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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕61
ครั้งที่ 2/๒๕61
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม
1. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
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. นางสุภวรรณ
อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
6. นางสาวมนัสนันท์ วาสนา
แทน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.ธนิดา
พุทธรังษี
แทน ผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายสุวิทย์
เรวิก
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจําจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายมาโนช
ปิ่นเกตุ
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
10. นางจินตนา
ทิพยานนท์
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
11. นางสุวรรณา
นาคะเสถียร
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
12. นางพรพรรณี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
13. นายสมชาย
ทับทิมโกสน
แทน ผู้อํานวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายดําริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอํานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
6. นางผ่องพรรณ สาลี
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
7. น.ส.รัชวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
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8. นายสมโภช
9. น.ส.นวรัตน์
10. นายผดุงศักดิ์

ชิดตนสกุล
สิมิวณิชย์
มูลเชื้อ

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจําภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.บุปผา
เรืองพุ่ม
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.สุรกิจ
แสนรักษ์
แทน รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 16 หน่วยงาน
1. พ.อ.ชัยเดช
สิทธิสุข
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พ.ต.รณกร
ลังกาพันธ์
แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. พ.ท.พรเทพ
ภูเดช
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. น.ส.เย็นจิตร
ครุตา
แทน หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
5. พ.ต.อ.ธนิต
ไทยวัชรามาศ แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
7. พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
8. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกบินทร์บุรี
9. พ.ต.ท.พลากร สระลีแดง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรประจันตคาม
10. พ.ต.ท.ปาพจน์ สีทองเมือง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนาดี
11. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ้านสร้าง
12. พ.ต.อ.ประโชติ กันหะ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมโหสถ
13. พ.ต.ท.มงคล
โทเป้า
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรระเบาะไผ่
14. พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ยืนยง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสระบัว
15. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผู้กํากับการสถานีตํารวจวังของแดง
16. ร.ต.อ.หญิง ดร.มนธิดา วีระพันธุ์ แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. พ.ต.อ.นาวิน
สินธุรัตน์
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธิ
2. พ.ต.อ.พีระพงษ์ เหล่าธนาวิน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวังตะเคียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชํานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
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4. นายบุญทิวา
5. นายชัชวาล
6. นางลาวัลย์
7. นายสาธิต
8. นางสาวทิฆัมพร

วรรณประเวศ
สมจิตต์
อัดนิทรุด
อ่อนน้อม
จารุภูมิ

พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
9. นายปัญญา
รุ่งเรือง
แทน 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. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจํานงค์
นายอําเภอศรีมหาโพธิ
5. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอําเภอบ้านสร้าง
6. นายนพดล
งามเหลือ
นายอําเภอนาดี
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอําเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 36 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสภาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. นายชุมพล
แก้ววิจิตร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบ้านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตําบลตําบลโคกมะกอก
5. น.ส.ณิชาภา
ทิพยารมณ์
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกบินทร์บุรี
6. นายเฉลิมพล
หริตวร
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเก่า
7. นายธนชัย
พิมพามา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลศรีมหาโพธิ
8. นางวิรัตน์
ศรีสุดโท
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกรอกสมบูรณ์
9. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนาดี
10. นายเอกชนันทร์ เชนนันท์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็ก
11. นายปัญญา
บํารุงวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพระ
12. นางพิชดา
อากาศ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
13. นายเกียรติ
ศิริรัตนพัทธา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนินหอม
14. นายเพ็ชรสกานต์ สีสัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
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15. นายอุดม
16. นายพิทัย
17. นายวีระชัย
18. นายสมพร
19. นายสมศักดิ์
20. นายวชิรวัตติ์
21. น.ส.อรชร
22. นายมาโนช
23. นายสุขสันต์
24. นายคฑา
25. นายสงัด
26. นายสุชาติ
27. นางอัฐพรรณ
28. นายสมยศ
29. นายสมนึก
30. ส.อ.ประยูร
31. นายมนตรี
32. นางนาลี
33. นายบุญชอบ
34. นายไพศาล
35. นายสําราญ
36. จ.อ.รัตนโชติ

ประนอม
จันทร์ประทุม
รัมณีย์รัตนากูล
สิงสิม
กุลบุตร
สุการมณีโรจน์
เจี่ยมจัษ
พูลเฉลิม
มาดี
จุฑานันท์
เสริมทรัพย์
ส่งแสง
ฉ่ําเฉลิม
จาตุรนน์
สมใจ
ทองลาด
ศิลาผ่อง
อําภาพิรมย์
กองจินดา
เอี๊ยะผา
อ่อนอรุณ
จํารูญ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์บุรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกระเบา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแตน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ชะเลือด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก่งดินสอ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะพานหิน

ไม่มาประชุม 34 หน่วยงาน
1. นายวรรณสิทธิ์
2. นายฉลาจ
3. นายไชยันต์
4. นายสุทธิชัย
5. นางอารีรัตน์
6. นายสํารวย
7. นายสมดุล
8. นายปราโมช
9. นายศุภณัฏฐ์
10. น.ส.นัชชา
11. ด.ต.ศิลปชัย
12. นางรจนา
13. นายพรประสิทธิ์
14. นายพิศิษฐ์
15. นายปกรณ์

แสงมาลี
ยิ่งสมบัติ
จันทวงษ์
เหรียญอารีย์
คุรุรักษ์
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
สิงหกุล
เวียงจันทร์
ชาวนา
วงษ์นิกร
ทองอยู่
หนูแก้ว
กัณหารี
สมบัติมาก

นายกเทศมนตรีตําบลสระบัว
แทน นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์งาม
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสร้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโคกปีป
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเดชะ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลาดตะเคียน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลย่านรี
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16. นายณัฐชัย
กันหารัตน์
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแขม
17. นายมาโนช
พินิจชอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง
18. นางสุพรรณี
ขุมพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเคียน
19. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
20. นายกนก
บํารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
21. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า
22. นายวิชัย
สายพนัส
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโพรง
23. นายบุญส่ง
จํานง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย
24. นายชัยชนะ
นวลสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง
25. นายเสถียร
แก้วไทรเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง
26. ส.ต.อมานะ
คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
27. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกปีบ
28. นายเบิ้ม
ฉัตรชูสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย
29. นายนัฐพล
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประจันตคาม
30. นายสมชาย
ศรีกล้ํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฝ้าย
31. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด
32. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหอย
33. นายธัญญา
แสงสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุพราหมณ์
34. นายศุภฤกษ์
บุญเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานนท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายประยงค์
ภูดินทราย
เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายประสาร
อันโนนจารย์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธีรคมน์
อริยสุนทร
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายสนธยา
คุ้มชุ่ม
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง
9. นายบุญธรรม
จันทรัตน์
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. น.ส.นภา
บุญสั่ง
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายปาริกติ
ไผผ่าแว่น
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. นางสุกัญญา
คําดวง
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายอํานวย
กวมทรัพย์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
14. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
15. นายพจนารถ
เนียมมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
16. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปราจีนบุรี

๖

17. นายสุเทพ

แหลมทอง

18. นายเล็กธงชัย
19. นางสาวธนวัน

บุญมี
บัวหลวงงาม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงนฤบดินทร์จินดา
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. 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. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายอนุโรจน์
เล็กเจริญสุข
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางนงนุช
นิพนธ์กิจ
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 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. ว่าที่ ร.ต ชาญชัย ก้อนสันทัด
แทน ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุรชัย
ใจงูเหลือม
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายอดุลย์
ทิพยานนท์
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายธํารง
เม้ยนรธา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๖
3. นายวิทยา
หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายธวัชชัย
วิจิตร์วงษ์
แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายครรชิต
ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
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. น.ส.ธัญญลักษณ์ เสือสวัสดิ์
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. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล้ารัศมี
หัวหน้าสํานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. นายอวยชัย
อ่อนสําเนียง
แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
3. นายจิระ
สํารวจเบญจกุล หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
4. นางวิลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายสายชล
คุณวิเศษ
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายเกียรติศักดิ์ งอกศักดา
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
7. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์ คุณดิลกเนติ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
9. นายสุรัตน์ชัย
ใจผ่อง
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าอําเภอศรีมหาโพธิ
ไม่มาประชุม 2 หน่วยงาน
1. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
2. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางขนิษฐา
วรรณภักดี
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขําดี
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. 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. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาน
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนาศักดิ์
สระทอง
พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 11 หน่วยงาน
1. นายพงษ์พิศาล ชินสําราญ
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
เดชะไชย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายสุชีพ
ช่วยแก้ว
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
5. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายกมล
เรืองไชย
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
7. นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
8. นายอภัย
มิตรประพันธ์ แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
9. นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
10. นางมณฑา
เรื่องฤทธิ์
รรท.ผู้อํานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
11. นายกมลภพ งามเจริญ
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไม่มาประชุม 9 หน่วยงาน
1. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
2. น.ส.อรณิชชา
3. นายนะรงษ์
4. นายอภิสิทธิ์
5. นายอุดม
6. นายโกวิท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
สังข์มณี
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวเพ็ชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
พรประเสริฐ ผู้อํานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ลือคํางาม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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7. พันเอกสมัย

ศรีสังข์

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
8. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก
9. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 49 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. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
รรท.ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ สนจ.ปจ.
6. นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
9. นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สนจ.ปจ.
10. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
11. นายทิวากร
เชยชูเดช
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
12. นายนภสิทธิ์ โตไกรลักษณ์ นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
13. นายอิสราทิตย์ ดูใบบัว
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
14. นายสิรภัทร เทียมสว่าง
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
15. นายสิรภพ
เทียมสว่าง
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
16. นายธนาธิป
กันหา
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
17. นายศุภกิจ
นิสกนิลกุล
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
18. นายมณฑล
แสนทวี
นักกีฬาโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
19. นายเกรียงไกร มณีศรี
นักกีฬาโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
20. นายชลสิทธิ์ เอมอิ่ม
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
21. นายธาดา
อยู่แท้กูล
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
22. นายจักรพงษ์ สราญอึ้ง
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
23. นายธนบดี
ใจดี
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
24. นายณัฐวุฒิ
นิชรัตน์กุล
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
25. นายกฤษณา นามโคตร
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
26. นายรัฐวัฒน์ คริสโซโลโก นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
27. นายปนัฐพล โพธิศักดิ์
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
28. นายกัมนาท รวงงามสิน
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
29. นายชานันท์ โรจน์โพธิ์
นักกีฬาโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
30. นายดาวยศ
ดารา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
31. นายกู่เลียน
เพวชน
ผู้ใหญ่บ้าน
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32. นายชินวัตร
33. นายอภิวัตร
34. นายธีรภัทร
35. นายภูมินทร์
36. นายภานุวัฒน์
37. นายอนันธวัฒน์
38. นายทักจือโอ
39. นายเกียรติศักดิ์
40. นายนันทพงศ์
41. นายอรรถวิทย์
42. นายสุรกิตต์
43. นายวิวรรษ
44. นายรัชพล
45. นายสิม
46. นายณัฐนันท์
47. นายพชรพล
48. นายวิจิตร
49. นายคมสรร

นครชู
จูงวงษ์
เจริญแนว
จันละคน
อินทร์สีทอง
ไชยเสนา
โนซาวา
ศรีสุข
มูลทา
โสระเม็ก
ทองแผ้ว
โนทิมา
การ์ตอร์กาย
แตงทะ
มังจิทรี
คําสาลี
วังสวัสดิ์
รสดี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
กกท.ปจ.
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
ปกครอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน 18 ปี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจําปี 2560 (สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี )
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือก
หมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจําปี 2560
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี )
3. การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 ราย คือ
1) นางจารุณี วายลม ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
2) นางบุญทิวา วรรณประเวศ ตําแหน่ง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
3) นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ตําแหน่ง ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
4) นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
(ปราจีนบุรี)
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1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1. เป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ร่วมกันว่าเราทํางานร่วมกันมา ปีกว่าๆ ที่ผ่านมา
ส่วนไหนที่ประสบความสําเร็จไปบ้าง ส่วนไหนที่ยังกําลังทํา ก็อยากจะให้รู้เพราะเมื่อรู้ทิศทางเราก็จะร่วมกันทํางาน
จะได้ มี ทิ ศทาง จะเห็ นว่ านโยบายการทํ าถนนประสบความสํ าเร็ จ เราได้ ถนนมา 4-5 สาย ถื อว่ าเยอะที่ สุ ดแล้ ว
ส่ วนกระบวนการก่ อสร้ างตอนนี้ ก็จั ดซื้ อจั ดจ้างไปแล้ ว บางส่ วนก็ ยังอยู่ระหว่างการออกแบบและก็จะดํ าเนินการ
ซึ่งคาดว่าประมาณ 3-5 ปี จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก เส้นทางที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบร่วมกันคือ เส้น 3481
จากเมื องไปบ้ านสร้ างไปทะลุ ที่ ล าดกระบั งเส้ นนี้ ใกล้ ที่ สุ ดถ้ าได้ เป็ น 4 เลน เราจะย่ นระยะทางไปกรุ งเทพฯ
ได้ 1 ชม. 20 นาที ต่อไปเป็นเรื่องของการดึงคนเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งเป้าว่าถ้าถนนเส้นนี้สร้างเสร็ จ
เราจะมีคนจากกรุงเทพฯ มา 10% และจุดที่จะขายท่องเที่ยวมีอยู่ 4 ประเด็น 1. การทําให้เป็นเกษตรสมาร์ทฟาร์ม
การท่องเที่ยวทุกปีเราจะมีจั ดงานทุเรียน ปี นี้จะมีจัดงานแสง สี เสียงด้วย 2. ใส่ชุดไทยประยุกต์ทุกวันศุกร์ ถือว่า
เป็นมติคณะกรมการจังหวัด อปท.ทุกวันศุกร์ก็ต้องแต่งด้วย การสร้างขบวนการรับรู้การแต่งกายวัฒนธรรมย้อนยุค
จะแบ่งส่วนราชการ 1 เดือนมีประมาณ 4-5 สัปดาห์ ทางฝ่ายเลขาคือท่านปลัดจังหวัดกับท่าน หน.สนจ.ว่าวันศุกร์นี้
ควรจะอําเภอไหนมา 7 อําเภอ และกระทรวงไหนมา อาทิตย์ละกลุ่ม หรือใครอยากจะแต่งทุกอาทิตย์ก็ได้
2. อีกส่วนหนึ่งการท่องเที่ยวผมเดินทางไปพบสวนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเป็น
ส่วนที่จะขายดึงการท่องเที่ยวของคนเข้ามาได้มาก
3. ทางขึ้นเขาใหญ่ประมาณ 10 กิโลเมตร ทําอย่างไรให้มีเลนจักรยาน แขวงการทาง
โยธาจังหวัด ไปหารือกัน พล ร.2 จัดสถานที่จอดรถสําหรับคนที่ไปปั่นจักรยาน มีบริการล้างรถด้วยเก็บเงินนิดหน่อย
แขวงการทาง ทําถนนสําหรับเลนจักรยานมันยากไหม ระหว่างทางปั่นจักรยานกลัวไม่ปลอดภัย เดี๋ยวจะเอาทหารมา
คอยกันเสื อกันช้างให้ คนที่มาปั่ นจั กรยานที่นี่ปลอดภัยแน่นอน ทําเป็นเว็บไซต์ ขึ้นไป ฝากท่านแขวงคุยออกแบบ
ประมาณการมา
4. น้ํ าตกตะคร้อ ใครรับผิดชอบฝากด้วย น้ําตกปราจีนบุรีมีกี่น้ําตกไปเช็คมา
กรุงเทพเข้ามาเที่ยวได้ง่ายกว่าทําไปทีละจุด ให้ดูน้ําตกพริ้วเป็นตัวอย่าง น้ําตกเป็นปัจจัยที่เราจะขายได้มีที่จอดรถ
5. มาฆปู รมี ศรีปราจีนขอให้ ทุกส่ วนราชการช่ วยกันตอนนี้ก็ ไปหลายอําเภอแล้ ว
ก็ให้ความสําคัญ
6. การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอะไรที่จําเป็นจะต้องเร็ว เช่น น้ําเสียวัน
นั้นน้ําเสียออกมาจากโรงงาน ท่านอุตสาหกรรม ท่านสิ่งแวดล้อม ท่านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องรีบลงไป
และรีบรายงานใครผิดว่าไปตามผิด กฎหมายอย่าละทิ้ง เรื่องความเดือนร้ อนของประชาชนกํานันผู้ใหญ่บ้านที่จวน
ที่กาชาด อังคาร เชิญกํานันผู้ใหญ่บ้าน มาทีละ 20 หมู่บ้าน กรณีการออกเอกสารอนุมัติอนุญาตพยายามให้เป็นไปตาม
ระเบี ยบ อย่ างเช่น ตลาด การจั ดระเบี ยบสถานบริการให้ออกไปดูให้ ถูกต้อง การเสนอแฟ้มเสนอเอกสารเร่งด่วน
ถ้าเสนอให้ ผวจ.ลงนาม ให้เจ้าหน้าที่ถือไปพบ ผวจ.เลย เพราะว่าบางทีเอาไปวางไว้ไม่ทันเหตุการณ์
7. นั กเรี ยนทุ นท่ านศึ กษาฝากผู้ อํ านวยการเขตกั บโรงเรี ยนต่ างๆ มี แบบฟอร์ ม
ให้ดูตอนนี้ส่วนกลาง คือสํานักพระราชวังตาม จะมอบให้นายกเหล่ากาชาดลงไปช่วยดูแลอีกทาง
8. ไทยนิยมยั่งยืน (ปลัดจังหวัด) ไทยนิยมยั่งยืนช่วงนี้เป็นช่วงเวทีที่ 1 ท่าน หน.ส่วน
ที่ได้รับคําสั่งให้ไปสังเกตการณ์การประชุมเวทีทั้ง 4 เวที ถ้าเกิดท่านไปเห็นความสมบูรณ์หรือข้อบกพร้องของเวทีกรุณา
แนะนํามาทางปกครองจังหวัดว่าสมควรจะให้พัฒนาอย่างไร ในส่วนของงบประมาณเวทีละ 7,600 บาท
9. ตลาดย้อนยุค (โยธา) นโยบายของท่าน ผวจ.ที่ได้มอบหมายให้หลายๆ หน่วยงาน
ได้ร่วมมือกันที่จะฟื้นฟูตลาดย้อนยุคขึ้นมาโดนมีท่านปลัดจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ที่ตั้งจะเป็นบริเวณหน้าจวนจะกินพื้นที่
ไปจากบริเวณสะพานไปจนถึงสุดเขตจวน ระยะทางประมาณ 200 ม. ซึ่งในพื้นที่ทั้งหมดแบ่งเป็น 4 ส่วน 1. พื้นที่ที่
เป็ นประวั ติ ของจั งหวั ดปราจี นบุ รี พิ พิ ธภั ณฑ์ ประวั ติ เหมื องแร่ ต้ องขอความร่ วมมื อจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
มาจั ดนิ ทรรศการ 2.ส่ วนที่ เป็ นไม้ ดอกไม้ ประดั บให้ คนมาถ่ ายภาพ 3. ส่ วนของตลาดย้ อนยุ คมี ทั้ งผู้ ซื้ อผู้ ขาย
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4. ลานการละเล่นและการแสดง ในวันแรกที่จะเปิดเป็นวันที่ 9 มีนาคม 2561 จะต้องมีพิธีเปิดเราก็จะจัดเตรียม
จุ ดที่ เป็ น พิ ธี เปิ ดเอาไว้ ธี ม งานครั้ งแรกจะเป็ นเรื่ องของดิ นแดนแห่ งความภั กดี จะเป็ นเรื่ องของโรงพยาบาล
อภัยภูเบศรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ในส่วนของตลาดย้อนยุค วัฒนธรรมกับพัฒนาการจังหวัดก็ ไปจัดหา
ผู้ขาย จะขอความร่วมมือผู้ขายแต่งกายให้เข้ากับธีมของงานด้วย หน่วยงานที่มีเครื่องแบบต้นสังกัดที่สามารถแต่งกาย
ย้อยยุคไปสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ อยากให้ร่วมแต่งกายชุดไทย
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม ๒๕61
(โดยได้นํารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี) ประชุมจังหวัดปราจีนบุรีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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 75.187% ช้ากว่าแผน 14.883 %
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.2 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 1
กม.207+760– กม.216+560 (กม.เดิม กม.41+900 – กม.50+700) ระยะทาง 8.800 กม.
เริ่มสัญญา 10 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 24 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างาน
ตามสัญญา 795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 34.688% ช้ากว่าแผน 3.022%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
1.3 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2
กม.216+560– กม.223+269 ( กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409 ) ระยะทาง 6.709 กม.
เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตาม
สัญญา794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 21.252%ช้ากว่าแผน 1.032%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุปผลงานรวม 49.387% ช้ากว่าแผน 7.855%
2. แผนงานปีงบประมาณ 2561 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงสายหลัก
ระหว่างภาค
2.1 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่ แ ยกกบิ น ทร์ บุ รี – วั ง น้ํ า เขี ย ว ตอน 1 ระหว่ า ง กม.
185+601– กม.188+566 RT. (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 2.180 กม. ผลงานปัจจุบัน 31.489% ผู้รับจ้าง
คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กองมณีก่อสร้าง
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2.2 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่ แยกกบินทร์บุรี – วังน้ําเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.187+500– กม.
191+600LT,RT. ระยะทาง 4.100 กม. ผลงานปัจจุบัน 38.875% ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด
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 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
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 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
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 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
4. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319
4.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 1
ระยะทาง 6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ
4.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2
ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ
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 อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ
5. เรื่อง โครงการที่จะดาเนินการในอนาคต(เข้าแผนกรมทางหลวง)
5.1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ – พนมสารคาม
ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64)
5.2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ
ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)
5.3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 1
ระยะทาง 20.000 กม. ปี 62 เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)
5.4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 2
ระยะทาง 18.000 กม. ปี 62 เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)
สถานะ ปรับแผนการดําเนินงานและให้สํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
3.2 การแก้ไขน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง (น้ําเค็ม/น้ําแล้ง)
(สนง.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี)
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
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มีสถานีผลิตน้ําทั้งหมด 4 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 อยู่ระหว่างจัดทํา
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

- รับทราบ –

3.3 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดําเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดําเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี
(SME Support & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสถิติโรงงานสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2561
1. ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน
*ปัจจุบนั BOI ไม่ระบุขอ้ มูลด้านเงินทุนและจานวนคนงาน
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2. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) ขอความช่วยเหลือในการแกไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จํานวน 405 ราย โดยมี
ประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือจํานวน 444เรื่อง
 ความคืบหน้าการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จํานวน 10 ราย โดยเป็นการขอการช่วยเหลือด้าน
การเงิน 10 เรื่อง
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 มีผู้ประกอบการยื่นคําขอสินเชื่อสะสม จํานวน 51 ราย รวมเป็นวงเงิน 267,000,000 บาท
 คําขอสินเชื่อที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข้อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม

อีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ส่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สาขาปราจีนบุรี จํานวน 44 ราย รวมวงเงิน 213,960,000 บาท ดําเนินการส่ง SME BANK เรียบร้อย
แล้ว
4. คําขอที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็ม

อีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี 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 รอบเดือนกุมภาพันธ์2561
โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
บจก. พีเอสเอสเมทัลชีส ประกอบกิจการรีดแผ่นหลังคาเมทัลชีท สถานที่ตั้งอ.ศรีมหาโพธิ
บจก. จี เทคแมททีเรียล ประกอบกิจการถักผ้ายืด สถานที่ตั้ง อ.กบินทร์บุรี
ไม่มีเรื่องค้างการพิจารณา
เรื่องพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
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หมายเหตุ โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน และการขออนุ ญาตประกอบกิจการดูด
ทราย เป็นการรายงานตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรีด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.3/ว 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน
2560 เรื่อง แนวทางการใช้กลไกการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อําเภอในการบริหารงานในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นําเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-20 กุมภาพันธ์ 2561
1. ขอความช่วยเหลือ จํานวน 926 ราย ยุติเรื่อง 887 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 39 ราย
2. ความเดือดร้อน จํ านวน 742 ราย ยุติเรื่อง 706 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 36 ราย
3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน 395 ราย ยุติเรื่อง 350 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 45 ราย
4. แจ้งเบาะแส จํานวน 377 ราย ยุติเรื่อง 365 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 12 ราย
5. ปัญหาที่ดิน จํานวน 238 ราย ยุติเรื่อง 212 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 26 ราย
6. อื่นๆ จํานวน 80 ราย ยุติเรื่อง 76 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 4 ราย
7. บริการข้อมูลให้คําปรึกษา 5,688 ครั้ง
2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
1. ส่วนราชการ จํานวน 1,310 ราย ยุติเรื่อง 1,243 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 67 ราย
2. อ.กบินบุรี จํานวน 470 ราย ยุติเรื่อง 433 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 37 ราย
3. อ.เมืองปราจีนบุรี จํานวน 349 ราย ยุติเรื่อง 337 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 12 ราย
4. อ.ศรีมหาโพธิ จํานวน 205 ราย ยุติเรื่อง 184 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 21 ราย
5. อ.ประจันตคาม จํานวน 137 ราย ยุติเรื่อง 131 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 6 ราย
6. อ.นาดี จํานวน 132 ราย ยุติเรื่อง 121 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 11 ราย
7. อ.บ้านสร้าง จํานวน 106 ราย ยุติเรื่อง 99 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 7 ราย
8. อ.ศรีมโหสถ จํานวน 49 ราย ยุติเรื่อง 48 ราย อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
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
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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
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 การส่งมอบสวนสาธารณะปราจีนวนารมย์ (หนองเกวียนหัก)
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สวนวนารมย์ ม อบเป็ น มติ ใ ห้ อบจ.ไปจั ด การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ปราจี น บุ รี ส ปอร์ ต
ปาร์คตามแผนที่นําเสนอไป เป็นมติที่ประชุม เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.4 ผลการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกิจการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผู้แทนในสังกัดกระทรวงแรงงาน)
ผู้แทนในสังกัดกระทรวงแรงงาน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ผลการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี (สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดฯ) : รายงานเพื่อทราบว่า ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีข้อสั่งการให้สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี และสํานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการออกตรวจ
สถานประกอบกิจการ มุ่งเน้น กลยุทธ์เชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์การออกตรวจเยี่ยมเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ตลอดจนให้ข้อแนะนําและรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ ผลประกอบการ สภาพการจ้างงาน สภาพความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมฯลฯ นั้น
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี(นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ) นํา
คณะตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกั ดกระทรวงแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ สํานักงาน
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี และ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นายอําเภอเจ้าของพื้นที่ อาทิ อ.ศรีมหาโพธิ อําเภอเมืองอําเภอบ้านสร้าง ผู้แทน

๑๙

เขตอุตสาหกรรม 304 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการจํานวนรวมทั้งสิ้น 13 แห่ง จําแนกตามเขตพื้นที่ได้
ดังนี้
(1) พื้นที่อําเภอศรีมหาโพธิในระหว่างวันที่ 7 -8-15 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวนทั้งสิ้น 10
แห่ง และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง รายละเอียด ได้แก่
(1.1) บริษัทไดเซล เซฟตี้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)จํากัด ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
และถุงลมนิรภัย มีลูกจ้างพนักงาน 1,391คนจุดเด่น เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
ต่อเนื่อง 7 ปี ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีสวัสดิการรวม 36 รายการ และเน้นการทํา
CSR ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น
(1.2) บริษัทไทย โคะอิโทะ จํากัด ผลิตไฟท้ายและหน้าของรถยนต์ มีลูกจ้างพนักงาน
2,249คนเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ต่อเนื่อง 2 ปีเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบลด
อุบัติเหตุเป็นศูนย์
(1.3) บริษัทซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จํากัดผลิตชิ้นส่วนประกอบ
อิเลคทรอนิคส์ /อะไหล่รถยนต์ มีลูกจ้างพนักงาน 256คน
(1.4) บริษัทโตชิบา เซมิคอนดัคเทอร์ ประเทศไทย จํากัด (TST) จํากัด ผลิตชิ้นส่วน
อิเลคทรอนิคส์ มีลูกจ้างพนักงาน 1,021 คนเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ต่อเนื่อง 5 ปี
มีจุดเด่นในการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนากําลังคน
(1.5) บริษัทพรีม่าแฮม(ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็ง(หมูและไก่) มีลูกจ้าง
พนักงาน 950 คนเป็นสถานประกอบกิจการแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน JAS จากประเทศญี่ปุ่น
ในการรับรองคุณภาพความปลอดภัยของอาหารประเภทเนื้อหมูและไก่
(1.6) บริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี(ประเทศไทย) จํากัด ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ
แคนนอน มีลูกจ้างพนักงาน 4,894 คนเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ต่อเนื่อง 5 ปี
(1.7) บริษัทยาโน่ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์
มีลูกจ้างพนักงาน 1,860 คน
(1.8) บริษัทโอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) สาขาปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์กระดาษสําเนาไร้คาร์บอน
กระดาษร้อนและกระดาษสติ้กเกอร์มีลูกจ้างพนักงาน 350คนและบริษัทโอจิ เลเบล จํานวน 150 คน
(1.9)บริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จํากัด (มหาชน) ผลิตขนมมีลูกจ้างพนักงาน 1,238คน
(1.10) บริษัทแลคตาซอย จํากัด ผลิตนมสําเร็จรูป มีลูกจ้างพนักงาน 1,287คน
(2) พื้นที่อําเภอเมืองได้ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่อําเภอเมือง ในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวนทั้งสิ้น 1แห่ง ได้แก่
(2.1) บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
มีลูกจ้างพนักงาน 1,790คน
(3) พื้นที่อําเภอบ้านสร้างได้ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่อําเภอบ้านสร้าง
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวนทั้งสิ้น 2แห่งได้แก่
(3.1) บริษัทไทยสเตนเลสตีล จํากัด(นกนางนวล) ลูกจ้างพนักงาน 748คน
(3.2) บริ ษั ท ที . ซี . ฟาร์ ม าซู ติค อล อุ ตสาหกรรม จํ า กัด (กระทิ ง แดง)ลู ก จ้ า งพนั ก งาน
2,251คน
ผลการตรวจเยี่ยม: ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นําคณะตรวจเยี่ยมฯ ศึกษากระบวนการ
ผลิตและหารือร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน รับทราบกระบวนการผลิต ผลประกอบการ สภาพการจ้างงาน การจัด

๒๐

สวัสดิการลูกจ้างพนักงานและ การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ทั้งนี้ ได้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าของผู้ประกอบกิจการ ตัวแทนลูกจ้าง พนักงาน รวมถึง เน้น
ประชาสัมพันธ์ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจอาทิ แนวโน้มของจังหวัดปราจีนบุรีในการเข้าสู่การเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การขยายเส้นทางตามแผนพัฒนา
จังหวัดหลายเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงในการเดินทางได้รวดเร็วและสะดวกขึ้นซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้
สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เน้นย้ําให้สถานประกอบการทุกแห่ง
ใส่ใจดูแลสวัสดิการและส่งเสริมการจ้างงานประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี การรักษาคุณสภาพสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ และจากผลการหารือทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้กําชับและ
มอบนโยบายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนสถานประกอบกิจการที่ประสบผลสําเร็จ อาทิ บริษัทที่
ประสบผลสําเร็จในงานบริงานฝ่ายบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ได้รับรางวัล บริหารบุคคลดีเด่นควรมีแนวทางในการ
ขยายผลส่งต่อประสบการณ์ไปยังสถานประกอบกิจการอื่นๆในพื้นที่ที่ยังมีปัญหา เพื่อป้องกันปัญหากรณีข้อพิพาท
เกี่ย วกับ แรงงานสั มพันธ์ ในเชิงรุก อีกทั้งยั งเน้นย้ํา ภาคธุรกิจ ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้
ตระหนักให้ความสําคัญในการป้องกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม โดยอาศัย
กลไก ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกจ้าง นายจ้าง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถานประกอบการ :
1) สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ ได้เสนอให้ภาครัฐ ช่วยสร้างมาตรการเสริมเพื่อเป็นแนวทาง
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนงานและเข้า ออกบ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานระดับปฎิบัติการและระดับเทคนิค ซึ่งเป็น
ปัญหาด้านแรงงานที่พบบ่อยมากในเขตอุตสาหกรรม 304
2) สถานประกอบกิจการส่ ว นใหญ่ ได้เสนอให้ ภ าครัฐ จัดเพิ่มสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น และ
ให้เพิ่มมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลลูกจ้าง พนักงานซึ่งมีอยู่จํานวน
มากที่ยังไม่ได้รับบริการที่สะดวกและพอเพียงจากรัฐ
มติที่ประชุม
- รับทราบ –
4.5 การจัดงานวันรวมน้ําใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
การรวมน้ํ าใจสู่ กาชาดวั นที่ 6 มี นาคม (ปลั ดจั งหวั ด) เมื่ อเดื อนที่ แล้ ว ได้ นํ าเรี ยน
ในที่ประชุมประจําเดือนว่า จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีจะจัดงานวันรวมน้ําใจสู่กาชาด
จังหวัดปราจี นบุรี วันที่ 6-13 มีนาคม 2561 การขอความร่วมมือในการรวมน้ําใจครั้งนี้ทางทีมงานของที่ทําการ
ปกครอง ในฐานะที่เป็นเลขากาชาดจั งหวัดปราจีนบุ รีจําเป็นต้องขับเคลื่อน เราได้มอบหมายให้เจ้ าหน้าที่ที่ ทําการ
ปกครองจั งหวัดปราจี นบุ รี ได้ไปติดต่อประสานงานส่ วนราชการต่างๆ เพื่ อขอความอนุเคราะห์ ขอให้ ท่านชักชวน
ผู้ประกอบการต่างๆ ที่ท่านรู้ จักช่ วยมาบริจาคเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้ ใบเสร็จที่เหล่ากาชาด
จั งหวัดปราจี นบุ รี จะออกให้ สามารถนํ ามาลดหย่อนภาษี ได้เต็มจํ านวน วันที่ 6 กําหนดการที่ เรียนไปจะเริ่ มเวลา
10.00 น. ท่านใดที่มาก่อนเราก็จะมีอาหารบริการ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.6 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อําเภอ (นําเสนอโดยวีดิทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สานักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)

๒๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประจําปีงบประมาณ 2561 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปี
2561 ประจําเดือนมีนาคม ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี หมู่ที่ 1 ตําบลบุพราหมณ์
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

