
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 5/2561 
วันพุธที ่30 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

--------------------------------------- 

1.ผู้มาประชุม     
 1. นายพินิจ  บุญเลิศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   ประธาน 

2. นายมนต์สิทธิ์   ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
3. นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
4. พล.ต.ต. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
5. พันเอก สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (ทหาร)  
6. นายพงศ์พฤกษ์ ภู่พฤกษา อัยการจังหวัดปทุมธานี 
7. นายสรรเสริญ  ไชยบาง  อัยการจังหวัดธัญบุรี 
8. นายศกร  หลิมศิริวงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
9. นายภาคภูมิ มีอุดร  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
10. นางฉวีวรรณ นาคอุไร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
11. นายธวัชชัย            ศรีทอง            หัวหน้าส านกังานจังหวัดปทุมธานี 
12. นายวีระชาต ิ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี 
13. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
14. นายยศกร  ทูลธรรม  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
15. นายรังสรรค ์ สันติวิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา คลองหลวง 
16. นายพงษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา 
17. นายสุเมธ  มีนาภา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
18. นายสันต ์  สร้อยแสง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
19. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม แทน ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
20. นายปรีชา  ทองค า  ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
21. นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา นายอ าเภอเมืองปทุมธานี 
22. นายอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอ าเภอธัญบุรี 
23. นายนิติชัย  วิริยานนท์ นายอ าเภอคลองหลวง 
24. นายดรณ์  สมิตะเกษตริน นายอ าเภอล าลูกกา 
25. นายไพรัตน์  ลิ่มสกุล  นายอ าเภอสามโคก 
26. นายพิษณุ  ประภาธนานันท์ นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
27. นายวิรัตน ์  เธียรพจีกุล นายอ าเภอหนองเสือ 
28. นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
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29. พันเอก เอกศักดิ์ อ่อนชื่น  แทน ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
30. พันเอก ชิษณุพงศ์ ทองค า  สัสดีจังหวัดปทุมธานี  
31. ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์   คลังจังหวัดปทุมธานี 
32. นายอรุณชัย  ภัทรานนท์ ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี 
33. นางลักษณา  ถนอมว า  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
34. นายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
35. นางจิตลัดดา สุขะวิริยะ สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี ๑ 
36. นางพิชชานันท์ ทองไพรวรรณ แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
37. นางสาวณัฏฐา ลิมปดานนท์ แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี 
38. นายชัยรัตน์   จงก้องเกียรติ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 
39. นายอัครพล  พ่ึงธรรม  ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
40. นางรติวัณณ  บุญประคอง  ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร 
41. นางสาวจรีรัตน ์ ค ากอง  ผู้แทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต กรุงเทพฯ 
42. นางรุ่งทิวา  สุดแดน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
43. นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
44. นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอ าไพ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
45. นายคมสัน  รักแก้ว  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานี 
46. นางกนกอร  สัตยามะระ แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
47. นางสาวฐาปนีย ์ ศิริสมบูรณ์ แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 
48. นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)    
49. นางสุพิชา  มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)    
50. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
51. นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
50. นางปราณ ี  ประทุมมา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี  
52. นายราเชนทร ์ ปัญญาธนคุณ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี  
53. นางไพวรรณ ปะเมโท  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
54. นางละออง  ชื่นฉอด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
55. นายเฉลียว  เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี 
56. นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
57. นายภัทรพงศ ์ ฤกษ์ฉาย แทน เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
58. นายเชาว์ณรงค์ บัวไชโย  แทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
59. นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
60. นายสากล  ชลคีรี  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
61. นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
62. นางวีรภรณ ์ บุญญานุสนธิ์ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี 
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63. นายวีระ  วัชรกรโยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี 
64. นางวันทนีย์  สุดแสวง  แทน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
65. นางสาวนงนุช บูรณวิทย์ แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
66. นายพิศาล  พูลเกษม  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
67. นางสาววัลลภา ชัยมาต  แทน ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
68. นายประเทือง อินทร์กัน  แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
69. นายเอกบดินทร์ จ าเนียรกาล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
70. นายรุ่ง  บัวใหญ่รักษา ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี 
71. นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 
72. นายภาคภูมิ    ผ่านส าแดง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 
73. นางปราณี  ชาวประทีป  แทน ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) 
74. นายสินธพ   โมรีรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปทุมธานี 
75. นายสมฤกษ  ศุภมิตรกฤษณา แทน ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา สระบุรี 
76. นายจ าลอง  เก่งตรง  สถิติจังหวัดปทุมธานี 
77. นายไพฑูรย์  ตั้งตน  ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 
78. นางชไมพร  ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
79. นายธิต ิ  สุขนิยม  พลังงานจังหวัดปทุมธานี 
80. นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
81. นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 
82. นายสรชา  อุตะระวิเศษ แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  
83. นางจงดี  ลัคนทินวงศ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
84. นายสรชา  อุตะระวิเศษ แทน ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 
85. นางสาวกรรณิการ์ สุภาพวงษ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

 86. นายวารินทร ์ หัตถกิจนิกร   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
87. นางสาวละเมียด เทศแย้ม  แทน ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดปทุมธานี 
88. นางสาวพรพิมล ทองจันทร์ ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี  
89. นายสุบรรณ  พุทธศรี  แทน ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
90. นายสิทธ ิ  สุธีวงศ ์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
91. นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง   
92. นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
93. นางสาววฒนพร ศรีจันทร์ แทน แรงงานจังหวัดปทุมธานี 
94. นางสาวพีรียา เชิญกลาง แทน จัดหางานจังหวัดปทุมธานี 
95. นายสมพจน์  กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
96. นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
97. นายจักรวาล  ทิพย์มาลัย แทน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 
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98. นางสาวสุพัตรา โรจนมังคลาภรณ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1  
(จังหวัดปทุมธานี)  

99. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
100. ดร.ธีรภัทร  ศรีนรคุตร แทน ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    แห่งประเทศไทย  
101. นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
102. นายประพฤทธ บุญอ าไพ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1 
103. ดร.วิชัย  แสงศรี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 
104. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
105. นางสาวนิสา  ที่ดินด า  แทน ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
106. นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์  แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 
107. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
108. นายแพทยส์ุรัตน์ สุขประเสริฐ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 
109. นางพัชรี  รัตนแสง  แทน ผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์ 
110. นางจินตนา บุญวงศ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี 
111. นายสหวัฒน ์ โสภา  อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
112. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
110. พ.ต.อ. สิงหนาท สีกาแก้ว  แทน ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 
111. นายกนก  เกิดวัฒนา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 
112. ว่าที่ พ.ต. พีระพงษ์  สาระภี  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) 
113. นายวีระวัฒน ์ มากท้วม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 
114. นายสุรศักดิ์   ประตูแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล าลูกกา 
115. นายไชยรัตน ์ ทองเกิด  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว  
116. นายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี  
117. นายชัยฤทธิ ์ จูสกุลวิจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา รังสิต (ชั้นพิเศษ) 
118. นายขวัญชัย กิจกอบชัย  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ธัญบุรี  
119. นายภวัต  แผลงศร ี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา คลองหลวง  
120. รศ.ดร. สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
121. นางนงลักษณ์ สมณะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
122. นายชรินทร เดชด ารงค์ปรีชา แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
123. นางอรุณ ี  มีสัจ  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
124. นางอรสา  รามโกมุท ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
125. พ.ต.ต. เดชพล กอสนาน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดปทุมธานี  
126. นางสาวจันทนี สังข์อ่ า  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดปทุมธานี 
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127. นายภัสพลภ ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  
 128. นายชวลิต  ครองสิน  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  

129. นายภาค  วราธนานันทน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
130. นางสาวอรุณวดี สว่างด ี  แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  
131. นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอ้ือตระกูล ประธานภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี 
132. นายสมนึก  สอนเนย  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
133. นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง แทน นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
134. นายปัญญา ชลคงคา  แทน นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 
135. นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง แทน นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
136. นายสมศักดิ์ ค่ายทอง  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 
137. นายณรงค ์ อู่ทรัพย์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
138. นางสาวดารุณี วัดแก้ว  แทน นายกเทศมนตรีเมืองล าสามแก้ว 
139. นายทวีชัย  พันธ์ทอง แทน นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
140. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด แทน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 
141. นายศุภฤกษ์ แก้วสิงห์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด 
142. นางจินตนา แก้วศรีงาม แทน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย  
143. พ.ต.ท. สมยศ ด าจันทร์  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
144. พ.ต.อ. สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต 
145. พ.ต.อ. ธีระชัย เด็ดขาด  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนพริกไทย  
146. พ.ต.อ. ปัญญา วิเศษพานิชกิจ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามโคก 
147. พ.ต.อ. พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรลาดหลุมแก้ว 
148. พ.ต.อ. อรรถพล มีเสียง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูบางหลวง 
149. พ.ต.อ. วิวัฒน ์ อัศวะวิบูลย์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 
150. พ.ต.อ. ปัณณพัฒน์  เดชโชติพิสิฐ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ 
151. พ.ต.อ. ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
152. พ.ต.อ. พีรพล ไชยพงศ์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองเสือ 
153. พ.ต.อ. ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าลูกกา 
154. พ.ต.อ. กรณ์เสฏฐ ์ วงศ์สีชิน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจคลองสิบสอง  
155. พ.ต.อ. ทูน เดชคุณมาก ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า 

๒.  ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าสว่น ฯ) เนื่องจากติดราชการอ่ืน                                                                                                                                                                                       
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายผล ด าธรรม)  
2. อธิการวิทยาลัยการปกครอง                                                                                      
3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                       
4. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต)  
5. ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
6. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๑ 
7. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๒ 
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ปทุมธานี 
 

/ 9. ผู้อ านวยการ ... 







- ๘ - 
 

 

ก่อนวาระการประชุม 
1.   พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (จ านวน 17 ราย 30 ผลิตภัณฑ์)  
     (ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดปทุมธำนี)  
2.  พิธีมอบสีทารั้วศาลากลางจังหวัดปทุมธานีของบริษัทสีไทย จ านวน 55 กระป๋อง มูลค่า 110,000.- บาท 
 (อ ำเภอเมืองปทุมธำนี) 
3.  พิธีมอบโล่รางวัลส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ 1 (มกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๑) รางวัลที่ ๓ 
     (ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดปทุมธำนี  ) 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 1.1    หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

(1) นายศกร หลิมศิริวงษ์  อัยการผู้เชี่ยวชาญ  ส านักงานอัยการภาค 5 
                            ช่วยราชการส านักงานอัยการภาค 1  

    ด ารงต าแหน่ง  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว 
จังหวัดปทุมธานี  

(2) นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

           ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ 
สนับสนุนวิชาการ 1 

(3) นายสากล  ชลคีรี  ผู้อ านวยการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล  
          ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 

(4) นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี  
          ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
        รังสิตใต้ 

   1.2  ข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
ผู้ว่าราชการ    ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีข้อสั่งการแจ้งที่ประชุมกรมการจังหวัด 
จังหวัดปทุมธานี   และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 สรุปได้ ดังนี้  

1) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  
      เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 
2561 จังหวัดปทุมธานีจะจัดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  
      1.1) กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning 
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     1.2) การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประดับ              
ธงชาติไทย ร่วมกับ ธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานที่ท าการและอาคาร
บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป ทั้งนี้ ส าหรับธงชาติที่เก่า 
ขอให้ เปลี่ยนใหม่ และท าความสะอาด ทาสีรั้ วสถานที่ท าการ ให้สวยงาม                  
สมพระเกียรติ  
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 1.3) กิจกรรมสวดมนต์/พิธีทางศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่                
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    ส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ จังหวัดปทุมธานีจะได้แจ้งเพ่ิมเติมให้ทราบต่อไป 
ทั้งนี้  รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือน
กรกฎาคม 2561 นี้  

  2) การจัดระเบียบสายสื่อสาร  
           ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจ

ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3/2561) 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ              
การไฟฟ้านครหลวงได้รายงานความคืบหน้าการด าเนิน “โครงการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน” และการจัดระเบียบสายสื่อสาร ส าหรับ 
จงัหวัดปทุมธานีจะมีหลายแห่งที่สายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ เช่น บริเวณแยกบางพูน 
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานีและ
สาขา นายอ าเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสายสื่อสาร อย่าให้ขาดห้อยลงมา เป็นอันตรายกับประชาชนได้   

  3) ถิ่นบัวหลวงสะอาด  
      ถิ่นบัวหลวงสะอาด เป็น 1 ใน 4 นโยบายส าคัญของจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ร่วมกัน 
ในขณะนี้ ยังพบสถานที่ราชการที่ยังไม่ได้ปรับปรุงสถานที่/ท าความสะอาด
หน่วยงานให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (บริเวณวัดหงส์ปทุมมาวาส) ยังไม่สะอาด             
จึงขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้น าเรื่องนี้ไปเน้นย้ าในการประชุม
ของส่วนราชการในสังกัด ให้เร่งรัดปรับปรุงสถานที่ท างาน โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล   

4) การบูรณะซ่อมแซมยอดขององค์เจดีย์วัดโคก  
       เนื่องจากสัปดาห์ก่อน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง มีลมกรรโชกแรง และ
เกิดฟ้าผ่าที่ยอดขององค์เจดีย์วัดโคก (ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองฯ) ซึ่งเป็นเจดีย์
เก่า รูปทรงเจดีย์มอญ อายุราว 200 ปี จากการตรวจสอบพบว่า เจดีย์ดังกล่าว            
มีรอยแตกร้าวที่บริเวณยอดเจดีย์เป็นทางยาว ตัวเจดีย์ช่วงกลางองค์มีร่องรอยอิฐ
แตกพังเสียหาย ได้รับความเสียหายหลายส่วนด้วยกัน และได้ประเมินค่าใช้จ่าย            
ในการซ่อมแซม ประมาณ 100,000.- บาท ซึ่งทางส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี จะได้ขอรับจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือกับ
ทางวัดในการบูรณะซ่อมแซมต่อไป  
 
 
       / ส าหรับ ... 
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 ส าหรับวัดโคกนั้น เป็นวัดเก่าอายุ 200 ปี มีของเก่าจ านวนมาก เช่น            
ตู้พระธรรม ใบลาน เครื่องลายคราม แต่สภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ปลอดภัย และ
ท่านเจ้าอาวาสก็ชราภาพมากแล้ว จึงขอให้นายอ าเภอเมืองฯ เข้าไปสอดส่องดูแล
ความเรียบร้อยเป็นพิเศษ รวมถึง อ าเภออ่ืน ๆ ขอให้ส ารวจวัดเก่าในพ้ืนที่  และ            
เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับวัดและพระสงฆ์ต่อไป  
         ทั้ งนี้  ผู้ เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดฯ ได้ร่วมกันบริจาค                 
เพ่ือสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยอดขององค์เจดีย์วัดโคก รวมทั้งสิ้น 
14,500.- บาท   

  5) ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว/ วัดและโบราณสถาน   
      การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด บางแห่งยังไม่ได้ขึ้น             
ป้ายบอกทาง เช่น กรณีของวัดสิงห์ อ าเภอสามโคก ที่อยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 
4 กิโลเมตร แต่ขาดป้ายบอกทาง และภายในวัดสิงห์ มีน้ าท่วมขัง หญ้าขึ้นรก   
โบสถ์สีร่อน ขาดการบูรณะซ่อมแซม จึงขอให้อ าเภอสามโคกเข้าไปดูแลและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของวัดให้ดีขึ้น รวมถึง อ าเภออ่ืน ๆ เช่นกัน ขอให้ตรวจสอบ              
ป้ายบอกทาง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว วัด และ
โบราณสถานในพื้นที่ด้วย  

  6)  งานสารบรรณ (การจัดท าค าสั่ง/การเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด)   
       การจัดท าค าสั่งจังหวัดของส่วนราชการ จะเก่ียวข้องกับส่วนงานอ่ืน ๆ 
ในหลายมิติ ดังนั้น ในส่วนของกรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ขอให้
เพ่ิมเติมหน่วยงานอ่ืนเข้าไปด้วย และค าสั่งทุกคณะ ขอให้มีปลัดจังหวัดปทุมธานี
ร่วมเป็นกรรมการด้วยทุกครั้ง และปรับปรุงค าสั่งให้เป็นปัจจุบันนอกจากนั้น              
การเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเชิญประชุมหรือร่วมงานต่าง ๆ ขอให้
ก าหนดเวลาเปิดประชุม/ พิธีเปิด และให้ระบุเวลาในการเชิญให้ชัดเจน ต้องการ            
ให้ผู้รับเชิญไปถึงในเวลาใด เพ่ือหน่วยงานจะได้เตรียมการต่าง ๆ และไม่ต้องรีบ
รับรองประธาน 

  7) การเกี่ยวข้องกับการเมือง   
 ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่/             
ปฏิบัติตน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นประตูเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร มีโอกาสที่จะเกิดการชุมนุมต่าง ๆ ดังนั้น การแก้ไขปัญหา             
ขอให้เสร็จสิ้นในพ้ืนที่ ไม่ให้มีการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร และหากพบเจอ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ขอให้สอบถาม/รายงาน ผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดปทุมธานี/ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี 
(ทหาร)/ ปลัดจังหวัดปทุมธานี/ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานีท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งสามารถรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่จ าเป็นต้องให้ข่าวทุกเรื่อง ขอให้ตรวจสอบพ้ืนที่ของ
ท่านให้ดี  หากจ าเป็นต้องให้ข่าว ขอให้แจ้งผู้ ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี/                   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ  
      / 8) การให้ความส าคัญ ... 
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   8) การให้ความส าคัญสูงสุดกับงานของสถาบันพระมหากษัตริย์  
     ขอให้ ส่ วนราชการ ให้ ความส าคัญสู งสุ ดกับ งานของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และงานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เข้ามาด าเนินการ     
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เช่น สวนสัตว์ปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี และศูนย์การเรียนรู้
เกษตรชุมชนเมืองและแปลงสาธิตการท านาในพ้ืนที่ ดินเปรี้ยวจัด บริเวณคลอง ๔ 
ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โครงการในพระองค์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น รวมถึง การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นเวรกลุ่ม ให้ไปด้วยตนเองทุกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด    

   9) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   
      โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ขอให้              

ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้แก่ 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านชุมชนละ 200,000.- บาท ทั้งนี้ 
งบประมาณดังกล่าวจะจัดสรรไปสู่พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยตรง ผ่านคณะกรรมการ
หมู่บ้าน และเป็นงบประมาณในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็น
การท างานในพ้ืนที่ และปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ โดยส่วนราชการต่างๆ 
ให้ความร่วมมือและบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

          10)  ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
 ขอให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการและดูแลงานในภารกิจหลัก              

ของตนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ขอให้ที่ท าการปกครองจังหวัด อ าเภอทุกอ าเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความเรียบร้อยในการติดต่อราชการ/ การปลอมแปลง
เอกสารของทางราชการ เช่น การจดทะเบียนสมรส อ าพราง การจดทะเบียน
โรงแรม การขอใบอนุญาตด าเนินกิจการโรงแรม เป็นต้น ส าหรับในส่วนของ
ภาคเอกชน ขอให้ส่วนราชการให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมของภาคเอกชน และ
เข้าร่วมงานเพื่อให้ก าลังใจแก่ภาคเอกชนของจังหวัดด้วย  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม                 ทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 เมษายน 2561 
หัวหน้าส านักงาน   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 22 หน้า 
จังหวัดปทุมธานี และบันทึกในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  www.pathumthani.go.th หัวข้อ การประชุม

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม                  รับรองรายงานการประชุม 

 

/ ระเบียบวาระที่ 3 .... 

http://www.pathumthani.go.th/
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อประสานงาน  

3.1  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2561  
คลังจังหวัดปทุมธานี   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ของจังหวัดปทุมธานี  
          ข้อมูล ณ วันที ่18 พฤษภาคม 2561  

     ไตรมาสที่ 3  
     เป้าหมาย 77.00  งบประจ า จัดสรร    3,253.98 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย   2,231.55 ล้านบาท  
            ร้อยละ        68.58 (ล าดับที่ 58)  
     เป้าหมาย 65.11 งบประจ า จัดสรร    3,515.83 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย   1,576.87 ล้านบาท  
            ร้อยละ        44.85 (ล าดับที่ 56)    
     เป้าหมาย 74.29  ภาพรวม    จัดสรร    6,769.81 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย   3,808.41 ล้านบาท  
            ร้อยละ        56.26  
     ในการนี้ ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานีไดล้งพ้ืนที่ติดตามเร่งรัด 
     การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริการแนะน า ช่วยเหลือ  
     สนับสนุน ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) และการเบิกจ่าย (GFMIS)  
     ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
     จ านวน  24  หนว่ยงาน พบปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงานดังนี้ 
     1. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า 
     2. ส่วนราชการที่เป็นหน่วยที่ต้องดูแลพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน หน่วยเบิก 
         อยู่จังหวัดปทุมธานี แต่ด าเนินการเบิกให้กับพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน  
         ซึ่งมีปัญหาการเข้าท างานไม่ได้ 
     3. ส่วนราชการยังไม่ส่งมอบพ้ืนที่  หรือส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้า 
     4. ผู้รับจ้างประมูลงานได้ในราคาต่ า แต่ไม่เข้าท างานตามก าหนดเวลา 
     5. ผู้รับจ้างประมูลงานได้หลายที่ และประสบปัญหาเงินหมุนเวียน  
                                                        ท าให้มีแรงงานไม่เพียงพอกับการท างาน 
     6. ราคากลางที่ก าหนดจากส่วนกลางต่ ากว่าราคาทั่วไป ท าให้ไม่มีผู้ยื่นประมูล 
     7. ผู้รับจ้างยอมเสียค่าปรับ เพ่ือน าไปลดหย่อนภาษี 
       

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมาย  
จ านวน 9 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561) ไดร้ายงาน 
ที่ประชุมฯ ทราบ ปัญหาอุปสรรค ดังนี้   

     1. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี  
         – ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ได้มีการเร่งรัดติดตามแล้ว และ 
           คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนด   
 
 
         / 2. โรงพยาบาลปทุมธานี ... 
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     2. โรงพยาบาลปทุมธานี  
         - ผ่านกระบวนการ e-bidding ได้มีการส่งมอบพ้ืนที่ และรื้อถอน 
           อาคารเดิมแล้ว และคาดว่าจะด าเนินการได้ทันตามงวดงาน  
     3. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
         - ส่วนใหญ่เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           ซึ่งได้ให้ท้องถิ่นของทุกอ าเภอเร่งติดตามการเบิกจ่ายของ 
           ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
     4. ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
         - ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นท่ี 
           ให้แก่ผู้รับจ้าง  
     5. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3  
         - มีการเปลี่ยนแปลงแบบหลายครั้ง ท าให้การประมูลล่าช้า  
           ขณะนี้ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว   
     6. ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 4  
         - งบในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี (โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม) ผู้รับจ้างประมูลงาน 
           หลายรายการฯ ขณะนี้ ได้เร่งติดตามงานทุกระยะแล้ว 
     7. ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)  
         - ผู้รับจ้างเข้าพ้ืนที่ล่าช้า ขณะนี้ ได้ติดตามและเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว  
     8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
         - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ยกเว้น โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม  
           (ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2559 - 2561) ขณะนี้ ผู้รับจ้างทิ้งงาน  
          ได้เจรจากันหลายรอบแล้ว และผู้รับจ้างยินยอมที่จะเสียค่าปรับ 
     9. แขวงทางหลวงปทุมธานี  
         - งานก่อสร้างฯ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของกรมทางหลวง ที่ติดขัด 
           และท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า เช่น 
           1)  ทางหลวง 305 จ านวน 2 สญัญา งานปรับปรุงไหล่ทาง  
       จุดจอดรถ ติดขัดการส่งมอบพ้ืนที่ และปรับรูปแบบบางรายการ  
      คาดว่าจะสามารถด าเนินแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ภายใน 3 เดือน  
           2)  ทางต่างระดับบางขันธ์ ผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้า   
           3) ทางหลวง 3214 บรเิวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
      ติดขัดปัญหาสภาพหน้างานจริงมีน้ าท่วมขัง ไม่มีระบบระบายน้ า  
      จ าเป็นต้องปรับปรุงแบบใหม่ เดิมที่เป็นการขยายทางจราจร  
                                                               แก้ไขใหม่ เพิ่มเติมระบบระบายน้ า  

ประธาน     บริเวณสี่แยกสันติสุข ช่องทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดที่จะเข้าตัวเมืองปทุมธานี  
     มีเพียงช่องทางเดียว ขณะนี้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนจะติดขัดมาก  
     ฝากแขวงทางหลวงปทุมธานีหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา 
     การจราจรบริเวณนี้ และให้ยกข้ึนเป็นวาระจังหวัด และให้ส านักงานจังหวัดฯ  
     น าเรื่องนี้เข้าวาระการประชุมฯ เพื่อติดตามผลต่อไปด้วย 
 
           / ผู้อ านวยการ ... 
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ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี  แขวงทางหลวงฯ ได้ลงพ้ืนที่กับต ารวจแล้ว พบว่า ปัญหาคือขอบทางแคบ  
     ต้องมีการขยับเขตทาง ทางด้านซ้าย ทางเท้าเต็ม ต้องเวนคืน โดยจะหารือกับ 
     กรมทางหลวงเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา 

             จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ และให้ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า ติดตามและเร่งรัด 
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามก าหนดด้วย  

3.2  การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  
  (ถิ่นบัวหลวงสะอาด) 

   - โครงการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนถนนสายหลัก เพื่อรองรับ 
      การเจริญเติบโตของเมืองปทุมธานี    

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี    โครงการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนถนนสายหลัก  
   เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองปทุมธานี ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2560  
   (เพ่ิมเติม) จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จ านวน 33 ล้านบาท 
   เพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องจักรขนาดใหญ่ จ านวน 4 คัน ประกอบด้วย  

รถกวาดฝุ่น จ านวน 3 คัน และรถตักหน้าขุดหลังแบบล้อยาง จ านวน 1 คัน  
   ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ปทุมธานี โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวน 9 แห่ง แจ้งความประสงค์ 
ขอรับครุภัณฑ์ และส านักงานฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า เทศบาลนครรังสิต 
มีความเหมาะสมในการรับครุภัณฑ์ดังกล่าว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึง มีความพร้อมในการตั้งค่าด าเนินการและ 
บ ารุงรักษาในการใช้งานและมีบุคลากรที่มีความช านาญในการควบคุมเครื่องจักร  

    ในการนี้ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ได้แนะน าให้ 
   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีจัดท าบันทึกข้อตกลง 
   ความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรขนาดใหญ่  
   จ านวน 4 คัน และส่งมอบให้กับเทศบาลนครรังสิตเป็นผู้รับผิดชอบและ 
   ดูแลรักษา ซึ่งจะได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ  
   สามารถที่จะยืมไปใช้งานได้ต่อไป  

         จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

    3.3  สถานการณ์น้ า 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ า  กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย   
และบ ารุงรักษารังสิตใต้  พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561  
    โดยจะมีฝนตกชุก ต่อเนื่องทั่วไป ลมระดับล่างที่พัดปกคลุมประเทศไทย  
    เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าสู่ 
    ประเทศไทย ลมระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกพัดปกคลุม โดยตั้งแต่ 
 
           / กลางเดือน ... 
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    กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2561 ปริมาณและการกระจาย 
    ของฝนมีน้อยไม่สม่ าเสมอ ส่งผลให้น้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตรในหลายพ้ืนที ่
    โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ส าหรับจังหวัดปทุมธานีจะไม่ได้รับผลกระทบ 
    เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน  
     ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ไดค้าดหมายลักษณะอากาศ ในรอบ 3 เดือน 
    ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2561  โดยในเดือนกรกฎาคม  
    2561 คาดว่า ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าค่าปกติ 10-20 เปอร์เซ็นต์  
    ภาคกลาง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และกรุงเทพมหานครจะต่ ากว่าค่าปกติ  
    ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์  
     เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารน้ าของประเทศ กรมชลประทาน 
    ได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดการ 
    บริหารน้ า โดยกรุงเทพมหานครจะมีข้อจ ากัด เรื่องการรับน้ าจากปทุมธานี 
    ดังนั้น เพ่ือไม่ให้มีน้ าท่วมขังในพื้นที่ตอนล่าง จะระบายลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด 
    ทั้งไหลผ่านแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าท่าจีน นอกจากนั้น ได้หารือถึงการเตรียม 
    ความพร้อมในส่วนต่าง ๆ เช่น การก าจัดวัชพืชในคลอง และหน้าอาคาร 
    ชลประทาน ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน และสถานีสูบน้ า  
    การแจ้งเตือนพื้นที่ริมแม่น้ านอกคันกั้นน้ า และตรวจสอบปริมาณน้ า 
    ในเขื่อนต่างๆ ของกรมชลประทาน เป็นต้น  

        จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ และมอบหมายส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
    รายงานกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีทราบสถานน้ าของจังหวัดปทุมธานี  

โดยให้ประสานรายละเอียดกับโครงการชลประทานปทุมธานีและโครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษารังสิตใต้  

    3.4  ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (1 พฤษภาคม 2561)  
     - การเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ า และ 
       ปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ  
หัวหน้าส านักงาน   กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
จังหวัดปทุมธานี    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดด้านการบริหาร 
    ราชการแผ่นดิน ในเรื่องการเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลอง ตื้นเขินและกีดขวาง 
    ทางน้ า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ  
    ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    ของมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ า  
    และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด สวยงามเป็นระเบียบ เพ่ือให้สามารถ 
 
 
           / ใช้ประโยชน์ .... 
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  3.7  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
     ศาลหลักเมือง และที่ประดิษฐานพระปทุมธรรมราช  
โยธาธิการและผังเมือง   ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีได้จัดท ารายละเอียด 
จังหวัดปทุมธานี   งบประมาณและขอบเขตงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลากลางจังหวัด 
   ปทุมธานี ศาลหลักเมือง และที่ประดิษฐานพระปทุมธรรมราช รายละเอียดดังนี้  
    ขอบเขตงาน      งบประมาณ 
    ๑. งานรื้อถอน     ๕๐,๐๐๐ บาท  
    ๒. งานก่อสร้างหอประดิษฐานพระปทุมธรรมราช   ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๓. งานปรับปรุงศาลหลักเมือง           ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
    ๔. งานก่อสร้างศาลารอรถโดยสารประจ าทาง  
        (ขนาด ๓.๕๐ x ๙.๐๐ เมตร)  
    ๕. งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. และทางเท้า 
    ๖. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้และหญ้า 
    ๗. งานท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
    ๘. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
    ทั้งนี้ เมื่อได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จะได้เร่งด าเนินการงานก่อสร้างทั้งหมด 
   เพ่ือให้ทันตามก าหนดในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้  
         จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ 
 

    3.7 โครงการของอ าเภอ 7 อ าเภอ  
นายอ าเภอเมืองปทุมธานี    อ าเภอเมืองปทุมธานีได้ยกร่างโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
    โดยอยู่ระหว่างการเสนอขอรับงบประมาณ ชื่อว่า “โครงการมหัศจรรย์ปทุมธานี  
    (Amazing Pathumthani)” ระยะเวลาการจัดงาน 7 - 10 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม  
    2561  
     โดยจะรวบรวมของดีของเด่นของจังหวัดปทุมธานีไว้ให้มากที่สุด ในงานจะมีบูธ 
    ของแต่ละอ าเภอ และเชิญชวนส่วนราชการมาร่วมออกร้าน รวมถึง ภาคเอกชนและ 
    ประชาชน กิจกรรมจะมีเวทีกลาง การแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี  
    การจัดประกวด “นางสาวปทุมธานี” และเนื่องในโอกาส 100 ปี ชาตกาลของ 
    ครูไพบูลย์ บุตรขัน ศิลปินแห่งชาติ จะมีการจัดประกวดร้องเพลงของครูไพบูลย์ฯ  
    เช่น เพลงค่าน้ านม เพลงมนต์รักลูกทุ่ง เป็นต้น  

ประธาน     ในวันที่ 9 กันยายน 2561 จะเป็นคล้ายวันเกิดครบรอบ 100 ปี  
    ของครูไพบูลย์ฯ และทราบว่าทายาทของครูไพบูลย์ฯ จะจัดงานร าลึกฯ จึงขอให้ 
    อ าเภอสามโคกเข้าไปดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดงานฯ ดังกล่าวด้วย 
 
 
          / นายอ าเภอธัญบุรี ... 
 
 



- ๑๘ - 
 

 

นายอ าเภอธัญบุรี   อ าเภอธัญบุรีขอน าเรียนผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 
    แบบบูรณาการ ซึ่งเก่ียวข้องกับส่วนราชการหลายส่วน ในเรือ่งการป้องกัน 
    การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพ้ืนที่อ าเภอธัญบุรี โดยอ าเภอธัญบุรี  
    เป็นอ าเภอที่มอัีตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด ประมาณ 80 ราย และ 
    ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก กว่า 10 แห่ง 
     ในการนี้ อ าเภอธัญบุรี โดยสาธารณสุขอ าเภอและเทศบาลในพื้นที่  
    ได้ลงไปดูแลประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งบางครัวเรือนเป็นบ้านไม่มีเลขท่ี  
    บางบ้านบุกรุกท่ีราชพัสดุ และมีปัญหาคุณภาพชีวิต เจ้าหน้าที่ได้ลงไปให้ค าแนะน า 
    และท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี และขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติ 
    ตามกฎหมาย  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

    3.9  สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     1) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดปทุมธานี  
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข    สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศไทย 
จังหวัดปทุมธานี          - ข้อมูลเฝ้าระวังโรคของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –  
          25 พฤษภาคม  61 พบผู้ป่วย 11,704 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  
                                                         17.89 ต่อแสนประชากร  เสียชีวิต 16 ราย  คิดเป็นอัตรา 0.02  
          ต่อแสนประชากร  

  - กลุ่มอายุที่พบมากท่ีสุด คือ 15-24 ปี (ร้อยละ 25.79), 10-14 ปี 
    (รอ้ยละ 19.25) และ 25-34 ปี (ร้อยละ 14.90 )  

       - เป็นคนไทย ร้อยละ 96.5 พม่าร้อยละ 1.4 อ่ืน ๆ ร้อยละ 1.4   
       - อาชีพ ส่วนใหญ่นักเรียน ร้อยละ 43.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง 
         ร้อยละ 21.4   รับจ้าง ร้อยละ 19.7  
       - คาดว่าจะมีผู้ป่วยรวมประมาณ 81,000 รายตลอดทั้งปี 

  - ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 จะพบผู้ป่วยมากกว่า 10,000 ราย 
    ต่อเดือน 

         มีความเสี่ยงสูงที่โรคไข้เลือดออกจะระบาดในปีนี้ 

      จังหวัดปทุมธานี มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 29 ของประเทศ   
     อันดับที่  3  ของเครือข่ายบริการที่ 4 
     จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่  
     1 มกราคม -  25 พฤษภาคม 2561  พบว่า 
     -  มีจ านวนผู้ป่วย 244  ราย   คิดเป็นอัตราป่วย  22.30 ต่อแสนประชากร       
     -  ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย (รายที่ 1 เพศชาย อายุ  78 ปี  
        ที่อยู่ 23  ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี รายที่ 2 เพศหญิง  
        อายุ 37 ปี ที่อยู่ 1126/10 หมู่ที่ 2 ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว)  
 
           / กลุ่มอายุ ... 
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     - กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 10 - 14  ปี  รองลงมา คือ 5-9 ปี (กลุ่มวัยเรียน) 
     - อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 114 ราย   
         รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ  82 ราย  

- อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ธัญบุรี (42.68)     
  รองลงมาคือ ลาดหลุมแก้ว (26.67), เมือง (22.12), คลองหลวง (17.82)      
  สามโคก (16.63),  ล าลูกกา (12.87) และหนองเสือ (5.72) ตามล าดับ 

     ผลการด าเนินงาน 
     1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ท าหนังสือก าชับหน่วยงาน 
         สาธารณสุข ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค เมื่อมีรายงาน 
         ผู้ป่วย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง โดยเฉพาะโรงเรียน  
         ชุมชนแออัด ที่โรคมีโอกาสแพร่ระบาดได้ง่าย 
     2. ประชุม War room เร่งรัดการด าเนินงานวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
     3. ท าหนังสือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น  
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้ืนที่เขตการศึกษา ชมรมร้านยา/คลีนิค 

      ในการนี้ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประสานผู้รับผิดชอบ  
     ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในสถานที่ท างาน บ้านพัก และสังเกตอาการป่วย  
     หากมีไข้เกิน 2 วัน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ บุคคลที่มีโรคประจ าตัว   
     ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว 
 
     2) สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ 
      โรคไม่ติดต่อ เกิดจากพฤติกรรมของคนท่ีไม่ถูกต้อง และอิทธิพล 
     ของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่มีการติดต่อและแพร่กระจายของโรค  
      ลักษณะของโรคท่ีไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
     เป็นต้น กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป  

การป้องกันโรคไม่ติดต่อ สามารถใช้หลักธรรม 3 ส ได้แก่ ศีล 5  
สวดมนต์ และสนทนาธรรม 3 อ ได้แก่ อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ และ  
1 นาฬิกาชีวิต ซ่ึงมีความส าคัญต่อการท างานของร่างกายในทุก ๆ ระบบ  
ฉะนั้น ควรดูแลรักษานาฬิกาชีวิตด้วยการนอนหลับอย่างเพียงพอ  
และเป็นเวลา เพื่อให้การท างานของนาฬิกาชีวิตจะยังคงเป็นปกติอยู่เสมอ  
เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 

     

         จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ 
 
 
 
         / 3.10 การจัดนิทรรศการ ... 
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3.10  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน 
   แห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) ครั้งที่ 3 “รักเธอประเทศไทย”  

ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ก าหนดการจัดนิทรรศการแสดง 
และพิพิธภัณฑ์ทหาร  ผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล)  
    ครั้งที่ 3 “รักเธอประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561   
    ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ  
    สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ 

และสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเป็นจ านวนมาก และขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานและชมนิทรรศการฯ ตามก าหนดการข้างต้นต่อไป  
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2533 8467-8  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

3.11 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 
 (ล าลูกกา คลอง 2)  

ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ   โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
    และปริมณฑล The NHA Condo ล าลูกกา คลอง 2 อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน  
    1 ห้องน้ า ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 27 ตารางเมตร จองเริ่มต้น 5,000.- บาท  
    เปิดจองตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  
    สาขา สะพานใหม่-ดอนเมือง หรือติดต่อที่กองบริหารงานขาย 3 การเคหะแห่งชาติ  
    โทร. 1615 หรือ 09 1047 1263 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                 ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

    4.1  การประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดปทุมธานี  

ขนส่งจังหวัดปทุมธานี    ด้วยกรมการขนส่งทางบกก าหนดการประมูลเลขทะเบียน ในวันเสาร์ 
    และอาทิตย์ ที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 ในหมวดอักษร กท ซึ่งครั้งนี้เป็นการ 

ประมูลครั้งที่ 4 ของจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ในการประมูลเลขทะเบียนรถ “เลขสวย”  
กรมการขนส่งทางบก ได้มีค าสั่งที่ 433/2557 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูล โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
เป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย ปลัดจังหวัดปทุมธานี อัยการจังหวัดปทุมธานี  
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และขนส่งจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  

/ ในการนี้ ... 
 



- ๒๑ - 
 

 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว  
เห็นควรมอบให้ส านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีด าเนินการประชาสัมพันธ์และ 
จัดการประมูล จึงเรียนคณะกรรมการในที่ประชุมฯ แห่งนี้ เพ่ือโปรดพิจารณา 

 ให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม                  เห็นชอบ มอบหมายส านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีด าเนินการต่อไป 
 

    4.2  เอกสารประชาสัมพันธ์  (เอกสำรแจก)   
  1) รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  

      ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561  (ส ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี)  
  2) จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน 
      พฤษภาคม 2561 (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดปทุมธำนี)  

 3) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  
     ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี)  

4) จุลสารส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 5/2561  
    ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี)  
5)  สารพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561  
    (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี) 

   6)  จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนเมษายน 2561 
     (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดปทุมธำนี) 

  7)  ข่าวคุมประพฤติ คืนคนดี สู่สังคม ประจ าเดือนเมษายน 2561 
               (ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดปทุมธำนี) 

  8)  บอกข่าวเล่าเรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดปทุมธานี  
                 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561  
       (ส ำนักงำน กศน. จังหวัดปทุมธำนี)  
  9)  กฎหมายคืนสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 39   
      (ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี)  

 4.2  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งต่อไป  จังหวัดจะมีหนังสือเชิญเข้ารว่มการประชุมฯ  
   ครั้งต่อไป โดยสามารถดาวนโ์หลด ได้ที่เวปไซต์ของจังหวัดปทุมธาน ี
เลิกการประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

     ลงชื่อ               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                  (นางจันทิมา ศรียาภัย) 
                                               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน) 
              ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 




