบิกจํายร๎อยละ 47.04
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินกันฯ 1,194.53 ล๎านบาท เบิกจํายร๎อยละ 39.05
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หนํวยงานที่ได๎รับการจัดสรรรายจํายลงทุนทั้งสิ้น ทั้งหมด 56 หนํวยเบิกจําย
- เบิ ก เป็ น ไปตามเปู าหมาย ร๎ อยละ 65.11 (ทั้ งหมด 32 หนํ ว ยงาน จาก 56 หนํว ยงาน)
- หนํวยงานที่เบิกต่ากวําเปูาหมาย ร๎อยละ 65.11 (ทั้งหมด 24 หนํวยงาน จาก 56 หนํวยงาน)
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

4.3 การนาเสนอข๎อมูลสถานการณ๑สินค๎าเกษตรและสถานการณ๑น้า
จังหวัดปราจีนบุรี (สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี/โครงการ
ชลประทานปราจีนบุรี)
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
- ราคากุ๎งขาวตกต่า กระทรวงเกษตรฯ และกรมประมงให๎ดาเนินการรับจานากุ๎งขาว ซึ่งทาง
คณะกรรมการของกระทรวงเกษตรฯ ได๎ประชุมแล๎วเสร็จ จานวน 1 ครั้ง
มติที่ประชุม
ผู๎วําราชการจังหวัดฯ แนะนาวิธีสารวจตลาด หาวิธี และแนวทางการตลาด จากรายงาน
ข๎างต๎นจะใช๎วิธีการขายสํงมากกวํา จึงเกิดปัญหาราคากุ๎งตกต่า แนะนาเป็นการขายยํอย ยกตัวอยํางแนวทางการ
ขายแบบงานแสดง แสง สี เสีย ง ของจังหวัดปราจีนบุรี หรือถ๎าไมํสบผลส าเร็จ แนะนาปรึกษาองค๑การตลาด
โดยตรง
โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี มีเขื่อนขนาดใหญํ จานวน 1 แหํง ขนาดกลาง 4 แหํง ขนาดเล็ก 5 แหํง
เขื่อนขนาดใหญ่
- เขื่อนนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห๎วยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันเก็บกักน้าได๎ 65.97 ล๎านลูกบาศก๑เมตร คิดเป็น 22.36%
ภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรี
- มี ป ริ ม าณน้ าที่ เ ก็ บ กั ก ได๎ ทั้ ง สิ้ น 313.71 ล๎ า นลู ก บาศก๑ เ มตร ปั จ จุ บั น มี ป ริ ม าณน้ ารวม 75.59
ล๎านลูกบาศก๑เมตร คิดเป็น 24.10% เพียงพอตํอการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน๑ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม
2561
- ปริ ม าณฝน ของภาคตะวั น ออก ตั้ ง แตํ เ ดื อ นมกราคม ถึ ง พฤษภาคม 2561 อยูํ ใ นเกณฑ๑ ป กติ
อยูํที่ประมาณ 500 มิลลิเมตร
- ปริ มาณฝน ของจั งหวัดปราจี นบุรี มีฝนสะสมรวมทั้งสิ้ นประมาณ 1,800 มิล ลิเมตร/ปี ณ วันนี้ที่
อาเภอเมืองปราจีนบุรี มีปริมาณ 400 มิลลิเมตร ถือวําอยูํในเกณฑ๑ปกติ
- ปริมาณฝน ของอาเภอกบินทร๑บุรี มีปริมาณ 700 มิลลิเมตร ถือวําสูงกวําเกณฑ๑ปกติ
- น้าทําโดยรวมของจังหวัดปราจีนบุรี อยูํในเกณฑ๑ต่ากวําระดับเตือนภัย
- คําความเค็มของน้า ในชํวง 2 ปี ที่ผํานมา ไมํมีผลกระทบในเรื่องของน้าเค็ม
มติที่ประชุม ผู๎วําราชการจังหวัดฯ ฝากตามเรื่องที่เข๎าไปสารวจโครงการฯ รํวมกับนายอาเภอกบินทร๑บุรี และ
นายอาเภอนาดี และได๎สรุปผลมาแล๎ว วําดาเนินการไปถึงขั้นตอนใด และกราบเรียนรัฐมนตรีเพื่อทราบในสํวนของ
รายงานผลสรุปด๎วย
4.4 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หนํวยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดิทัศน๑ ความยาว
ไมํเกิน 5 นาที) (สนง.ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี)
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
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กิจกรรม 5 ส สานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
- สะสาง ทาให๎เป็นระเบียบ
- สะดวก วางของในที่ที่ควรอยูํ
- สะอาด ทาความสะอาด
- สุขลักษณะ รักษาความสะอาด
- สร๎างนิสัย ฝึกให๎เป็นนิสัย
มติที่ประชุม
ผู๎วําราชการจังหวัดฯ อยากให๎แตํละหนํวยงานทา 5 ส รวมไปถึงสํวนท๎องถิ่น ในเรื่องของ
การเก็บขยะมูลฝอย แยกประเภทของขยะเปียก และขยะแห๎ง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ขําวสารสาธารณสุข (สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ 5.2 ขําวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ 5.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ 5.4 ขําวสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ 5.5 Imforgraphic ภาวการณ๑ทางานของประชากรจังหวัดปราจีนบุรี
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2561) ประจาปี 2561 ไตรมาส 1/61
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ 5.6 ขําวสารดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

- รับทราบ -

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ประชาสัมพันธ๑โครงการหนํวยบาบัดทุกข๑ บารุงสุข สร๎างรอยยิ้มให๎ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ 2561 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
ปกครองจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
โครงการหนํ ว ยบาบั ดทุ กข๑ บารุ งสุ ข สร๎ างรอยยิ้ม ให๎ ป ระชาชน จั ง หวั ด ปราจีน บุ รี
ประจาปี 2561 เดือนมิถุนายน 2561 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ น้าตกตะคร๎อ เขตการจัดการ
อุ ทยานแหํ งชาติ เขาใหญํ ที่ 4 หนํ ว ยพิ ทั กษ๑ อุ ทยานเขาใหญํ 10 (ประจั นตคาม) บ๎ านตะคร๎ อเหนื อ หมูํ ที่ 8
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ตาบลบุ ฝู าย อาเภอประจั น ตคาม จั งหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นมติใหมํครั้งแรกที่ใช๎ส ถานที่เป็นแหลํ งทํองเที่ยว
ของอาเภอประจันตคาม จึงขอเรียนเชิญสํวนราชการทุกสํวน รํวมโครงการฯ ดังกลําวข๎างต๎น
มติที่ประชุม
- เป็นนโยบายของผู๎วําราชการจังหวัดฯ ที่ต๎องการสร๎างขบวนการรับรู๎ เชิญทุกหนํวยงาน
เข๎ารํวมโครงการฯ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดขบวนการรับรู๎
- เจ๎าของพื้นที่ต๎องเตรียมสถานที่ ดูแลเรื่องของความสะอาด อานวยความสะดวก และทา
แผนพัฒนาเสนอ พร๎อมของบประมาณจังหวัดฯ
6.2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แจ๎งวํา ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จฯ เปิดศูนย๑เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER
ONE FRIEND CORNER) และเยี่ยมชมการดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม
2561 เวลา 17.00 น. เป็นต๎นไป ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎ากบินทร๑บุรี อาเภอกบินทร๑บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี (สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอเชิญทุกทํานเฝูารับเสด็จ ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ณ องค๑การบริหารสํวนตาบลหนองกี่ (สนามจอดเฮลิคอปเตอร๑ชั่วคราว) อาเภอกบินทร๑บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 นาฬิกา เป็นต๎นไป
การแตํงกาย ชุดปกติ กากี แขนยาว คอพับ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

6.3 เรื่องประเพณี แสง สี เสียง จะดาเนินการจัดขึ้นทุกปี โดยอาศัยความรํวมมือจาก
หลายฝุาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท๎องถิ่น (ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
การจัดแสดง แสง สี เสียง เจ๎าพระยาอภัยภูเบศร ให๎เป็นประเพณีประจาปี ปีละ 1 ครั้ง
จานวน 3 วัน ในสํวนเรื่องของกาหนดวัน เวลา ปกครองจังหวัดฯ และสํวนที่เกี่ยวข๎องดาเนินการประชุมหารือกัน
อีกครั้ง โดยกาหนดเป็นโปรแกรม และตารางเวลา ในสํวนของเจ๎าภาพ เห็นควรเป็นปกครองจังหวัดรับผิดชอบไป
กํอน ถ๎าจาเป็นต๎องเปลี่ยนแปลง ให๎ดาเนินการภายหลัง ในสํวนของงานนี้ให๎ประโยชน๑กับจังหวัดปราจีนบุรีเป็น
อยํางมาก เพราะในเรื่องของการทํองเที่ยวก็จะตามมา ประเพณี การแตํงกาย ประวัติศาสตร๑ตํางๆ
6.4 วั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา วั น วิ ส าขบู ช า ประจ าปี 2561 จั ด ขึ้ น ในวั น ที่
29 พฤษภาคม 2561 ตั้งแตํเวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต๎นไป ณ วัดใหมํกรงทอง อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี)
การแตํงกาย ชุดสุภาพ สีขาว
มติที่ประชุม
- ท าต าราสวดมนต๑ ที่ เ ป็ น เลํ ม มาตรฐาน และฉายจอขนาดใหญํ เ ป็ น บทสวดมนต๑
เพื่ออานวยความสะดวกแกํผู๎รํวมงาน โดยมอบหมายประชาสัมพันธ๑จังหวัดปราจีนบุรี หาจอขนาดใหญํติดตั้งไว๎ใน
สํวนด๎านหน๎าผู๎เข๎ารํวมงาน โดยให๎บทสวดมนต๑เลื่อนไปในขณะสวดมนต๑ โดยใช๎ตัวหนังสือขนาดใหญํ เห็นได๎ชัดเจน
6.5 ประชาสั ม พั น ธ๑ กิ จ กรรม เดื อ นกรกฎาคม 2561 จั ด กิ จ กรรมบู ร พาพยั คฆ๑
มาราธอน ปี 2561 ภายใต๎ส โลแกน มาราธอนที่คุณจะไมํมีวันลืม จัดตั้งวันอาทิตย๑ที่ 15 กรกฎาคม 2561
โดยทางกองพลฯ เป็ นผู๎จัดงาน วัตถุประสงค๑เพื่อสบทบทุนจัดสร๎างสวนภัทรภูมิพล สถานที่ศักดิ์สิ ทธิ์และเป็น
สถานที่รวมใจของปวงชนชาวไทย เพื่อน๎อมราลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งในการแขํงขันจะมีทั้งหมด 4 ระยะ ได๎แกํ
6.5.1 ระยะที่ 1 มาราธอน 42 กิโลเมตร คําสมัคร 850.-บาท

21
6.5.2 ระยะที่ 2 ฮาล๑ฟมาราธอน 22.5 กิโลเมตร คําสมัคร 650.-บาท
6.5.3 ระยะที่ 3 มินิมาราธอน 11.5 กิโลเมตร คําสมัคร 450.-บาท
6.5.4 ระยะที่ 4 ฟันรัน 5 กิโลเมตร คําสมัคร 360.-บาท
หมายเหตุ
ทุกระยะทาง มีเสื้อและเหรียญรางวัลแจก
ผู๎สนใจสามารถสมัครได๎ 2 ชํองทาง ดังนี้
1. เพจ “บูรพาพยิคฆ๑มาราธอน”
2. สมัครด๎วยตนเองที่ กองพลฯ ฝุายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค๑
(กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์)
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

6.6 เรื่องชี้แจง เรํงดํวน เรื่องนโยบายของนายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าสานักงานปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ มีความหํวงใยประชาชนที่มีรายได๎น๎อย และเกษตรกรที่ได๎รับความเดือดร๎อน
จากปัญหาหนี้นอกระบบ มีคาสั่งการมาที่กองกาลังรักษาความสงบพื้นที่ และกระทรวงกลาโหม กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน และตารวจ รํวมกันตรวจสอบแก๎ไข บรรเทาความเดือดร๎อนจากหนี้นอกระบบทุกจังหวัด
และทุกพื้น ที่ ให๎เกิดเป็ นผลรู ป ธรรมโดยเร็ว ดังนั้นกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
ได๎ ป ระสานทุ ก สํ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข๎ อ งรํ ว มกั น ตรวจสอบข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประชาชนและเกษตรกรในพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ จะเรํงดาเนินการแก๎ไข (กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี)
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี รายงานในที่ประชุม ดังนี้
ขออนุญาตผู๎วําราชการจังหวัดฯ ในฐานะของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี ขอความ
รํวมมือ ขอข๎อมูลประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ จากอาเภอผํานไปยังศูนย๑ดารงธรรม ตารวจ และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง
มติที่ประชุม

- มีหลายจังหวัดที่ลูกหนี้มีปัญหาถูกขํมขูํจากเจ๎าหนี้ ชํวยตรวจสอบ ดูแล
- เรื่ อ งเกษตรกรถูก หลอก ให๎ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก และจะพาไปกู๎ เงิ น กั บธนาคารโลก
ประชาชนก็หลงเชื่อ ไปสมัครสมาชิกและเสียเงินคําสมัคร นายอาเภอ และหนํวยงานในพื้นที่ ชํวยตรวจสอบ ดูแล
6.7 ประชาสัมพันธ๑ รับสมัครบุคคลเข๎ารับการคัดเลือกเป็ นผู๎ตรวจการเลือกตั้ง สืบเนื่อง
จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 กาหนดให๎มีผู๎ตรวจการเลือกตั้ง
มาแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาจังหวัด
ปราจีนบุรี ได๎ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวําด๎วยผู๎ตรวจการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และสืบเนื่องจาก
มีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล๎นี้ คัดสรร หรือการคัดเลือดผู๎ตรวจการได๎เริ่มต๎นขึ้นแล๎ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2561 ได๎มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแตํงตั้งเป็นผู๎ตรวจการเลือกตั้ง โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานฯ ซึ่งในการประชุมได๎มีการขออนุมัติตํอที่ประชุมในการเปิดรับสมัครคัดเลือก ในระหวํางวันที่ 13-22
มิถุนายน 2561 ระหวําเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไมํเว๎นวันหยุดราชการ (10 วัน) ทํานใดสนใจสามารถที่
จะสมัครเข๎ารับการคัดเลือก และขอใบสมัครได๎ที่ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎าม ดังนี้
6.7.1 ต๎องไมํเป็นข๎าราชการหรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
6.7.2 อายุระหวําง 45-75 ปีบริบูรณ๑
6.7.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
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6.7.4 มีชื่อในทะเบียนบ๎านในเขตจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเวลาติดตํอกันไมํน๎อย
กวํา 90 วัน จนถึงวันที่เข๎ารับการคัดเลือก
ขอความอนุเคราะห๑ปิดประกาศประชาสัมพันธ๑ที่ทาการ เพื่อให๎ผู๎สนใจได๎รับทราบ
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี)
มติที่ประชุม
ปิดประชุม

- รับทราบ –
เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว๎พรหม ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว๎พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

