
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 3/2562 
วันจันทร์ที ่18 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
--------------------------------------- 

1.ผู้มาประชุม     
          1. นายพินิจ    บุญเลิศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธาน  

2. นายผล  ด าธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   
3. นายชาธิป   รุจนเสรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
4. นายจรูญศักดิ ์ สิงหเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
5. นายสิทธิชัย    สวัสดิ์แสน  ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
6. พล.ต.ต. สุรพงษ ์ ถนอมจิตร  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
7. พันเอก สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (ทหาร)  
8. นายสมเกียรติ  ตรีภาภิวัฒน ์ แทน อัยการจังหวัดปทุมธานี 
9. นายเจษฎา  วินธุเศรษฐ์ แทน อัยการจังหวัดธัญบุรี 
10. นายศกร  หลิมศิริวงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
11. นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
12. นายเสนีย ์  ส้มเขียวหวาน  รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
13. นายวีระชาต ิ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี 
14. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
15. นางพวงเพชร ทัดภู่   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
16. นายสุเมธ  มีนาภา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
17. ว่าที่ร.ต. ขรรค์ไชย ทันธิมา  ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
18. นายปภินวชิ  ละอองแก้ว รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
19. นายอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอ าเภอเมืองปทุมธานี 
20. นายพิษณุ  ประภาธนานันท์  นายอ าเภอธัญบุรี 
21. นายนิติชัย  วิริยานนท์ นายอ าเภอคลองหลวง 
22. นายยงยุทธ  ป้อมเอ่ียม นายอ าเภอล าลูกกา 
23. นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน  นายอ าเภอสามโคก  
24. นายธรา  สุโพธิ์เงิน นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
25. นายสมชาย  ตรีณาวงษ์ นายอ าเภอหนองเสือ 
26. นางสาวอรสา ตั้งใจจิต  รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
27. พันโท ปัญญา  พรหมนุช แทน ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
28. พันเอก ชิษณุพงศ์ ทองค า   สัสดีจังหวัดปทุมธานี 
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29. ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์   คลังจังหวัดปทุมธานี 
30. นายอรุณชัย  ภัทรานนท์ ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี 
31. นางลักษณา  ถนอมว า  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
32. นายอนิรุต             หนหูน่าย สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
33. นางยุพา  พิณสุรงค์ สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี ๑ 
34. นางสาวอรุณรัตน์ สัญญานุวัฒน์ แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
35. นายสุรพันธุ ์ หยิกประเสริฐ แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี 
36. นางรติวัณน  บุญประคอง ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร 
37. นางสาวอภิรดี  อรอุไร  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
38. นายอ านาจ  หอสกุลไท แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
39. นางอ่ินอ้อย  เผ่าพรหม แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
40. นางสุมาลา  กอพลูกลาง แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)    
41. นางสุพิชา  มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)    
42. นางสิริพร  ปิณฑะดิษ แทน ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
43. นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
44. นางวรรณา  บุปผะศิริ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี  
45. นายราเชนทร ์ ปัญญาธนคุณ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี  
46. นายฤภวัฒน ์ โพธิ์น้อย  ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
 47. นางละออง  ชื่นฉอด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 

48. นายธีรทัศน์  ศิริแดง  ประมงจังหวัดปทุมธานี 
49. นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
50. นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
51. นายอาทิตย์  สุกเหลือ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
52. นางสาวพจนันท ์ ทองมาก  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
53. นายชุติมันต์  สกุลพราหมณ์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
54. นางวีรภรณ ์ บุญญานุสนธิ์  หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี 
55. นายวีระ  วัชรกรโยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี 
56. นายวัชระ  สิงห์โตทอง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
57. นายสุวิศิษฏิ ์ สุภนิพัทธ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
58. นางนวินดา  หัตถาพันธ์ แทน ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
59. นายพิสิษฐ์   จันทร์กล้า  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี  
60. นายอรรฆเดช แข็งธัญกิจ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 
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61. นายสินธพ  โมรีรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปทุมธานี 

62. นายจ าลอง  เก่งตรง  สถิติจังหวัดปทุมธานี 
63. นายเจนต ์  เชยกลิ่นพุฒิ ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 
64. นายชัยรัตน ์ บุญส่ง  แทน พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
65. นายธิติ   สุขนิยม  พลังงานจังหวัดปทุมธานี  
66. นายวีระ  ทวีชนม์  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
67. นายประชา  นาคอาทิตย์ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 
68. นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี 
69. นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
70. นายร่มพงษ ์           ผลวัฒนะ ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 
71. นางวรรณา  ชัยโกศล ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
72. นายวารินทร ์ หัตถกิจนิกร   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
73. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  เอ่ียมเหล็ก ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
74. นางรัศมี  สุวรรณหงษ์ ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 
75. นายเกษม  ธุวพาณิชยานันท์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
76. นางเฉกฉัตร  จิทานะ  แทน ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
77. นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง   
78. นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ  ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
79. นางสาวกมลวรรณ อ่ิมสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี 
80. นายอรเทพ  อินทรสกุล จดัหางานจังหวัดปทุมธานี 
81. นายไกรสร  ลาภตระการ แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
82. นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
83. นายเมธ ี  เมอืงทอง แทน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 
84. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
85. นางรักขณา  ตัณทวฑโฒ แทน ศึกษาธิการ ภาค 1 
86. นางสาวอัจฉรา หอมหวล  แทน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
87. นายประพฤทธิ์ บุญอ าไพ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1 
88. ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 
89. นางสาวอุดมลักษณ ์ หมีสมุทร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
90. นายแพทย์อนุกูล  ไทยถานันดร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 
91. นางยุคนธร  จันทร์ด า  แทน ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
     แห่งชาติบรมราชชนนี  
92. นางสาวทิพวรรณ เชื่อมั่น  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
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93. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
94. นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
95. พล.ต.ต. พงศ์ศักดิ์    ลิ้มเฉลิมฉัตร  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 
96. พ.ต.ต.หญิงศิรินทร์พร อังโป แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี 
97. นายสมเจตน์ เพ็ชรน้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) 
98. นายสมชาย   นีซัง  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล าลูกกา 
99. นางสาวจงจิตร ์ ศรีแก่นกูด แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี  
100. นางสาวนริสา  ปรีชา  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ธัญบุรี  
101. นางนฤมล  ชัชวาลย์           แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา คลองหลวง  
102. นางนงลักษณ์ สมณะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
103. นางญาณนีาถ วิริยะ  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
104. นายจ านง  ขันกสิกรรม แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
105. นางสมหวัง โชติการ  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
106. นางสาวสุรณ ี ผลทวี  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดปทุมธานี  
107. นายภัสพลภ ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  
108. นายปกรณ์พัฒน์  เทพเอ้ือตระกูล ประธานภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี 
109. นายเวนิต  วัฒนธ ารงค์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
110. นายจักรี   ชนะดี   แทน นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 
111. นายณรงค์  อู่ทรัพย์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
112. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด แทน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 
113. นายสุเทพ  ด้วงเงิน  นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย  
114. พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
115. พ.ต.ท. วีระวุฒิ ด าสุวรรณ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนพริกไทย  

          116. พ.ต.ท.สมเกียรติ  สีมาคุปต์  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามโคก 
117. พ.ต.ท. พินิษ  อุ่มบางตลาด แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรลาดหลุมแก้ว 
118. พ.ต.อ.อรรถพล มีเสียง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูบางหลวง 
119. พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 
120. พ.ต.ท.ณัฐพล  สิทธิมงคล แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ 
121. พ.ต.อ.สุนิตย์  โคนพันธ์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
122. พ.ต.ท. เอกนริวุฒิ์ วันสริิภักดิ์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูคต 
123. พ.ต.อ.กรณ์เสฏฐ์  วงศ์สีชิน   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจคลองสิบสอง 

          124. พ.ต.อ.ทูน  เดชคุณมาก ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า 

๒. ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าส่วน ฯ) เนื่องจากติดราชการอ่ืน                                                                                                                                                                                       
1. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา คลองหลวง 
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3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา 
4. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
5. อธิการวิทยาลัยการปกครอง                                                                                      
6. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                       
7. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต) 
8. ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 
10. ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
11. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๑ 
12. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๒ 
13. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ปทุมธานี 
14. ผู้อ านวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ปทุมธานี  
15. ผู้จัดการส านักงาน SME จังหวัดปทุมธานี 
16. ผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขา ธนาคารอิสลาม สาขา ปทุมธานี  
17. ผู้อ านวยการสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต กรุงเทพฯ 
18. ผู้อ านวยการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 
19. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวดัปทุมธานี 
20. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
21. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 
22. ผู้อ านวยการสถาบันพระประชาบดี  
23. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
24. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
25. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 
26. ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
27. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดปทุมธานี 
28. ปศุสัตว์ เขต 1 
29. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
30. ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
31. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
32. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
33. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
34. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ 
35. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ 
36. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
37. ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 
38. ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) 
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39. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นนทบุรี 
40. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
41. ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา สระบุรี 
42. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ 
43. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ (สุพรรณบุรี) 
44. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ ๔.๒.๒ 
45. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์ปทุมธานี 
46. ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี 
47. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  
48. ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 
49. ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
50. ผู้อ านวยการหออัครศิลปิน 
51. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
52. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 
53. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
54. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
55. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
56. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
57. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  
58. สว.กก ๕ บก.สอ.บช.ตชด. (งานป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน) 
59. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 
60. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 
61. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี 
62. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
63. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองหลวง 
64. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา รังสิต (ชั้นพิเศษ) 
65. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
66. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
67. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
68. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
69. ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 
70. ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
71. ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
72. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดปทุมธานี 
73. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดธัญบุรี 
 74. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดปทุมธานีเยาวชนและครอบครัว 
75. ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 
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76. ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
77. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดปทุมธานี 
78. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
79. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
80. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
81. ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปทุมธานี 
82. นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
83. นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
84. นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 
85. นายกเทศมนตรีเมืองล าสามแก้ว 
86. นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
87. นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด 
88. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต 
89. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองเสือ 
90. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าลูกกา 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบพิตร วาริยศ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี  
2. นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
3. นางละมัย โพธิ์สูง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

                                                    ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
      4.ว่าที่ พ.ต.อ าพล รักมิตรอานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 

5. นายอารุช เอมโอฐ  จ่าจังหวัดปทุมธานี  
6.  นายศศิณัฐ แสงภู  แทน ป้องกันจังหวัดปทุมธานี  
7. นายบูชา   จันทรพิมล ผู้ช่วยจ่าจังหวัดปทุมธานี  
8. นางจินตนา แก้วศรีงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองลาดสวาย 
9. นางสาวนัยนา  ถ้ าแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เทศบาลนครรังสิต  
10. นายมาโนช ส่งศักดิ์ชัย ปศุสัตว์อ าเภอสามโคก 
11. นางสาวพัสสิตา โสตัน  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นางปิยะพร โชคเหรียญสุขชัย หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
13. นางสาวดวงใจ ตั้งมโนญาณ รองผู้อ านวยการส านักงาน ททท. กรุงเทพมหานคร  
14. นายสมบูรณ ์ พัสโช  นักบริหารฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
15. นายศุภชัย เอ่ียวเริง  รักษาการผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
16. นางจันทิมา ศรียาภัย  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 

 
 

/ เวลา ... 
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เวลา 09.20 น. - รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ  
                       ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันในที่ประชุม 

เวลา 09.๓0 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพินิจ บุญเลิศ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                     - ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด น าสวดมนต์ไหว้พระ  
  - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ถวายความเคารพพร้อมกัน 
  - พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
    พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ท่ีเข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
        ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ 
   “...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท าเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใด 
    ท าหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอ่ืน งานก็ด าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน 
    จะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคน จะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อ่ืน  
                      แล้วช่วยกันท า...” 
        อ่านโดย  นายพินิจ  บญุเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ            

1.1   หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
1) ว่าที่ ร.ต. ขรรค์ไชย  ทันธิมา  ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  

         มาด ารงต าแหน่ง   ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
2) นายชุติมันต์  สกุลพราหมณ์  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร  

                มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี  

1.2  ข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีข้อสั่งการและนโยบายแจ้งที่ประชุม 
   กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือนมีนาคม 2562  
   สรุปได้ ดังนี้ 

1.   การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม  
      2562 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก  
      จังหวัดปทุมธานี  

              1) การอ านวยความสะดวกผู้เข้าร่วมพิธีฯ  
ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยต่าง ๆ 

เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมีประชาชนจากทุกอ าเภอร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จกว่า 
10,000 คน โดยจะมีต ารวจจราจรน ารถบัสจากแต่ละอ าเภอมายังวัดป่าภูริทัตต - 
ปฏิทาราม และเริ่มเข้าพ้ืนที่ฯ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยการเข้าประจ า
โซนต่าง ๆ ของประชาชนแต่ละอ าเภอ ได้มีการก าหนดเวลาที่ลดหลั่นกัน เพ่ือ                 
ไม่ให้แออัดบริเวณจุดคัดกรอง (Gateway) ซึ่ง Gateway จะมีจ านวน 5 เครื่อง 
ทั้งนี้ ขอให้ก าชับผู้ร่วมรับเสด็จฯ ให้น าบัตรประชาชนมาด้วยทุกคน  
 

/ ส าหรับ ... 
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    ส าหรับการพิจารณาคนนั่งเข้าเฝ้าฯ จะพิจารณาจากผู้สูงอายุก่อน 
ล าดับแรก และขอให้สุภาพสตรีที่น ากระเป๋าถือมา ต้องมีของในกระเป๋าให้น้อยที่สุด  
และเนื่องจากอากาศร้อนจัด สามารถน าร่มกันแดด (สีด า) และควรน าผ้าขนหนู 
ผืนเล็กมาด้วย ทั้งนี้ เมื่อเข้าประจ าจุดแล้ว ขอความร่วมมือทุกอ าเภอ/  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลประชาชน ไม่ให้ข้ามโซน จะมีสติกเกอร์สี 
ตามโซน เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง จะต้องกลับไปยังจุดคัดกรอง 
อีกครั้ง และในโซนต่าง ๆ จะมีเต็นท์บริการ อาหาร น้ าดื่ม สุขาเคลื่อนที่ และ 
เต็นท์แพทย์พยาบาลประจ าทุกโซน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
ต่อไปด้วย  

      2) พิธีการ 
  หัวหน้าส่วนราชการฯ ที่จะเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ขอให้เดินทางถึง 
 บริเวณพิธีฯ ก่อนเวลา 12.30 น. และไปยังจุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง และ 

จะมีเจ้าหน้าที่น าไปยังเต็นท์พลับพลาพิธี การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ 
ขอให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด ทั้งเครื่องแบบ เครื่องหมาย ทรงผม  
และรองเท้า ขอให้จัดเตรียมให้เรียบร้อย ส าหรับการจอดรถ จะมีจุดจอดรถ  
จ านวน 11 จุด และมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง โดยจะมีเจ้าหน้าที่อ านวยค 
วามสะดวก และมีรถรับ-ส่งจากจุดจอดรถไปยังบริเวณด้านหน้าวัดฯ    
ขอให้ส่วนราชการฯ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบต่อไปด้วย  

2.     พิธีท าน้ าอภิเษก  
           กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดท าน้ าอภิเษก 
   ของจังหวัดในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพิธีพลีกรรมตักน้ าและ 

พิธีท าน้ าอภิเษกของจังหวัด (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
1)  พิธีพลีกรรมตักน้ า  
   วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ 

  ของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน ณ วัดศาลเจ้า อ าเภอ 
                     เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 

 พิธีดังกล่าวจะมีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการฯ และภาคเอกชน เน้นชื่อที่มี 
 ความมงคล เป็นผู้ประกอบพิธีหลักฯ โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อฯ ปฏิบัติตัวให้บริสุทธิ์  
 เพ่ือให้พิธีมีความศักดิ์สิทธิ์ และจะมีพิธีซ้อมเสมือนจริง ในวันที่ 2 เมษายน 2562  
 เวลา 10.00 น. ซึ่งที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธานีจะแจ้งรายละเอียด 
 ให้ทราบต่อไป   

2) พิธีท าน้ าอภิเษก  
 วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 พิธีท าน้ าอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน ณ วัดชินวรารามวรวิหาร  
 อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ  
 ไม่สวมหมวก 
 

/ 3) พิธีเวียนเทียน ... 
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3) พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก   
วันอังคารที่  9 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก                 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และท่านเจ้าคณะ 
จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ  
ไม่สวมหมวก 

หลั งจากนั้ น  จะมี การเชิญ คน โทน้ าอภิ เษก ไป เก็บ รักษ าไว้ที่
กระทรวงมหาดไทย (10 เมษายน 2562) การซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญ               
คนโทน้ าอภิเษก (11 เมษายน 2562) และการเดินริ้วขบวนเชิญคนโท            
น้ าอภิเษก (18 - 19 เมษายน 2562) จึงขอก าชับให้ที่ท าการปกครอง
จังหวัดปทุมธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดพิธีท าน้ าอภิเษก            
ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

3.     การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562  
               จงัหวัดปทุมธานีได้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  

ล่วงหน้านอกเขตและในเขต เม่ือวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 
08.00 - 17.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดปทุมธานีมีสถานที่เลือกตั้ง
กลางนอกเขตเลือกตั้ง จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง 
2 ) ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  3 ) อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าโขลง 4) ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต 5) วัดสุวรรณ
บ ารุงราชวราราม และ 6) โดมโรงเรียนธัญรัตน์ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จ านวน
134,783 คน และมีผู้มาใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น จ านวน 115,782 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.90  

  โดยการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ทั้งนอกเขตและในเขตเลือกตั้งของ
จังหวัดปทุมธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบปัญหาอุปสรรคบ้างในเรื่องของ
การจราจรติดขัดบริเวณห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
เดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง รวมถึง บางพ้ืนที่ที่มีการน าเสนอข่าวจากสื่อฯ                
พบว่า เกิดไฟไหม้ในทุ่งนา ท าให้การจราจรติดขัดเช่นกัน ดังนั้น จึงมอบหมายให้               
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และ
นายอ าเภอทุกอ าเภอ ร่วมกันตรวจตรา สอดส่องดูแล และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรทราบ การห้ามเผาหญ้า เผาทุ่งนา ในช่วงวันที่                
20 - 25 มีนาคม 2562 และต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเตรียมการจัดการ               
เรื่องการจราจรในเส้นทางที่เป็นทางเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีประชาชน
เดินทางกลับไปเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม  2562  

นอกจากนั้น ขอให้ส่วนราชการที่ เป็นกรรมการ/เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี                
เข้าปฏิบัติงานประจ าศูนย์ฯ ในวันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม 2562 ณ ห้องมังคลปทุม 
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ซึ่งตามกฎหมายก าหนดให้ส่วนราชการที่ 

/ ส านักงาน ... 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการ 
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นให้ครบถ้วน     

4.     โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
             พระราชพิธี บรมราชาภิเษก  

จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัด “โครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
ก าหนดบรรพชาอุปสมบท ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562 
ระยะเวลา 15 วัน โดยก าหนดพิธีบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติ  กิจของสงฆ์
ตลอดจนอุปสมบท ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  

ในการนี้ ขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัด สมัครเข้าร่วมบรรพชา
อุปสมบทตามโครงการฯ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  เชิญชวน 
พุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาอุปสมบท รูปละ 3,000 บาท 
(สามพันบาทถ้วน) หรือตามก าลังศรัทธา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 31 มีนาคม 
2562 โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ปทุมธานี   

5.     ผลการด าเนินการก าจัดผักตบชวาของจังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานีมีแหล่งน้ าส าคัญที่เป็นแหล่งน้ าผิวดิน รวมทั้งสิ้นประมาณ 

84 คลอง รวมความยาวทั้งสิ้น 1 ,060 กิโลเมตร ประกอบด้วย 1) คลอง
ชลประทาน  มี ๒๙ คลอง เป็นคลองระบายน้ า ๑๓ คลอง คลองส่งน้ า ๙ คลอง 
และคลองอ่ืน  ๆ  อีก  ๗  คลอง คลองเหล่ านี้ ค รอบคลุม พ้ืนที่ ก ารเกษตร              
ประมาณ ๖๘๓,๐๐๐ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๗๒ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีความยาว
ประมาณ 880 กิโลเมตร และ 2) คลองธรรมชาติ  ในเขตจังหวัดปทุมธานีมี                 
๕๕ คลอง รวมความยาวประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตร  

ส าหรับภารกิจการก าจัดผักตบชวามีการด าเนินการในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น คลอง
พระอุดม ต าบลคูบางหลวง คลองบางสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย 
คลองบางหลวงเชียงราก คลองบ้านใหม่ (กิจกรรมจิตอาสา) เป็นต้น  

ส าหรับการจัดเก็บผักตบชวาใหญ่ มีปริมาณการเก็บสะสม แต่ละเดือน ตั้งแต่            
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 เป้าหมาย 200,000 ตัน สามารถ
จัดเก็บทะลุเป้า ภายในระยะเวลา 4 เดือน จ านวน 218,204 ตัน  

ส าหรับปริมาณการจัดเก็บผักตบชวาต่อเนื่อง (เก็บเล็ก) ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2560 - เดือนกันยายน 2561 จ านวน 234,953 ตัน (4,699,860 ตาราง
เมตร) และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - วันที่  15 มีนาคม 2562 จ านวน 
16 ,602 ตัน (332 ,040 ตารางเมตร) ปริมาณการจัดเก็บปัจจุบันต่อเดือน
ประมาณ 3 ,000 ตัน (60 ,000 ตารางเมตร) ปัจจุบันในพ้ืนที่มี เรือจัดเก็บ
ผักตบชวาใหญ่ 1 ล า และล าเล็ก 1 ล า บริเวณคลองบางหลวงเชียงราก 
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ในการนี้ ขอก าชับให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ และ  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ด าเนินการก าจัดผักตบชวาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และรายงานให้จังหวัดทราบเป็นระยะต่อไป  

6.    การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีไดด้ าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ตาม 

นโยบายลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  
โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) เสนอรายช่ือ ตามโครงสร้างคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน 
          นโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  
           ที่ 106/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
           เป็นประธาน หัวหน้าส านักงานจังหวัดปทุมธานี และพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี   
           เป็นเลขานุการร่วม และคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 
           ประชารัฐจังหวัด ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ที่ก าหนดบูรณาการท างานคู่ขนาน 
           ไปกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด โดยมีเป้าหมาย 
           ในการพัฒนา 3 กลุ่มงาน  ด้านการเกษตร ด้านแปรรูป และด้านการท่องเที่ยว  

2) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดปทุมธานี (วิสาหกิจ 
 เพ่ือสังคม) จ ากัด เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 โดยบูรณาการท างาน 
 ร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ า 
 จังหวัด และคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  

3) ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการประสานประชารัฐ ร่วมกับ 
 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  จ ากัด ด าเนินการ 
 ขับเคลื่อนฯ แบบบูรณาการ ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยว 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการด าเนินงานโครงการฯ ที่ส าคัญ ได้แก่  
 โครงการข้าวหอมปทุมธานี โครงการศาสตร์พระราชาเรียนรู้วิถีชาวนาหาความสุข 
 โครงการซื้อข้าวเปลือกในราคาข้าวสาร โครงการคาราวานสินค้าประชารัฐ และ 
 ของดีจังหวัดปทุมธานี และโครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

ทั้งนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานีฯ มีผลงานผ่านการรับรองแล้ว  
 เป็น ๑ ใน ๒๐ จังหวัด ที่ผ่านการรับรองได้รับเกียรติบัตร ในการนี้ ขอให้ขับเคลื่อน 
 การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดปทุมธานี 
 อย่างยั่งยืนต่อไป  

7.  โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลต าบลหลักหก บริเวณหมู่บ้าน 
     เมืองเอก 

    ขณะนี้ จังหวัดปทุมธานี โดยอ าเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลต าบล 
หลักหก และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ได้จัดท า “โครงการปรับปรุงถนนภายใน 
เขตเทศบาลต าบลหลักหก บริเวณหมู่บ้านเมืองเอก” เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
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และสาธารณูปโภคในบริเวณดังกล่าว ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางดังกล่าว  
มีประชาชนใช้เป็นเส้นทางลัดถนนพหลโยธิน - ถนนติวานนท์  

   ที่ผ่านมามีปัญหาในการด าเนินการฯ เนื่องจากถนนภายในโครงการ 
หมู่บ้านเมืองเอกเป็นที่ดินเอกชน หน่วยราชการไม่สามารถเข้าด าเนินการได้  
ปัจจุบัน บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) (บสก.) ได้ด าเนินการ 
โอนที่ดินในส่วนของสาธารณูปโภค ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว  

ส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป แขวงทางหลวงปทุมธานีได ้
แจ้งที่ประชุมฯ ทราบประเภทของทางหลวง 5 ประเภท ซึ่งกรมทางหลวง  
ดูแลรับผิดชอบ 1) ทางหลวงสัมปทาน 2) ทางหลวงพิเศษ และ 3) ทางหลวงแผ่นดิน  
กรมทางหลวงชนบทดูแลรับผิดชอบ 4) ทางหลวงชนบท และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดูแลรับผิดชอบ 5) ทางหลวงท้องถิ่น ในกรณีดังกล่าว องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องรับมอบทางจากเอกชน และด าเนินการลงทะเบียนให้ทางดังกล่าว  
เป็น “ทางหลวงท้องถิ่น” ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการโครงการฯ ต่อไปได้   

8.   การแก้ไขปัญหาจุดกลับรถบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอสามโคก  
      จุดกลับรถบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอสามโคก ทางหลวงหมายเลข 3111  
ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะ ที่ กม.5+080 เดิมเคยเปิดใช้งาน และมีการสั่งปิด 
จุดกลับรถดังกล่าว ตามมติที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอฯ 
เนื่องจากมีจุดกลับรถบริเวณใกล้เคียงแล้ว จ านวน 3 จุด ได้แก่ 1) จุดกลับรถ 
ใต้สะพานคลองบางเตย (ความสูงรถไม่เกิน 2 เมตร) ที่ กม.5+478 2) จุดกลับรถ 
แยกตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี ที่ กม.5+650 และ 3) จุดกลับรถวัดสะแก  
ที่ กม.3+500  
      ดังนั้น การจะเปิดให้ใช้จุดกลับรถบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง จ าเป็นต้องมี 
การด าเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  
ซึ่งได้มีการประชุมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ดังนั้น กรณีจะเปิดให้ใช้ชั่วคราว  
จ าเป็นต้องเพ่ิมอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือนหัวเกาะ ไฟกระพริบเตือน
โซล่าเซลล์ เส้นชะลอความเร็ว ป้ายเตือน “โปรดระมัดระวังจุดกลับรถข้างหน้า”  
ให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง ซึ่งในอนาคต การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนในระยะยาว กรมทางหลวงจะด าเนินการส ารวจออกแบบ  
ท าแผนงาน พิจารณาการย้ายจุดกลับรถให้เหมาะสม ซึ่งมีระยะทางห่างจากเดิม 
ประมาณ 200 - 300 เมตร ในการด าเนินการ แขวงทางหลวงปทุมธานีจะ 
รายงานกรมทางหลวงทราบเหตุผล ความจ าเป็น และขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ิมเติม (ปีงบประมาณ 2563) เพ่ือด าเนินการเปิดจุดกลับรถท่ีเหมาะสม 
และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป   
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9.    โครงการปทุมธานี TOT Help Call Center สายตรงปทุมธานี 
                      ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง อยู่ใน 
   อันดับที่ 3 จาก 10 อันดับแรก (ปี 2561) และเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

เฉียบพลัน อยู่ในอันดับที ่1 ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว  
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และโรคเบาหวาน   
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ใบหน้าเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง มึนงง วิงเวียน  
ทรงตัวไม่ได้ พูดล าบาก พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ ทั้งนี้ จากระยะเวลาที่มีอาการ  
ต้องเข้ารับการรักษา ภายใน 3 ชั่วโมง  
     ในการนี้ จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและ 
โรงพยาบาลปทุมธานี ได้จัดท า “โครงการปทุมธานี TOT Help Call Center  
สายตรงปทุมธานี” เพ่ือรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินส าหรับดูแล “ผู้ป่วยในกลุ่ม 
โรคความเสี่ยงสูง” ที่ต้องเขา้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เช่น กลุ่มบุคคลส าคัญ 
ในจังหวัดปทุมธานี สถานที่ซึ่งมีกลุ่มคนจ านวนมาก โดยการสร้างฟังก์ชั่นพิเศษ  
ให้ผู้ป่วยสามารถแจ้งเหตุ ด้วยการกดปุ่มโทรศัพท์เพียงปุ่มเดียว (เบอร์โทรศัพท์ 
สายตรง 0-2977-1669 และ 0-2978-1669) โดยระบบสามารถเชื่อมต่อ 
กับ Application MAP เพ่ือน าทางเจ้าหน้าที่บนรถฉุกเฉินไปยังบ้านพักอาศัย 
ของผู้ป่วย หรือจุดที่แจ้งเหตุ (กรณีออกไปนอกบ้าน) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า  
และระบบยังสามารถเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุการเข้าช่วยเหลือ เพ่ือใช้ในการ 
ประเมินผลโครงการได้  

         การสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดให้มีการชี้แจงแก่ 
เจ้าหน้าที่กู้ชีพของ โรงพยาบาลชุมชน มูลนิธิฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 และจัดให้มีพิธีลงนาม จังหวัดปทุมธานี อ าเภอทุกอ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิฯ และ บริษัท TOT ในวันที่ 5 เมษายน 2562  

10.    รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี  
       ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี 2561 จังหวัดปทุมธานี 

มีจ านวนนักท่องเที่ยว จ านวน 2,119,148 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
3,446.06 ล้านบาท เป็นล าดับที่ 49 ของประเทศ และล าดับที่ 8 ของภาค  
(1. พระนครศรอียุธยา 2. สระบุรี 3. สมุทรปราการ 4. นครปฐม) จะเห็นว่า  
จังหวัดปทุมธานียังมีรายได้จากการท่องเที่ยวน้อยมาก โดย 7 จังหวัดยอดนิยม  
ที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร 2) ชลบุรี 3) ภูเก็ต 4) เชียงใหม่  
5) กระบี่ 6) สงขลา และ 7) สุราษฎร์ธานี   

ดังนั้น จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีล าดับ GPP (รายงานมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม: 
  Gross Provincial Product at Current Market Prices and Population)  
  อยู่ในล าดับที่ 6 ของประเทศ และมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้ 
  จังหวัดปทุมธานีติดล าดับที่ 5 ของประเทศ จึงควรจะต้องเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
  ให้มากขึ้น  
 

/ ททท.   ... 
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        ททท.ส านักงานกรุงเทพมหานคร ได้รายงานที่ประชุมฯ ทราบ ภาพรวม 
        รายได้จากการท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะมาจาก 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ที่พัก ของที่ระลึก 
        และร้านอาหาร ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี 
        เติบโตไม่สูงมากนัก เกิดจาก 1) ธุรกิจโรงแรมลดลงทุกปี ปีละ 1% 2) ของที่ระลึก  
        ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน 3) ไม่มีภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว 4) เป็นเส้นทางผ่าน                   
                 ดังนั้น ในการด าเนินการที่ผ่านมา ททท. ได้จัดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว  
        เช่น โครงการปั่นจักรยานเปิดเมือง  การจัดท าโครงการ One Day Trip เชื่อมโยง 
        สถานทีท่่องเที่ยว กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เป็นต้น และในการด าเนินการต่อไป 
        ขณะนี้ ได้จัดท ารายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อออกสื่อโทรทัศน์ การท าเอกสาร 
        ท่องเที่ยว สมุดการเรียนรู้วีถีเกษตร มีระบบการใช้ QR Code และเตรียมให้ม ี
        ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ  
        เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีในกลุ่มของครอบครัว 
        (Multi Gen Family) ต่อไป  

      จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

มติที่ประชุม                       ทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
หัวหน้าส านักงาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 20 หน้า และบันทึก           
จังหวัดปทุมธานี ในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  www.pathumthani.go.th  หัวข้อ การประชุมกรมการจังหวัด

และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 
     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องติดตาม   
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายงาน 

ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้  
1) การด าเนินการก าจัดผักตบชวาของจังหวัดปทุมธานี  
    โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี  
2) การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดปทุมธานี  
    โดย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
3) การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  
   พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี  
   โดย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี 
4) การปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก 
    โดย อ าเภอเมืองปทุมธานี 
 

/ และ ... 
 

http://www.pathumthani.go.th/
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    และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีข้อสั่งการในเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว รายละเอียด 
    ปรากฏตามข้อ 1.2 ข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

มติที่ประชุม                 ทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อประสานงาน 

    4.1   การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม  
      2562 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก  

          จังหวัดปทุมธานี 
รักษาการหัวหน้าส านักงาน  จังหวัดปทุมธานีขอเชิญท่านร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จังหวัดปทุมธานี   เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระภิกษุบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ณ เมรุชั่วคราว  
    วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
    ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 พร้อมกันเวลา 13.00 น.  
    ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
    การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์     
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ในวัน เวลา และสถานที่ 
    ดังกล่าว  

มติที่ประชุม                  ทราบ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีข้อสั่งการเรื่องการเตรียมการ 
รับเสด็จฯ ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแล้ว  

4.2   พิธีท าน้ าอภิเษกของจังหวัดปทุมธานี   
    (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดปทุมธำนี)  

  4.3 โครงการปทุมธานี TOT Help Call Center สายตรงปทุมธานี  
     (โรงพยำบำลปทุมธำนี) 

  4.4 การแก้ไขปัญหาจุดกลับรถบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอสามโคก  
     (แขวงทำงหลวงปทุมธำนี  อ ำเภอสำมโคก) 

4.5  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
          พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

     (ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดปทุมธำนี) 
 
  รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.2 ข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการ 
จังหวัดปทุมธานีข้างต้น  

มติที่ประชุม                  ทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป  

 

/ 4.6 งานสงกรานต์ ... 
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4.6 งานสงกรานต์จังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2562     
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ก าหนดจัด “งานสงกรานต์วิถีไทย  
ส าราญใจวิถีมอญจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2562” ระหว่างวันที่  
11 - 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
(หลังเก่า) และหอนิทรรศน์ปทุมธานี  

โดยกิจกรรม “งานสงกรานต์วิถีไทย ส าราญใจวิถีมอญ  
ประจ าปี 2562” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น  
ที่ก าลังจะสูญหายให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของเทศกาล 
งานประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัด และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว 
ผ่านการจัดงานเทศกาลทางประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี  
ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส าหรับกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก  
7 อ าเภอ ขบวนแห่หางหงส์ธงตะขาบ ขบวนแห่ข้าวแช่จากสมาพันธ์ชาวไทย 
เชื้อสายรามัญ ขบวนแห่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม 
ที่เป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ าพระ การรดน้ าขอพรผู้ใหญ่  

     และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานสงกรานต์ฯ ของจังหวัดปทุมธานี  
ตามก าหนดการ วัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวต่อไป  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

4.7  ขอเชิญร่วมงานพิธีฯ  

หัวหน้าส านักงาน   จังหวัดปทุมธานีขอเรียนเชิญท่านร่วมงานพิธีฯ ดังนี้  
จังหวัดปทุมธานี    1) งานพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.  
ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม 

     2) งานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์” ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.  

                              ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม 
3) งานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม   
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีฯ ของจังหวัด 
โดยพร้อมเพรียงกันต่อไป  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

/ ระเบียบวาระที่ 5 ... 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร)   
    5.1  เอกสารประชาสัมพันธ์  (เอกสำรแจก)  

      1) การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 
              (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี)   

2) สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข    
    (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปทุมธำนี) 
3) รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  

         (ส ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี) 
                4) จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน 
                    มีนาคม 2562 
          (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี)  

  5) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร   
                                 ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

                    (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี)  
6) จุลสารส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 3/2562 ประจ าเดือน 
    มีนาคม 2562 

                     (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี) 
7) สารพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนมีนาคม 2562  

                (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี) 
   8) จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

              (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดปทุมธำนี) 
  9) บอกข่าวเล่าเรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์ กศน. จังหวัดปทุมธานี  
                เดือนมีนาคม 2562  
               (ส ำนักงำน กศน. จังหวัดปทุมธำนี) 
 

  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 


