๑

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจาเดือนเมษายน ๒๕61
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.0๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
****************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานที่ประชุม
2. นายทิวา
วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสัญชัย
ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จานวน 23 หน่วยงาน
เข้าประชุม 12 หน่วยงาน
1. นายไชโย
มะลิผล
แทน อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมชาย
ธรรมสุวินัย
อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
3. ร.ต.อ.วสันต์
จันทร์อินทร์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายศานติ
วจะรักษ์เลิศ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
5. นางศุภวรรณ
อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายสรรพวัต
มธุระจัน
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายสุวิทย์
เรวิก
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
7. น.ส.ทัศนีย์
เจริญวัฒน์
แทน ประธานสภาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี
8. นายนพดล
วรมานะกุล
แทน ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางพรพรรณี
กฤษฎาเรืองชัย ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายธารินทร
รัตนมุนิกูล
แทน ผู้อานวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
11.
12.
ไม่มาประชุม 11 หน่วยงาน
1. นางสาววัฒนา นรบุตร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชุมพล
สมใจ
ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายสมมาต
ขุนเศษฐ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายดาริห์
รัตนชินกร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายกนก
ปฐมนุพงศ์
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอานวย
โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายวัชรพงษ์
สุภรณ์ไพจิต
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
8. นางปวีณกร
พันโยธา
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
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9. น.ส.รัชวรินทร์
10. นายอรรณพ
11. นายดุสิต
11. นายผดุงศักดิ์

ศรีสวัสดิ์
อานามวัฒน์
คาเพ็ญ
มูลเชื้อ

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs
ประจาภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หน่วยงานสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นางกฤติยา
ทรัพยะโตษก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. พันเอกวินัย
บุตรรักษ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 18 หน่วยงาน
เข้าประชุม 15 หน่วยงาน
1. พ.ท.พรเทพ
ภูเดช
แทน สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.เรวดี
ออมกติยา
แทน หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
3. พล.ต.อ.กษิภณ ศรีจันทร์
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
4. พ.ต.อ.ประสาน แก้วมหาสุริวงษ์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
5. พ.ต.ท.สาเนาว์ กรุยกระโทก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
6. พ.ต.ท.พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจันตคาม
7. พ.ต.อ.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาดี
8. พ.ต.อ.นาวิน
สินธุรัตน์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมหาโพธิ
9. พ.ต.ท.สมชัย
วงษ์สวัสดิ์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านสร้าง
10. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เอียมกรต
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีมโหสถ
11. พ.ต.อ.กนกศักดิ์ สิงห์ทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรระเบาะไผ่
12. พ.ต.ท.ประเมศร์ พิมพ์อภิกฤติยา แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังตะเคียน
13. พ.ต.ท.บารุง
รักษ์บารุงสกุล แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสระบัว
14. พ.ต.ท.อนันต์
ธรรมชัยกุล
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจวังของแดง
15. พ.ต.ต.สุทธิพร กสุภพ
แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. พลตรีศตวรรษ รามดิษฐ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
2. พลตรีสุขสรรค์ หนองบัวล่าง
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
3. ร.ต.ท.เฉลิมพล ผ่องศรี
แทน สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 12 หน่วยงาน
เข้าประชุม 10 หน่วยงาน
1. นายสมชาย
ชานิ
ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางจารุณี
วายลม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสรัลพัชร
ประโมทะกะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
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4. นายบุญทิวา
5. นายชัชวาล
6. นายเจนกิจ
7. นายสาธิต
8. นางสาวทิฆัมพร
9. นางจรัส
10. นายชัยธรณ์

วรรณประเวศ
สมจิตต์
เชฎฐวาณิชย์
อ่อนน้อม
จารุภูมิ

พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
ใยเยื่อ
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓
ปราจีนบุรี
บุญมาเจริญวงษ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายทรงชัย
ลิ้มไกลท่า
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 10 ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. อาเภอ จานวน 7 อาเภอ
เข้าประชุม 7 อาเภอ
1. นายนรเสฏร์
ศรีตะพัสโส
นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี
2. นายวัลลภ
ประวัติวงศ์
นายอาเภอกบินทร์บุรี
3. นายชวนินทร์
วงศ์สถิตจิรกาล นายอาเภอประจันตคาม
4. นายนภดล
งามเหลือ
นายอาเภอนาดี
5. นายพงษ์สิทธิ์
เนื่องจานงค์
นายอาเภอศรีมหาโพธิ
6. นายชัยวรรณ
นิยม
นายอาเภอบ้านสร้าง
7. นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอาเภอศรีมโหสถ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 70 หน่วยงาน
เข้าประชุม 33 หน่วยงาน
1. นายชาญชัย
จินดาสภาพร แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสมบูรณ์
ภู่สวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
3. น.ส.ปริญญา
วงศ์พานิช
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาปรือ
4. นายชัยอนันต์ สุบุตรดี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตาบลโคกมะกอก
5. นายสมชาย
สมบูณ์กุล
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกบินทร์บุรี
6. นางวิไล
แสนใจ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลศรีมหาโพธิ
7. นายฉลาจ
ยิ่งสมบัติ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์งาม
8. นายสถิตชัย
ริ้วนคร
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลโคกปีป
9. นางทองม้วน
เจนชัย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาดี
10. นางวาสนา
นรกิจ
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
11. นางพิชดา
อากาศ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม้เค็ด
12. นายนุกุล
สีแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนินหอม
13. ด.ต.ศิลปชัย
วงษ์นิกร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ
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14. นางรจนา
15. นายเพ็ชรสกานต์
16. นายพิศิษฐ์
17. นายพิทัย
18. นายสมศักดิ์
19. น.ส.อรชร
20. นายมาโนช
21. นายคฑา
22. นางเปรมพร
23. น.ส.วรนิษฐ์
24. นายสงัด
25. นายปรีดา
26. นายวิสาล
27. นายสมนึก
28. ส.อ.ประยูร
29. นายมนตรี
30. นางนาลี
31. นายสุเทพ
32. นายภิรมย์
33. นายนรรฐธพรรณ

ทองอยู่
สีสัง
กัณหารี
จันทร์ประทุม
กุลบุตร
เจียมจัช
พูลเฉลิม
จุฑานันท์
ฤทธิ์รอด
ดีจริง
เสริมทรัพย์
นกอยู่
แม้นเทวินน์
สมใจ
ทองลาด
ศิลาผ่อง
อาภาพิรมย์
ฉุนตู
ธรรมดา
คายิ่ง

แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนนทรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกบินทร์บุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโพรง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเบา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประจันตคาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลอย
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งดินสอ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาพันตา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพานหิน

ไม่มาประชุม 37 หน่วยงาน
1. นายเฉลิมพล
2. นายวรรณสิทธิ์
3. นายอัครเดช
4. นายไชยันต์
5. นายบุญศรี
6. นายสารวย
7. นายสมดุล
8. นายปัญญา
9. นายปราโมช
10. นายศุภณัฏฐ์
11. น.ส.นัชชา
12. นายพรประสิทธิ์
13. นายไพบูลย์
14. นายปกรณ์
15. นายณัฐชัย
16. นายประคอง
17. นายมาโนช

หริตวร
แสงมาลี
อารี
จันทวงษ์
จันทร์ชัย
สุบุตรดี
พากเพียรศิลป์
บารุงวัด
สิงหกุล
เวียงจันทร์
ชาวนา
หนูแก้ว
ช่างฉาย
สมบัติมาก
กันหารัตน์
จูอุทัยตระกูล
พินิจชอบ

นายกเทศมนตรีตาบลเมืองเก่า
นายกเทศมนตรีตาบลสระบัว
นายกเทศมนตรีตาบลกรอกสมบูรณ์
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงพระราม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนห้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแขม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
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18. นายอุดม
แนวสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่
16. นายเฉลิมชัย
ชั่งสี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน
20. น.ส.ภัทริน
ภู่มณี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าช้าง
21. นายสมเกียรติ สมโภชน์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางแก้ว
22. นายกนก
บารุงโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
23. นายพีรมิตร
สัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกรอกสมบูรณ์
24. นายสุรชัย
ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
25. นายบุญส่ง
จานง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
26. นายเสถียร
แก้วไทรเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางพลวง
27. นายสุชาติ
ส่งแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลาร้า
28. ส.ต.อมานะ
คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสร้าง
29. นายบุญเตือน อินคง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแตน
30. นายยุทธศักดิ์
นามประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกปีบ
31. นายสมยศ
จาตุรนต์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ชะเลือด
32. นายสมชาย
ศรีกล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฝ้าย
33. นายสุชาติ
เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาโตนด
34. นายไพรวัลย์
เมืองพุทธา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย
35. นายบุญชอบ
กองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
36. นายธัญญา
แสงสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุพราหมณ์
37. นายไพศาล
เอี๊ยะผา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพธิ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 19 หน่วยงาน
1. นายร่มไทร
จินตกานนท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสันติชัย
วงษ์จันทรา
แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายบุญรุ่ง
ศิริศา
ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายวรากร
จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
6. นายประสาร
อันโนนจารย์
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
7. นายธีรคมน์
อริยสุนทร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
8. นายสนธยา
คุ้มชุ่ม
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางพลวง
9. นายบุญธรรม จันทรัตน์
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
10. นายจงรักษ์
จารุเนตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
11. นายอธิวัฒน์
สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
12. น.ส.ปิยะดา
เงินฉลาด
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
13. นายธีระชัย
ช่อไม้
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
14. นายพจนารถ
เนียรมงคล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
15. นายสุชาติ
ไกรสุรสีห์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดปราจีนบุรี
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16. นายเอกศิษฐ์

ศักดิ์ดีธนภรณ์

ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่
ที่ 7 (โครงการห้วยโสมง)
17. นายวิเชียร
เหลืองอ่อน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงนฤบดินทร์จินดา
18. นางภารดี
ไชยสาร
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี
1. นายอานวย
กวมทรัพย์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
2. นางสาวเทวัญ
นักเป่า
อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 9 หน่วยงาน
เข้าประชุม 9 หน่วยงาน
1. นายถาวร
กูลศิริ
หัวหน้าสานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายถาวร
กูลศิริ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายพลกฤต
จิตรบารุง
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายอิศราพาห์ วงษ์ศรีแก้ว
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากบินทร์บุรี
6. นายวิชาญ
สุขสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
7. นายนิรัตน์
ปังศรีอุทัย
แทน ผู้อานวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
8. นางศลิษา
เทพฉิม
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางมนต์ฤดี
แก้วไทรเลิศ

ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายพีรพล
เปล่งเกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายณัทพงศ์
ทองเพ็ง
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางกัลยา
ยิ่งประเสริฐ
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายโชคชัย
สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายนาพล
แดนพิพัฒน์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
3. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสด
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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11. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.วรวรรณ
ปราณีตพลกรัง แทน ททท.นครนายก
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายอานาจ
ช่างกลึงดี

ผู้อานวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายธนะ
คมน์อนันต์
ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายสุรชัย
ใจงูเหลือม
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
3. นายสาราญ
มีล่อง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หน่วยงาน
เข้าประชุม 5 หน่วยงาน
1. นายสมศักดิ์
พิริยโยธา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายคมเดช
ชัยอนันต์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าภาค ๖
3. นายสุพัฒน์
โกมุกพันธ์
แทน ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
4. นายธวัชชัย
วิจิตร์วงษ์
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี
5. นายกุลบล
พลวรรณ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทศ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน
1. นางจรรยา
ไทยวิรัช
แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายเกรียงไกร เชื่อสิงห์โต
หน.สนง.สานักงานสาขาชั่งตวงวัด ๔ – ๓ จังหวัดปราจีนบุรี
3. นายปริญญา
เก่งทา
แทน คปภ.จังหวัดนครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 3 หน่วยงาน
เข้าประชุม 3 หน่วยงาน
1. นายบัญญัติ
แสวงดี
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอุดมพร
พลจันทึก
แทน ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
3. นางอุดมพร
พลจันทึก
แทน ผู้อานวยการสานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. หน่วยงานสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นางนัทธมน
จินดาโชติ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 11 หน่วยงาน
เข้าประชุม 8 หน่วยงาน
1. นางณปภัช
กล่ารัศมี
หัวหน้าสานักงานเคหะปราจีนบุรี
2. นายพรศักดิ์
ไทยตรง
ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ.CAT TLECOEM)
3. นายปฐมชัย
ทวีผล
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
4. นางกู่ลาวรรณ มั่งคั่ง
แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
5. นายโกศล
เกตุเล็ก
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายพิสิทธิ์
คล้ายวงทอง
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
7. นายอาคม
สมพงษ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
8. นายบรรจง
สุวัฒนวิชญ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี
ไม่มาประชุม 3 หน่วยงาน
1. น.ส.อรชนก
ภูมิพันธ์
การเคหะกบินทร์บุรี
2. นายชัชวาล
ศรีสุวรรณ
นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี
3. นายสมเดช
ฟักสะอาด
ผู้จัดการการไฟฟ้าอาเภอศรีมหาโพธิ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 หน่วยงาน
เข้าประชุม 2 หน่วยงาน
1. นายสรรชัย
ช่วยโชติ
แทน สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
ขาดี
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายสิทธา
ปัพพานนท์
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จานวน 5 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายสุพัฒน์
กองเงิน
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.สุวิมล
สุริยะเจริญ
ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.นิตยา
แก้วศิลา
แทน จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอรรถชัย
สุกใส
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
ไม่มาประชุม 1 หน่วยงาน

๙

1. นางสาวภัททิรา นวลปลอด
รรท.แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จานวน 4 หน่วยงาน
เข้าประชุม 4 หน่วยงาน
1. นายวรรณชัย อติพลสกุล
แทน คลังจังหวัดปราจีนบุรี
2. น.ส.นฤภร
มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
3. นางสุรีย์พร
พ่วงสุข
แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
4. นายรัฐวุฒิ
มิตรประสาน
สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
22. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จานวน 1 หน่วยงาน
เข้าประชุม 1 หน่วยงาน
1. นายธนตรี
ดีนาน
แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 หน่วยงาน
เข้าประชุม 18 หน่วยงาน
1. นางนิศารัตน์ เหมือนตา
แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรีชา
เดชะไชย
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
3. นายสุชีพ
ช่วยแก้ว
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2
4. น.ส.ณัชฌาวรรณ ปัญญาดี
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7
5. นางปริญภรณ์ บุตรกิจ
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
6. ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
7. นายกิตติ
บุญเรือง
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
9. นางอุทัยวรรณ ศรีตะบัญ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายนิรุตต์
ประยูรเจริญ แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
10. น.ส.ธนิกานต์ สุขพรกุล
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
11. นายสิทธิพงษ์ ศรีจัน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
12. น.ส.ปวริศา
พัสงาม
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไม่มาประชุม 8 หน่วยงาน
1. นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
2. นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ ผูอ้ านวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
3. นางมณฑา
เรื่องฤทธิ์
รรท.ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

๑๐

4. นายอุดม
5. นายโกวิท

พรประเสริฐ
ลือคางาม

ผู้อานวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
6. พันเอกสมัย
ศรีสังข์
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา
เขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
7. ดร.สรรณพ
นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
8. ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
24. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จานวน 18 คน
1. น.ส.จุฑามาศ บัวเผื่อน
จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางอัจฉรา
กันนะพันธุ์
เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
3. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
4. นายนฤพนธ์ ภาโนชิต
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
5. น.ส.จันทรเพ็ญ รอดสวัสดิ์
รรท.ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สนจ.ปจ.
9. นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.ปจ.
10. นางสิริรัตน์
เครืออาษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 สนจ.ปจ.
11. นางสุวรรณ
สามหล้า
สถานพินิจ
12. นายพยนต์
พฤกษา
สถานพินิจ
13. นายโอภาส
ไผ่เกาะ
กปภ.สาขาปราจีนบุรี
14. นางวัลภา
สามหล้า
สถานพินิจ
15. นางวราพร
แปลงสาร
สถานพินิจ
16. น.ส.ฉิชชาพร ผลาหาญ
สถานพินิจ
17. น.ส.ปวรลักษณ์ เปียดา
สถานพินิจ
18. นายวิเชียร์
ระดมสุทธิสาร ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
ก่อนวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน
1. พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
(ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี )
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี 2560
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี)
3. การนาเสนอสรุปผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ 8 นาที
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย คือ
1) นายเกรียงศักดิ์ สินทวีเพิ่มพูน ตาแหน่ง อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
2) นายศานติ วจะรักษ์เลิศ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

๑๑

3) นายสมชาย ธรรมสุวินัย จิตสงบ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
4) ร.ต.อ.วสันต์ จันทร์อินทร์ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปราจีนบุรี
5) นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ตาแหน่ง นายอาเภอประจันตคาม
6) นายพีรพล เปล่งเกียรติกุล ตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปราจีนบุรี
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
1. แจ้งเรื่องมีคาสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ไปปฏิบัติงานอยู่จังหวัด
อานาจเจริญ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน 2 คน เดินทางไปพร้อมกับ
ผู้ว่าฯ ในครั้งนี้
2. การผลักดันนโยบายในหัวข้อที่จะทางานเพื่อประชาชนลุล่วงไป เหลือเพียง
ผลสัมฤทธิ์ที่จะออกมา ก็จะดาเนินการต่อไป ขอฝากดาเนินการต่อไป
3. ให้ข้อคิดกับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ควรจะปฏิบัติราชการอย่างเต็มที่ เพราะเวลา
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง เราสามารถกระทาได้ แต่เมื่อไม่อยู่ในตาแหน่งแล้วจะไม่สามารถกระทาได้ จะถึงเวลานั้นเมื่อไหร่
ก็ไม่สามารถรู้ได้
4. กล่าวให้กาลังใจหมอแสง ที่ผลิตยาเพื่อรักษาประชาชน ถึงแม้จะไม่สามารถรักษา
โรคมะเร็งได้ก็ตาม เพราะฉะนั้นแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล แต่ถ้าทาแล้วเป็นผลดีต่อประชาชนก็ไม่เกิดความเสียหาย
ซึ่งได้ยินข่าวว่า ทางหมอแสงจะเลิกแจกยาประมาณเดือนพฤษภาคม ในความรู้สึกส่วนตัวอยากให้หมอแสงอดทนต่อไป
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน จะเชื่อหรือไม่เชื่อซึ่งจะพิสูจน์เรื่องของจานวนคนที่จะเข้ามารับการรักษาหรือจานวนคนที่
ไม่เข้ารับการรักษา
5. เรื่องของการแต่งกาย ทุกวันศุกร์ยังคงแต่งกายเหมือนเดิม จนกว่าท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดคนใหม่จะมีคาสั่งยกเลิก ก็ขอให้ปฏิบัติตามเดิมต่อไป
6. ไม่มีงานเลี้ยงส่งผู้ว่าราชการจังหวัด
7. ท่านผู้ว่าฯ ได้แจ้งว่าไม่มีกาหนดการในการเดินทาง ขอให้ทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวล
ขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงาน เพราะถ้าหมดวาระการทางาน จะมาตั้งใจปฏิบัติงานก็ไม่สามารถจะทาได้ ในเมื่ออยู่ใน
ตาแหน่งอยู่ในหน้าที่ ควรจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เมื่อหมดภาระหน้าที่ก็ไม่ต้องไปขอทา ไม่ควรอยากจะ
เป็นอยากจะได้ เพราะคนที่จะสานต่อ หรือปฏิบัติงานต่อ ก็ยังมีอยู่ แต่ละบุคคลมีหน้าที่ของตนเอง ทาให้ถูกต้อง
โปร่งใส ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และให้เกิดความภูมิใจกับตัวเอง
8. กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
โดยเฉพาะแขวงการทาง กรมชลประทาน ทางานในโครงการสร้างอ่างเก็บน้าร่วมกันมาจนเกิดความสาเร็จ และด้วย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดิน รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
ภาคหอการค้า และส่วนปกครองท้องถิ่น ที่ร่วมกันทางานให้นโยบายหัวข้อที่ตั้งไว้ แม้ว่าจะยังไม่เกิดผลวันนี้ แต่วัน
ข้างหน้าก็ยังเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน พร้อมกล่าวอวยพรให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบโชคดีมีสุขภาพแข็งแรง
มติที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ ๒
มติทปี่ ระชุม รับรอง

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ๒๕61
(โดยได้นารายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)
1. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304
1.1 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า
กม.191+860– กม.195+310( กม.เดิม กม.26+000 – กม.29+450 ) ระยะทาง 3.450 กม.
เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างาน
ตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 78.949% ช้ากว่าแผน 18.741 %
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 39.108% ช้ากว่าแผน 5.479%
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 22.212%ช้ากว่าแผน 4.345%
ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ
สรุปผลงานรวม 52.564% ช้ากว่าแผน 11.184%
2. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 (แนวใหม่)
3.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 1
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
3.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 2
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 402,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
3.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 3
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
3. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319
4.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 1
ระยะทาง 6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
4.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2
ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
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4.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 3
ระยะทาง 10.538 กม. งบประมาณ 378,000,000 บาท (ปี 61 - 64)
ผลงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
4. 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 ปรับแผนการดาเนินงานและให้สานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
3.2 การแก้ไขน้าอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง (น้าเค็ม/น้าแล้ง)
(สนง.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี)
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
ความคืบหน้าโครงการแก้มลิง มีความคืบหน้าโดยรวม 92% และค่าความเค็มของ
น้าดื่มที่ผลิตอยู่ในเกณฑ์ 0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

3.3 ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดาเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี (SME Suport & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ปะชุม ดังนี้
1. ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน
*ปัจจุบัน BOI ไม่ระบุข้อมูลด้านเงินทุนและจานวนคนงาน
2. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขอความช่วยเหลือในการแกไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จานวน 440 รายโดยมี
ประเด็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลือจานวน 483เรื่อง
 ความคืบหน้าการดาเนินงานในเดือนเมษายน2561 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จานวน 1 ราย โดยเป็นการขอการช่วยเหลือด้านการเงิน 1
เรื่อง
3. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 มีผู้ประกอบการยื่นคาขอสินเชื่อสะสม จานวน 51 ราย รวมเป็นวงเงิน 267,000,000 บาท
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 คาขอสินเชื่อที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ 10 ข้อ จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ส่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่งประเทศ
ไทยสาขาปราจีน บุรี จ านวน 44 ราย รวมวงเงิน 213,960,000 บาท ดาเนินการส่ ง SME BANK
เรียบร้อยแล้ว
4. คาขอที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 12 ราย วงเงินที่อนุมัติรวม 44,700,000 บาท
บริษัท ป.เคนเครือทรานสปอร์ต จากัด
บริษัท เอลซ่า อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
บริษัท พงษ์ชนัญรีไซเคิล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด 304 คอมพิวเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจากัดทรัพย์กาญจนา กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจากัดวิชาชัย การช่าง
บริษัท. โกลด์สตาร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จากัด
บริษัท วังวิเศษ เมทอล จากัด
บริษัท ทีมพลาส จากัด
บริษัท สยามไบเซนท์ คอมเมอร์เซียล จากัด
บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัทปัณณ์ย่า รีเทล จากัด

วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 9,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 1,700,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 700,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 2,700,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 9,600,000 บาท
วงเงินอนุมัติ 3,000,000 บาท

สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน รอบเดือนเมษายน 2561
บจก.สุนันทารีไซเคิล 2017 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง คนงาน 2
เงินทุน 15.00 ล้านบาท
บจก.เทอร์มอลแพค ทาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ คนงาน 3
เงินทุน 47.73 ล้านบาท
บจก.ชัย รั ช กิจ ผลิ ตและประกอบโครงสร้างเหล็ ก ต.โนนห้ อม อ.เมือง คนงาน 7
เงินทุน 5 ล้านบาท
ไม่มีเรื่องค้างการพิจารณา
เรื่องพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
 ในรอบเดือนเมษายนไม่มีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย
หมายเหตุ โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน และการขออนุญาตประกอบกิจการดูด
ทราย เป็นการรายงานตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรีด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.3/ว 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน
2560 เรื่อง แนวทางการใช้กลไกการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อาเภอในการบริหารงานในพื้นที่
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
3.4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี)
สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
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เรื่ องท่องเที่ย วด้านผลไม้ ทุเรียน จากเดือนที่แล้ ว 1 แปลงได้เพิ่มเติม มาอีก 3 แปลง
1. ของนายมนัสพื้นที่ 30 ไร่ 2. นายวีระ พื้นที่ 15ไร่ 3. นางพัชรามิตร พื้นที่ 20 ไร่ อยู่ในโซนเดียวกันมีทุเรียน
หมอนทอง ชะนี ก้านยาว เงาะ มังคุดฯ สิ่งที่ทางนักท่องเที่ ยวอยากให้เพิ่มเติมคือสิ่ งอานวยความสะดวกด้าน
อาคาร ด้านอาคารสารวจแล้วว่าสามารถรับรองนักท่องเที่ยวได้ถึงประมาณ 40 ท่านที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
ที่จอดรถรับรถได้ประมาณ 25 คัน จุดถ่ายภาพจะเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557-20 เมษายน 2561
1. ขอความช่วยเหลือ จานวน 941 ราย ยุติเรื่อง 910 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 31 ราย
2. ความเดือดร้อน จ านวน 761 ราย ยุติเรื่อง 727 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 34 ราย
3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 409 ราย ยุติเรื่อง 365 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 44 ราย
4. แจ้งเบาะแส จานวน 386 ราย ยุติเรื่อง 376 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 10 ราย
5. ปัญหาที่ดิน จานวน 246 ราย ยุติเรื่อง 223 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 23 ราย
6. อื่นๆ จานวน 82 ราย ยุติเรื่อง 80 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 ราย
7. บริการข้อมูลให้คาปรึกษา 6,010 ครั้ง
2. สรุปผลการดาเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอาเภอ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
1. ส่วนราชการ จานวน 1,339 ราย ยุติเรื่อง 1,284 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 55 ราย
2. อ.กบินบุรี จานวน 482 ราย ยุติเรื่อง 446 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 36 ราย
3. อ.เมืองปราจีนบุรี จานวน 355 ราย ยุติเรื่อง 347 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 ราย
4. อ.ศรีมหาโพธิ จานวน 216 ราย ยุติเรื่อง 193 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 23 ราย
5. อ.ประจันตคาม จานวน 140 ราย ยุติเรื่อง 134 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 ราย
6. อ.นาดี จานวน 137 ราย ยุติเรื่อง 128 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 9 ราย
7. อ.บ้านสร้าง จานวน 107 ราย ยุติเรื่อง 101 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 ราย
8. อ.ศรีมโหสถ จานวน 49 ราย ยุติเรื่อง 48 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 ราย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
เป้าหมายการเบิกจ่ายของจังหวัดปราจีนบุรี (สิ้นสุดแต่ละไตรมาส)

๑๖

รายจ่ายประจา ไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 ไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 ไตรมาส 3
ร้อยละ 77.00 ไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36
รายจ่ ายลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 ไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 ไตรมาส 3
ร้อยละ 65.11 ไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00
รายจ่ายภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 30.29 ไตรมาส 2 ร้อยละ 52.29 ไตรมาส 3
ร้อยละ 74.29 ไตรมาส 4 ร้อยละ 96.00
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ายประจา งบประมาณ 2,149.34 เบิกจ่าย 1,336.99 ร้อยละ 62.20
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด)
รายจ่ายประจา งบประมาณ 68.73 เบิกจ่าย 31.53 ร้อยละ 45.87
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ 2557-2559 เงินกันฯ 175.591 เบิกจ่าย 81.75 ร้อยละเบิกจ่าย
46.56 คงเหลือ 93.84 ร้อยละคงเหลือ 53.44
ปี งบประมาณ 2560 เงิ นกั นฯ 1,168.41 เบิก จ่า ย 440.627 ร้อ ยละเบิก จ่า ย
37.71 คงเหลือ 727.78 ร้อยละคงเหลือ 62.29
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.3 สถานการณ์และการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)
สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
โรคอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นโรคติดต่อทางน้าและอาหาร นอกจากนี้ยังมีเรื่องโรคลมแดด
และการจมน้ าเด็ กๆ เนื่ องจากอากาศร้อนเด็ กอาจจะลงเล่ น น้ า จากสถิติ ช่ ว งนี้ จ ะเป็ น ช่ ว งที่ เด็ กจะจมน้ าตายเยอะ
นอกจากนี้คาดว่าอีกไม่นานฝนจะตกปีนี้ระบาดไข้เลือกออกคงต้องช่วยกันดูแลและป้องกัน

มติที่ประชุม

- รับทราบ –

4.4 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
ด้ ว ยท่ า นรั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ นฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ได้มีคาสั่งให้ยกเลิกคาสั่งที่ 1/2558 ในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรแล้วเลือกตั้งคณะจังหวัดขึ้นใหม่ โดยมี ผวจ.เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
มีท่านปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ในการ
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.5 การนาเสนอข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตรและสถานการณ์น้าจังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปราจีน บุรี / โครงการชลประทานปราจีน บุรี )
สรุปสถาณการณ์น้าในจังหวัดปราจีนบุรี ณ วันนี้ ปราจีนบุรีมีแหล่งน้าขนาด
ใหญ่ 1 แห่ ง คือ อ่ า งเก็ บ น้ านฤบดิ น ทรจิ น ดา ณ วั น นี้ มี น้ าอยู่ 100 ล้ า นฯ จากปริ ม าณที่ เก็ บ 295 ล้ า นฯ

๑๗

มีอ่างเก็บน้าขนาดกลางอยู่ 4 อ่าง ส่วนเรื่องน้าเค็มในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปราจีนบุรียังไม่มีผลกระทบกับความเค็ม
ในแม่น้าปราจีนบุรี
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี/โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สินค้าเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ในเรื่องข้าวผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจาก
ปริมาณน้าฝนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การตลาดอยู่ในความสมบูรณ์ปัญหาเรื่อง
ไม้ผลการตลาดต้องการมากกว่าผลผลิต ผลผลิตของจังหวัดมีไม่ มากนักเมื่อเทียบกับความต้องการของประเทศ
สรุปสถาณการณ์ด้านประมงผลผลิตเป็นส่วนเกินของการตลาดในบางช่วงทาให้ราคาลดลง สถานการณ์ด้านปศุสัตว์
ตลาดมีความสมบู รณ์เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นฟาร์มที่ มีมาตรฐานเป็นสั ญญาที่รั บซื้อผลผลิ ตของเกษตรกรโดยตรง
ส่วนไก่ไข่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ทุกวันจึงมีความต้องการของตลาดมากกว่าความคาดการณ์
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.6 สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
จังหวัดปราจีนบุรี (สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
สรุ ป ภาพรวมเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ทั้ ง หมด 7 วั น 45 ครั้ ง บาดเจ็ บ 49 ราย
เสี ย ชีวิต 6 ราย ช่ว งที่เกิดอุบั ติเหตุสู งสุ ดช่วงอายุ 15- 29 ปี จานวน 15 ราย อุบัติเ หตุจารถที่เกิดบ่อยคือ
จักรยานยนต์ สาเหตุการเกิดคือไม่สวมหมวกนิรภัย
มติที่ประชุม

- รับทราบ –
4.7 เรื่องการรักษาความสะอาด 1 หน่วยงาน 1 อาเภอ (นาเสนอวีดีทัศน์ ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที) (สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

- รับทราบ –

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.3 สรุปผลการสารวจเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ประจาปี 2561
- รับทราบ 4.4 ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
- รับทราบ 5.5 โครงการประกันภัยข้าวนาปี 2561
(สานักงาน ธ.ก.ส.ปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๑๘

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ 2561 (ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
โครงการหน่ ว ยบ าบั ดทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ างรอยยิ้ ม ให้ ประชาชน จั งหวั ด ปราจี น บุ รี
ประจาปี 2561 ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ วัดโคกพนมดี หมู่ที่ 7
ตาบลโคกไทย อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

