
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 1/2562 
วันพุธที ่30 มกราคม 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. นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
5. นายสิทธิชัย    สวัสดิ์แสน  ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
6. พล.ต.ต. สุรพงษ์  ถนอมจิตร ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
7. พันเอก สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (ทหาร)  
8. นายสมเกียรติ  ตรีภาภิวัฒน ์ แทน อัยการจังหวัดปทุมธานี 
9. นายสรรเสริญ  ไชยบาง  อัยการจังหวัดธัญบุรี 
10. นายศกร  หลิมศิริวงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
11. นายภาคภูม ิ มีอุดร  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
12. นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
13. นางณิรมล  เกิดแก้ว  หัวหน้าส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
14. นายวีระชาต ิ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี 
15. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
16. นางพวงเพชร ทัดภู่   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
17. นายชัชวาลย์          สุดลาภา           เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา คลองหลวง 
18. นายพงษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา 
19. นายสุเมธ  มีนาภา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
20. นางสาวสุรีย์พร โมรา  แทน หวัหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
21. นายวัชรวิชย ์ สุขวัฒนาภิมย์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
22. นายปรีชา  ทองค า  ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
23. นายอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอ าเภอเมืองปทุมธานี 
24. นายวันลพ  สนแก้ว  แทน นายอ าเภอธัญบุรี 
25. นายนิติชัย  วิริยานนท์ นายอ าเภอคลองหลวง 
26. นายยงยุทธ  ป้อมเอ่ียม นายอ าเภอล าลูกกา 
27. นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอ าเภอสามโคก 
28. นายธรา  สุโพธิ์เงิน นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
29. นายสมชาย  ตรีณาวงษ์ นายอ าเภอหนองเสือ 
30. นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
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31. พันโท ปัญญา พรหมนุช แทน ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
32. พันตรี หัสชัย โตจรูญ  แทน ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
33. ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์   คลังจังหวัดปทุมธานี 
34. นายอรุณชัย  ภัทรานนท์ ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี 
35. นางลักษณา  ถนอมว า  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
36. นายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
37. นายจาตุรนต์ วัฒนรัตน์ แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี ๑ 
38. นางสาวพิชชานันทน์   ทองไพรวงษ์ แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
39. นายปิยะ  สุนทรา  แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี 
40. นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนตร แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 
41. นายอัครพล  พ่ึงธรรม  ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
42. นางรติวัณน  บุญประคอง  ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร 
43. นางสาวอภิรด ี วรอุไร  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
44. นายอ านาจ  หงส์คุสใน แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
45. นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
46. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
47. นางนุชนาฎ  ผาดสุวรรณเดช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 
48. นางสุมาลา  กอพลูกลาง แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)    
49. นางสุพิชา  มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)    
50. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
51. นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
52. นางปราณี  ประทุมมา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี  
53. นายสันต ิ  จินดาลักษณ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี  
54. นางไพวรรณ ปะเมโท  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
 55. นางสาวสริญญา อติแพทย์ ผู้อ านวยการสถาบันพระประชาบดี   

56. นางละออง  ชื่นฉอด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
57. นายธีรทัศน์  ศิริแดง  ประมงจังหวัดปทุมธานี 
58. นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
59. นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
60. นายอาทิตย์  สุกเหลือ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
61. นางสาวพจนันท ์ ทองมาก  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
62. นายสากล  ชลคีรี  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
63. นายโบว์แดง  ทาแก้ว  ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
64. นางวีรภรณ ์ บุญญานุสนธิ์ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี 
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65. นายวีระ  วัชรกรโยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี 
66. นางวันทนีย์  สุดแสวง  แทน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
67. นางสาวนงนุช บูรณวิทย์ แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
68. นายวัชระ  สิงห์โตทอง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
69. นายปัญญา  ร่มเย็น  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
70. นางชญาดา  ดวงวิเชียร แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
71. นายเอกบดินทร์  จ าเนียรกาล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
72. นายพิสิษฐ์  จันทร์กล้า  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี  
73. นายโอภาส  เลศักดิ ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 
74. นายอรรฆเดช แข็งธัญกิจ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 
75. นายสินธพ   โมรีรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปทุมธานี 
76. นายจ าลอง  เก่งตรง  สถิติจังหวัดปทุมธานี 
77. นายเจนต ์  เชยกลิ่นพุฒิ ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 
78. นายชัยรัตน ์ บุญส่ง  แทน พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
79. นายธิต ิ  สุขนิยม  พลังงานจังหวัดปทุมธานี  
80. นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
81. นายประชา  นาคอาทิตย์ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 
82. นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี 
83. นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
84. นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 
85. นางวรรณา  ชัยโกศล ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
86. นายวารินทร ์ หัตถกิจนิกร   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
87. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  เอ่ียมเหล็ก ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
88. นางรัศมี  สุวรรณหงษ์ ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 
89. นายเกษม  ธุวพาณิชยานันท์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
90. นายมงคล  ณ นคร  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
91. นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง   
92. นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ  ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
93. นางสาวกมลวรรณ อ่ิมสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี 
94. นายอรเทพ  อินทรสกุล จดัหางานจังหวัดปทุมธานี 
95. นายสมพจน์  กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
96. นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
97. นางสมพร  ศรีธูป  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 
98. นางสาวสุพัตรา โรจนมังคลาภรณ์  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี  
99. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
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100. นายอนันต์  รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารพิเศษ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิจัยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

101. นายชัยณรงค ์ อินสาลี  แทน ศึกษาธิการ ภาค 1 
102. นายวินัย   ยงเขตรการณ์ แทน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
103. นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1 
104. นางพวงเพชร  แสงส่อง  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 
105. นายธนวรรษฎ ์ พรหมประสงค์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
106. นางอรพิน  สุขอาบใจ  แทน ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
107. ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 
108. นางสาวอุดมลักษณ์  หมีสมุทร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
109. นายปรัชญา โชติยะ  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 
110. นางสาวยุคนธร จันทร์ค า แทน ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
     แห่งชาติบรมราชชนนี  
111. นางสาวทิพวรรณ เชื่อมั่น  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
112. นายสหวัฒน ์ โสภา  อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
113. นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
114. นางธนิดา  เหมือนทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 
115. นายสมเจตน ์ เพ็ชรน้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) 
116. นายอภิวัฒน์ เพชรน้อย แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 
117. นายสมชาย นีซัง  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล าลูกกา 
118. นายปรีดา  แตงสาขา  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว  
119. นายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี  
120. นายชัยฤทธิ ์ จูสกุลวิจตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา รังสิต (ชั้นพิเศษ) 
121. นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ธัญบุรี  
122. นายภวัต  แผลงศร ี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา คลองหลวง  
123. นางนงลักษณ์ สมณะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
124. นางศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
125.นายระเด่น  ดวงแก้ว  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
126. นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
127. นางสาวสุรณ ี ผลทวี  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดปทุมธานี  
128. นางชื่นทิพย์ พีธาพันธุ์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดปทุมธานี 
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129. นายภัสพลภ ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  
 130. นายชวลิต  ครองสิน  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  

131. นายปรีชา  น้อยบุรี  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
132. นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
133. นายปกรณ์พัฒน์  เทพเอ้ือตระกูล ประธานภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี 
134. นายเวนิต  วัฒนธ ารงค ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
135. นางชลิดา  กุศลศิลปวุฒิ แทน นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
136. นายประดิษฐ์ พิริยะชัยกุล แทน นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 
137. นายนาวีกร ปุญตาระขะ แทน นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
138. นายณรงค์  อู่ทรัพย์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
139. นางสาวดารุณี วัดแก้ว  แทน นายกเทศมนตรีเมืองล าสามแก้ว 
140. นายทวีชัย  พันธ์ทอง แทน นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
141. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด แทน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 
142. นายสุเทพ  ด้วงเงิน  นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย  
143. พ.ต.อ. พีรพล โชติกเสถียร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
144. พ.ต.ท. ณรงค์ เรือนแก้ว แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต 
145. พ.ต.ท. วีระวุฒิ ด าสุวรรณ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนพริกไทย  
146. พ.ต.ท.สมเกียรติ    สีมาคุปต์  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามโคก 
147. พ.ต.ท. วิโรจน ์ น้ าแก้ว  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรลาดหลุมแก้ว 
148. พ.ต.ท. นุพันธ์ ศรีสุข  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูบางหลวง 
149. พ.ต.ท. จักรกริช กลิ่นกลาย  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
150. พ.ต.ท. สุพงษ์ พุ่มแหยม แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองเสือ 
151. พ.ต.ท. ชนะสงคราม แก้วเงิน แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าลูกกา 
152. พ.ต.ท. วชิรนนท ์ รัตนวิศิษฐ์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูคต 
153. พ.ต.ท.วโิรจน ์ ลิตวารุณ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจคลองสิบสอง 

 154. พ.ต.ท.อัฐพงศ์  นิธิพัฒนะ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า 

๒.  ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าสว่น ฯ) เนื่องจากติดราชการอ่ืน                                                                                                                                                                                       
1. อธิการวิทยาลัยการปกครอง                                                                                      
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                       
3. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต)  
4. สัสดีจังหวัดปทุมธานี  
5. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๑ 
6. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๒ 
7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ปทุมธานี 
8. ผู้อ านวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ปทุมธานี  
9. ผู้จัดการส านักงาน SME จังหวัดปทุมธานี 
10. ผู้อ านวยการสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต กรุงเทพฯ 
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11. ผู้อ านวยการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 
12. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวดัปทุมธานี 
13. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
14. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 
15. ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
16. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดปทุมธานี 
17. ปศุสัตว์ เขต 1 
18. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
19. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
20. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ 
21. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ 
22. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
23. ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) 
24. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นนทบุรี 
25. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
26. ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา สระบุรี 
27. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ 
28. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ (สุพรรณบุรี) 
29. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ ๔.๒.๒ 
30. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์ปทุมธานี 
31. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  
32. ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 
33. ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
34. ผู้อ านวยการหออัครศิลปิน 
35. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
36. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 
37. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  
38. ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 
39. สว.กก ๕ บก.สอ.บช.ตชด.(งานป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน) 
40. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี  
41. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี 
42. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองหลวง 
43. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
44. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
45. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
46. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
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47. ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 
48. ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
49. ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
50. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดปทุมธานี 
51. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดธัญบุรี 
 52. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดปทุมธานีเยาวชนและครอบครัว 
53. ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 
54. ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
 55. ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
56. ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปทุมธานี 
57. นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 
58. นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด 
59. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 
60. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบพิตร วาริยศ   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี  
2. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
3. นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
4. นายด ารงศักดิ์ จันทร์กระดู  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
5. นายอารุช เอมโอฐ   จา่จังหวัดปทุมธานี  
6. นายไพบูลย์ ชายเกตุ   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
      ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  
7. พ.ต.ท. พัฒนา  สัมมาทิตฐิ  รอง ผกกป. สภ.เมืองปทุมธานี  
8. นางสาวนัยนา ถ้ าแก้ว    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครรังสิต 
9. นางจินตนา แก้วศรีงาม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองลาดสวาย 
10. นางจันทิมา ศรียาภัย   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
 

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 ... 
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  - พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
    พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2506 
   “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้ว  
   คนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น  
   แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย  
   พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” 
        อ่านโดย  นางณิรมล  เกิดแก้ว  หัวหน้าส านักงานจังหวัดปทุมธานี 

ก่อนวาระการประชุม 
1.  พิธีมอบโล่ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอคลองหลวง  
     (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี)  
2.  พิธีมอบเกียรติบัตร “เด็กประพฤติดี  มีค่านิยม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี  
     (1)  เด็กหญิงศรัณยา  ขันติสา   โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
     (2)  นายกิตติศักดิ์  ช่อชะลาศรี  โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  
     (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี)  
3.  พิธีมอบเสื้อสูทเบเซอร์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
     และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช)  
4.  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี 2561  
     (1) นางสาวกานต์ธิดา   แสงสิน  นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม 
     (2) นายธนวัฒน์   ชุ่มเสนา   นักกีฬาชายยอดเยี่ยม 
     (3) นายวีรยุทธ   จอมใจเหล็ก                     ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
     (4) นายธีระศักดิ์  จเรรัชต์                          ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
     (5) เด็กหญิงปัฐรวัลย์   เถาสุวรรณ์  นักกีฬาหญิงดีเด่น 
     (6) เด็กชายปรมินทร์  แสงปัก   นักกีฬาชายดีเด่น 
     (7) นายสกล  เถาสุวรรณ์   ผู้ฝึกสอนดีเด่น 
     (8) นายชาญณรงค์   จันทร์หอม  ผู้ฝึกสอนดีเด่น 
     (9)  บริษัท  กีล่า  สปอร์ต  จ ากัด  ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น 
     (10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น 
5.  พิธีมอบสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
     (ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี) 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1    หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
    (1) นายฐานันดร  บรรดาศักดิ์      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
     มาด ารงต าแหน่ง      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
          ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
        / (2) นางสาว ... 
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   (2) นางสาวพจนันท์  ทองมาก    ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
        มาด ารงต าแหน่ง     ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดปทุมธานี  
   (3) นางสาวณิชาภัทร  วิบูลย์พานิช  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงนนทบุรี      
       มาด ารงต าแหน่ง      ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 
   (4) ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาศิส เชยกลิ่น  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
             การเรียนรู้  
                                        รักษาการในต าแหน่ง      ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
                   รังสิต  

1.2  ข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี         ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีข้อสั่งการ และนโยบายแจ้งที่ประชุมฯ  

สรุปได้  ดังนี้  
       1) ขอขอบคุณอ าเภอคลองหลวงและทุกส่วนราชการ ที่ได้ร่วมกันจัด 
“โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม                
ให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วัดอู่ข้าว ต าบลคลองเจ็ด               
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
  2) ด้วยกองกิจการในพระองค์ 904 ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จฯ ไปในการ
พระราชทานเพลิงศพพระภิกษุบุญฤทธิ์  ปณฺฑิโต ณ เมรุชั่วคราว วัดป่า -                 
ภูริทัตตปฏิปทาราม ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี                    
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดังนั้น เพ่ือให้การ
เตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และถวายความ
ปลอดภัยอย่างสูงสุด จึงให้ส่วนราชการฯ ด าเนินการ ดังนี้  

       (1) ส านักงานจังหวัดปทุมธานี จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี                  
เป็นประธานกรรมการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายชาธิป รุจนเสรี) 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ปลัดจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ และให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี (นายผล ด าธรรม) รับผิดชอบการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน                 
ที่เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช) 
รับผิดชอบการจัดพิธีฯ  
 (2) ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบการถวายความปลอดภัย
และการจัดการจราจร รวมถึง การก าหนดร่างเส้นทางเสด็จ ให้มีทั้งเส้นทางหลัก
และเส้นทางรอง 
     (3) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบการนิมนต์
พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 190 วัดของจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีฯ   
       / (4) ส านักงาน .... 
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     (4) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ให้แจ้งส่วนราชการ อ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
 (5) อ าเภอทุกอ าเภอ ให้เตรียมความพร้อมทุกด้านและประชาสัมพันธ์
ให้จิตอาสาในพ้ืนที่ ได้รับทราบเพ่ือเข้าร่วมรับเสด็จฯ อ านวยความสะดวก               
แก่ประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จฯ และดูแลความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ รวมถึง             
การรักษาความสะอาดของถนนและคูคลองต่าง ๆ  
 (6) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี จัดเตรียมสถานที่ 
(เต็นท์และพลับพลาพิธี) โดยประสานการปฏิบัติกับกองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธี
และโครงการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการฯ เตรียมความพร้อม เพ่ือให้การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และถวายความปลอดภัยอย่างสูงสุด  
ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ จังหวัดจะจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ  
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ส่วนราชการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
โดยทุกภารกิจฯ ให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะให้เกิด 
ความผิดพลาดไม่ได้           

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  

มติที่ประชุม                 ทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
หัวหน้าส านักงาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 27 หน้า  
จังหวัดปทุมธานี บันทึกในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  www.pathumthani.go.th  หัวข้อ การประชุม

กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
20 ธันวาคม 2561 

     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม                  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อประสานงาน  
3.1  การพิจารณาสถานที่ประกอบพิธีท าน้ าอภิเษกของจังหวัดปทุมธานี  

หัวหน้าส านักงาน   ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ 
จังหวัดปทุมธานี   งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  
    โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ 

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าน้ าอภิเษกของจังหวัด 
เพ่ือน าไปประกอบพิธีเสกน้ าอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้จังหวัด 
ด าเนินการ ดังนี้  
 
 

/ (1) สถานที่ ... 
 

http://www.pathumthani.go.th/
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(1) สถานที่ประกอบพิธีท าน้ าอภิเษกของจังหวัดปทุมธานี 
     - พระอุโบสถ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นพระอารามหลวง สถานที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการ 
จัดพิธี เป็นวัดเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในจังหวัดคณะมหานิกาย เคยใช้เป็นสถานที่ 
ประกอบพิธีเสกน้ าพระพุทธมนต์ เมื่อปี พ.ศ. 2550   
(2) บูรณะแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ 
โดยรอบแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ส าหรับแหล่งน้ า 
ที่เคยใช้ท าน้ าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ คือ บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา หน้าวัดศาลเจ้า  
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้ง 
อ าเภอเมืองปทุมธานีก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่บูรณะแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ฯ  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการแล้ว  

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ 

3.2     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ  
เปิดศูนย์เพื่อนใจ To be Number One และติดตามผลการด าเนินงาน 

   โครงการ To be Number One ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
   ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์  

    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  

หัวหน้าส านักงาน   เนื่องด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
จังหวัดปทุมธานี   จะเสด็จฯ มาทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจ To be Number One และติดตามผลการ 

ด าเนินงานโครงการ To be Number One ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์  
2562 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์  

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี รวมทั้ง เป็นประธานแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One  
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ด้วย  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  
และข้าราชการในสังกัดร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
ทัง้นี้ ส านักงานจังหวัดปทุมธานีจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

 

 

/ 3.3 จิตอาสา ... 
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3.3     กิจกรรมจิตอาสาคลองเปรมประชากร-คลองบ้านใหม่-ถนนสะอาด  
ปลัดจังหวัดปทุมธานี    1) กิจกรรมจิตอาสาคลองเปรมประชากร-คลองบ้านใหม่ ด าเนินการ 

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 โดย ศูนย์อ านวยการใหญ่ (ศอญ.)  
ได้ก าหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ 4 พ้ืนที่ และมอบหมายให้เหล่าทัพเป็น CEO พ้ืนที ่ 
ดังนี้  
1. กองทัพอากาศ  รับผิดชอบ ตั้งแต่คลองรังสิต – คลองบางพูด  

ร่วมกับ ปทุมธานี นนทบุรี ดอนเมือง 
2. กองทัพไทย   รับผิดชอบ ตั้งแต่คลองบางพูด – คลองบางเขน  

ร่วมกับ นนทบุรีและเขตหลักสี่ 
3. กองทัพเรือ   รับผิดชอบ ตั้งแต่คลองบางเขน – คลองบางซื่อ  

ร่วมกับ เขตบางซื่อและเขตจตุจักร 
4. กองทัพบก   รับผิดชอบ ตั้งแต่คลองบางซื่อ – คลองมหานาคและ 

บึงมักกะสัน ร่วมกับ เขตราชเทวี ดุสิต ดินแดง และห้วยขวาง 
ส าหรับพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมด าเนินการในพื้นท่ี คลองบ้านใหม่  
ช่วงคลองเปรมประชากร-ซอยเทิดราชัน 19/ ซอยเทิดราชัน 19 – คลองประปา/  
คลองประปา - ถนนติวานนท์ และถนนติวานนท์ - แม่น้ าเจ้าพระยา โดยในแต่ละช่วง 
ได้มีการด าเนินการ ดังนี้  
1. ปากคลองบ้านใหม่ รอยต่อแดนปทุมธานี กับดอนเมือง ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหลักหก  
    (ผักตบชวา สิ่งกีดขวาง เครื่องมือ คน) 
2. บริเวณตรงข้ามซอยเทิดราชัน 31 (ผักตบชวาเยอะพอสมควร ใช้เรือ คน) 
3. บริเวณ ซอยเทิดราชัน 19 (ผักตบชวาหนาแน่น ใช้เรือ คน) 
4. ข้างวัดนาวง (ล าราง ต้องใช้รถแมคโครเล็ก และบริเวณคลองบ้านใหม่มีสิ่งกีดขวาง 
   ใช้เครื่องมือ เรือ และคน) 
5. บริเวณท่อลอดคลองประปา (ใช้เครื่องมือ เรือ คน) 
6. บริเวณท่อลอดคลองประปา ฝั่งหลักหก 
7. บริเวณท่อลอดคลองประปา ฝั่งบ้านใหม่ 
8. ประตูระบายน้ าใกล้ถนนติวานนท์ 
9. ปากแม่น้ าเจ้าพระยา คลองบ้านใหม่ 
10. คูนายกิม พัฒนาพ้ืนที่คูนายกิม 2 ซึ่งอยู่ในเขตดอนเมือง โดยมีจังหวัดปทุมธานี  
      และจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย 

 
    2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสะอาด ตามโครงการ “จังหวัดสะอาด”  

    แผนงานจังหวัดปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวงสะอาด”  
    จังหวัดปทุมธานีได้ก าหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสะอาด  
ตามโครงการ “จังหวัดสะอาด” แผนงานจังหวัดปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวงสะอาด”  
พ้ืนที่ปฏิบัติงานถนนปทุมวิไล – แยกสันติสุข ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร  
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-10.00 น.  

/ ในการนี้ ... 
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ในการนี้ จังหวัดจะได้มีหนังสือเรียนเชิญทุกส่วนราชการร่วมกิจกรรมฯ  
และจะมีการแบ่งโซนภารกิจในการท าความสะอาดพ้ืนที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ทราบต่อไป   

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมฯ  
โดยพร้อมเพรียงกันต่อไป  

มติที่ประชุม                 ทราบ 
 
    3.4 การรับบริจาคโลหิต  

นายกเหล่ากาชาด   ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ขอความร่วมมือจังหวัด  
จังหวัดปทุมธานี   สนับสนุนภารกิจในการจัดหาผู้บริจาคโลหิต เพ่ือให้ได้โลหิตในการรักษาผู้ป่วย 

ในจังหวัดเพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการโลหิตของผู้ป่วยทั่วประเทศ  
     ส าหรับสถานการณ์การจัดหาโลหิตของจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี 2560  

สภากาชาดไทยได้จัดท าสถิติข้อมูลฯ ไว้ พบว่า จังหวัดปทุมธานีสามารถจัดหาโลหิต 
ได้เพียง 1.92% ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เมื่อเทียบกับประชากรที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิต  
จะต้องคิดเป็น 3% ของประชากร อายุ 17-70 ปี ซึ่งจังหวัดฯ ยังขาดโลหิต 
ตามเป้าหมาย อยู่อีก 1.08%  

     ส าหรับการจัดท าแผนการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี 
ในปีที่ผ่านมา ยังไม่ครอบคลุมทุกอ าเภอ โดยปริมาณยอดโลหิตตลอดทั้งปีที่ผ่านมา 
เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้โลหิตกับจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นไม่เพียงพอ บางหมู่โลหิต 
หากมีมาก ก็จะแลกโลหิตกับสาขาบริการโลหิตใกล้เคียง ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด
ปทุมธานีขอประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมในเรื่องของ “ธนาคารเลือด” ซึ่งผู้ประสงค์ 
ที่จะบริจาคโลหิต สามารถติดต่อทีโ่รงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ เช่น โรงพยาบาลปทุมธานี 
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น รวมถึง จังหวัดปทุมธานี 
ได้จัดให้มีการบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที ่เช่น บิ๊กซี นวนคร และศูนย์การค้า 
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นต้น  

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากร 
และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงการบริจาคโลหิต เพ่ือให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอ 
และช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยได้ต่อไป  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ 
 
    3.5 ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดปทุมธานี 
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร  ด้วยสภาพการจราจรบนถนนทางหลวง หมายเลข 3111 ตั้งแต่ 
จังหวัดปทุมธานี   แยกสันติสุขถึงแยกปทุมวิไล ในปัจจุบันมีความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน จังหวัดได้มี 
    ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการ 

ห้ามเดินรถฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก และห้ามจอดรถในเส้นทางเดินรถ 
/ ในช่วงเวลา ... 
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ในช่วงเวลาเร่งด่วน พ.ศ. 2556 โดยห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อข้ึนไป 
เดินรถในช่องทางเดินรถ ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก และห้ามจอดรถ  
ในเส้นทางเดินรถ ในช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  
และตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) 

     ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาธิป  รุจนเสรี  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ 
ร่วมกันให้ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีด าเนินการยกเลิกประกาศข้อบังคับฯ เดิม  
และออกประกาศข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ 

ในการนี้ ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร 
ทางบก ได้ออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วยการห้ามเดินรถในช่องทางเดินรถฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ถนนทางหลวง 
หมายเลข 3111 พ.ศ. 2562 ตั้งแต่แยกสันติสุข ถึงแยกปทุมวิไล เพื่อเป็น 
การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บนถนนหมายเลข ๓๑๑๑ ตั้งแต่แยกสันติสุข  
ถึงแยกปทุมวิไล ระยะทาง ๑.๓ กิโลเมตร และบนถนนหมายเลข ๓๐๓๕  
ตั้งแต่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถึงแยกปทุมวิไล ระยะทาง  
๑.๗ กิโลเมตร และได้ส่งประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดปทุมธานี  
ฉบับใหม่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ผ่านกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา)  
เพ่ือพิจารณาการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

 
    3.6  โครงการพัฒนาต้นแบบสวยงาม จังหวัดปทุมธานี ระดับต าบล  

– โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี    แนวทางการด าเนินโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
    ด าเนินการจัดกิจกรรม และรณรงค์เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ดูแล และรักษาความสะอาด  

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน  
และประชาชน 

กิจกรรม 
    1. ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เพ่ือให้ดูร่มรื่น และสวยงามทั้งสองข้างทางถนน 
    2. ปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ 

    ของชุมชน 
    3. มีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนอย่างเป็นระบบ เช่น กระบวนการรักษาความสะอาด 

    การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะให้กลมกลืนกับสภาพ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
    ในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

/ ผลการด าเนินงาน ... 
 



- ๑๕ - 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง รายงานถนนที่จะด าเนินการ 

ตามโครงการครบทุกแห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง 
การด าเนินการของโครงการฯ 

จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือทบทวนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ Clusters เดิมมี 1  Clusters  
โดยมี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงรากใหญ่ เป็นเจ้าภาพ สถานที่ก่อสร้าง  
หมู่ที่ 3 ต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ (Clusters) เป็น  
2 Clusters ได้แก่  
1. กลุ่ม Clusters ที่ 1 ฝั่งตะวันออก มีเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา  
    และองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา  
    เป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกลุ่ม  
    จ านวน 28 แห่ง ปริมาณขยะ 802 ตันต่อวัน  

    2. กลุ่ม Clusters ที่ 2  ฝั่งตะวันตก มีเทศบาลเมืองปทุมธานี  
    อ าเภอเมืองปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงิน  
    อ าเภอลาดหลุมแก้ว เป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    เข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 35 แห่ง ปริมาณขยะ 513 ตันต่อวัน 

    โดยได้มีการรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย และได้รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วยแล้ว  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ 
 

    3.7  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562  
ผู้อ านวยการส านักงาน   การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562    
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.  
จังหวัดปทุมธานี   ไทม์ไลน์เลือกตั้ง ส.ส.  
    28 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2562  ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนน 

เลือกตั้งล่วงหน้า 
    4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562   รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต  
    15 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  
    4 - 16 มีนาคม 2562    ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  
    17 มีนาคม 2562    ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต/นอกเขต  
    24 มีนาคม 2562    ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วประเทศ 350 เขต  
 

 / คณะกรรมการ ... 
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    คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง และผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1-6 จังหวัดปทุมธานี  
เขต 1 นายธรา  สุโพธิ์เงิน ประธาน กกต.เขต 
 พ.ต.อ.พูลศักดิ์  พูลสวัสดิ์  กกต.เขต 
 นายชัยวัฒน ์ อินทร์ตะ กกต.เขต 
 นายดุสิต  คงสุข   ผอ.กกต.เขต  
เขต 2  นายอาวุธ วิเชียรฉาย  ประธาน กกต.เขต  
 พ.ต.อ. ธีระชัย เด็ดขาด  กกต.เขต 
 นายอโศก  สารค า  กกต.เขต 
 นายอดิศร เกิดโต  ผอ.กกต.เขต  
เขต 3 นายนิติชัย วิริยานนท์ ประธาน กกต.เขต  
 พ.ต.อ. ฤทธินันท์  ปุ้ยพันธวงศ ์ กกต.เขต 
 นายธงชัย อัครธรรมบดี  กกต.เขต 
 นายบุญเลิศ เนตร์ข า  ผอ.กกต.เขต 

    เขต 4  นายพิษณุ ประภาธนานันท์ ประธาน กกต.เขต  
     พ.ต.อ. ปัณณพัฒน์  เดชโชติพิสิฐ กกต.เขต  
     นายพชรภัทร พึงร าพรรณ กกต.เขต 
     นายสมชาย วุฒิชัยกุล ผอ.กกต.เขต 
    เขต 5 นายยงยุทธ ป้อมเอ่ียม ประธาน กกต.เขต 
     พ.ต.อ.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร กกต.เขต 
     นางสาวสุภาวด ี เมฆฉิม  กกต.เขต 
     นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน ผอ.กกต.เขต 
    เขต 6  นายสมชาย ตรีณาวงษ์ ประธาน กกต.เขต  
     พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ กกต.เขต 
     นายเนตร รอดประชา กกต.เขต 
     นางสรวงสุดา ปิติเสรี   ผอ.กกต.เขต     
    พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2562) เขตที่ 1 
    ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต:  โรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบ ารุง 
    ที่เลือกตั้งกลางในเขต:  หอประชุมอ าเภอเมืองปทุมธานี  
       หอประชุมอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
    พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2562) เขตที่ 2 
    ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต:  ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  
    ที่เลือกตั้งกลางในเขต:  หอประชุมอ าเภอสามโคก 
       หอประชุมอ าเภอคลองหลวง  
 
 

/ พ้ืนที่ ... 
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    พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2562) เขตที่ 3 
    ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต:  อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองท่าโขลง 
    ที่เลือกตั้งกลางในเขต:  อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองท่าโขลง 
    พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2562) เขตที่ 4 
    ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต:  ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต  
    ที่เลือกตั้งกลางในเขต:  ธัญบุรี-ศูนย์เรียนรู้และนันทนาการ เทศบาลนครรังสิต  
       ล าลูกกา-ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต  
    พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2562) เขตที่ 5 
    ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต:  วัดสุวรณบ ารุงราชวราราม  
    ที่เลือกตั้งกลางในเขต:  ห้องประชุมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
       วัดสุวรรณบ ารุงราชวราราม 

พ้ืนที่เขตเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. 2562) เขตที่ 6 
    ที่เลือกตั้งกลางนอกเขต:  โดมโรงเรียนธัญรัตน์ 
    ที่เลือกตั้งกลางในเขต:  ที่ว่าการอ าเภอหนองเสือ 
       ลานหน้าที่ว่าการอ าเภอธัญบุรีหลังเก่า  
       ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองหก 
     ในการนี้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ  

และสนับสนุนการเลือกตั้ง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
จังหวัดปทุมธานี จะได้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ 
 
    3.8  สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 

เทศกาลปีใหม่ 2562 
ผู้แทนส านักงานป้องกัน   การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562     
และบรรเทาสาธารณภัย  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 จังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี   มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จ านวน 31 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 29 ราย และผู้เสียชีวิต 11 ราย  

สถิติเปรียบเทียบจ านวนครั้ง/ตาย/เจ็บ รายอ าเภอ 
อ าเภอ จ านวนครั้ง ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต 

คลองหลวง 1 1 0 
ธัญบุรี  4 4 1 
ลาดหลุมแก้ว 8 10 4 
ล าลูกกา 4 3 1 
สามโคก 2 1 1 
หนองเสือ 1 1 2 
เมืองปทุมธานี  11 9 2 

รวม 31 29 11 
/ อ าเภอ ... 
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อ าเภอเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังมีสถิติอุบัติเหตุ  

 
    ทั้งนี้ อ าเภอคลองหลวง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงสูงสุด และอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
    มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึนสูงสุด  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ 
     

3.9  สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

ผู้แทนส านักงานป้องกัน   จังหวัดปทุมธานีโดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
และบรรเทาสาธารณภัย  ไดบู้รณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และจิตอาสาในพ้ืนที่ ด าเนินการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังนี้  
1. ฉีดพ่นละอองน้ า  
    15 มกราคม 2562   บรเิวณโรงเรียนอนุบาลคลองสาม และในพ้ืนที่ 

อบต.คลองสี่ อบต.คลองห้า และ อบต.คลองหก   
อ าเภอคลองหลวง  

    18 มกราคม 2562   - บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  
   อ าเภอคลองหลวง 
- บริเวณหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อ าเภอธัญบุรี 

2. ท าความสะอาดฉีดล้างถนน 
    ท าความสะอาดฉีดล้างถนนแขวงทางหลวงชนบทในพ้ืนทีจ่ังหวัดปทุมธานี 
 

/ 3. ตรวจจับควันด า ... 
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3. ตรวจจับควันด า  
    15 มกราคม 2562 ถนนคลองหลวง หน้าโรงเรียนไทยรัฐฯ คลองหนึ่งขาออก  

จ านวน 34 คัน พบควันด า 1 คัน ปรับ 1,000 บาท 
    16 มกราคม 2562   - ถนนรังสิต-นครนายก คลองห้าขาออก ตรงข้ามวัดมูลจินดา 

  จ านวน 32 คัน พบควันด า 2 คัน (ปรับ 1,000 บาท  
  ออกใบสั่ง 1 คัน) 
- ถนนพหลโยธินขาออก หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  
  จ านวน 26 คัน (ออกใบสั่ง 2 คัน) 

    17 มกราคม 2562 - บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ฝั่งไปลาดหลุมแก้ว  
  จ านวน 24 คัน พบควันด า 1 คัน 
- ถนนพหลโยธินขาออก หน้าศูนย์อาหารกินซ่ารังสิต  
  จ านวน 30 คัน พบควันด า 1 คัน 

    18 มกราคม 2562   ถนนพหลโยธินขาออก หน้าศูนย์อาหารกินซ่ารังสิต  
 จ านวน 44 คัน ไม่พบรถควันด าเกินก าหนด 

ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือที่ ปท 0021/ว 860 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการ ดังนี้  
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมาก 

ให้น ารถบรรทุกน้ าฉีดพ่นน้ าเพ่ิมความชื้น และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 
ในช่วงเช้า  

2. ประสานผู้รับผิดชอบถนนในพ้ืนที่ร่วมล้างท าความสะอาดถนนสายที่มี 
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน  

3. เร่งคืนผิวจราจรในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร 
และรถไฟฟ้า ตั้งด่านตรวจจับรถควันด าและเพ่ิมต ารวจในจุดจราจรหนาแน่น 
เพ่ือบรรเทาการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก   

4.  ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร 
     เพ่ือลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ ไม่ให้วิกฤติมากขึ้น  
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 

ให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานเพราะจะสูดดม 
ฝุ่นละอองจ านวนมากเข้าสู่ร่างกายอาจท าให้เจ็บป่วย รวมถึง ใช้ผ้าเช็ดหน้า 
หรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพ่ือป้องกัน 
มิให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ 
 

/ 3.10 มาตรการ ... 
 
 
 



- ๒๐ - 
 
 

 

3.10  มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้แทนส านักงานทรัพยากร  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ   
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” โดยมอบหมายให้ 
จังหวัดปทุมธานี   ทุกหน่วยงานภาครัฐด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561  

และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก าหนดให้ “ผลการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่ม 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ  
ร่วมกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ส าหรับประเมิน ดังนี้  
ตัวช้ีวัด: การลด คัดแยกขยะมูลฝอย ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดส าหรับผู้ประเมิน 

 ผู้บริหารองค์กรประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
    การประเมิน: ก าหนดให้มีการประเมิน 2 รอบการประเมินทุก 6 เดือน  
    ผู้ถูกประเมิน: ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 
    ขอบเขตการประเมิน:  
    1. หน่วยงานส่วนกลาง ประเมินหน่วยงานราชการระดับกระทรวง กรม ที่ตั้งอยู่ 
        ในพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ร่วมหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 
    2. หน่วยงานระดับจังหวัด ประเมินหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด 
        หรือศูนย์ราชการจังหวัด เป็นภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด  

 ในการนี้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  
ขอน าเรียนที่ประชุมฯ ทราบ เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และรอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน)  
1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง 
    ต่อนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
2. มีการแต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์กร 
   เป็นประธานคณะทางานและผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย 
3. มีการส ารวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร  
    ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน 
4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทาง 
    และกรอบให้บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์กร 
    ให้ความเห็นชอบ 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
    ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วม 
    ในการดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
 

/ 7. มีการ ... 
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7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
    ของหน่วยงาน 
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน และงดน าโฟม 
    บรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพ่ือลดการใช้แก้วน้ าพลาสติก 
    แบบใช้ครั้งเดียว 
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ 
      ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
 
ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จะจัดให้มี 
การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับส่วนราชการต่าง ๆ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2562 นี้  

     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม                 ทราบ 

 
3.11 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คลังจังหวัดปทุมธานี 1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดปทุมธานี  
          ข้อมูล ณ วันที ่18 มกราคม 2562 

    งบประจ า จัดสรร    2,060.70 ล้านบาท     เบิกจ่าย  867.15 ล้านบาท  
    เป้าหมายร้อยละ 57      ร้อยละ      42.08  
    งบลงทุน จัดสรร     2,855.72 ล้านบาท     เบิกจ่าย  407.18 ล้านบาท  
    เป้าหมายร้อยละ 45         ร้อยละ     14.26 (ล าดับที่ 35)   
    ภาพรวม  จัดสรร     4,916.42 ล้านบาท     เบิกจ่าย 1,274.35 ล้านบาท  
    เป้าหมายร้อยละ 54                ร้อยละ     25.92 (ล าดับที่ 41)   
     ทั้งนี้ มีส่วนราชการหลายแห่ง ที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายและส่วนราชการ 
    หลายแห่งมีผลการเบิกจ่ายไม่ผ่านเกณฑ์ จึงขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย 
    ให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยเร็วต่อไปด้วย  
 
    2. โครงการ "ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน"  

โครงการ "ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน" ตามมาตรการส่งเสริมการช าระเงิน 
เพ่ือซื้อสินค้าและบริการ ชดเชยเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ช าระเงินที่ใช้บัตรเดบิตของตนเอง ในการซื้อสินค้า 
และบริการที่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562  
ที่ร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการ โดยจะแยกจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ได้ช าระ และจะจ่ายเงินชดเชย 
เป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 5 โดยจะจ่ายคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน  
 

/ ผ่านพร้อมเพย์ ... 
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ผ่านพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเท่านั้น ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัตรเดบิต 
และเงินจะคืนเข้าบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์เท่านั้น  

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปี 
บริบูรณ์ข้ึนไป (เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547) เป็นผู้ถือบัตรเดบิต  
(ไม่รวมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ของธนาคารที่ร่วมโครงการ หรือมีระบบการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (QR Payment) ของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการ และลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 7 - 31 มกราคม 2562 ได้ที่
เว็บไซต์ https://www.vatcashback.epayment.go.th/vatrefund/ และ 
สาขาธนาคารเจ้าของบัตรเดบิต 

     3) สรุปหนังสือเวียน/ระเบียบกระทรวงการคลัง ประจ าเดือนมกราคม  
2562  

            ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลัง  
รวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง และได้เวียนหนังสือดังกล่าวในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว  
ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ เปิดเว็บไซต์ http://klangpathumthani.com  
เพ่ือติดตามเรื่องส าคัญ ๆ ต่อไป  

     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ และให้ทุกหน่วยเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด  

3.12    สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
นายแพทย์สาธารณสุข   (๑) ผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
จังหวัดปทุมธานี  เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดปทุมธานี 

เกิดจากบูรณาการออกหน่วยร่วมกันของทั้ง 14 ภาคส่วน เพ่ือเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ทั้ง 7 อ าเภอ ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่  
2 - 3 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 - 3 มกราคม 2562  
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

อ าเภอ บริการหน่วย 
แพทย์เคลื่อนที่ 

บริการ 
ทันตกรรม 

บริการ 
สายตา 

บริการ 
สุขภาพจิต 

การฝึกอาชีพ บริการอื่นๆ 
(คัดกรอง / 

ให้ความรู้/ แผนไทย/
นวดเท้า) 

ธัญบุร ี 313 108 55 185 130 638 
เมืองปทุมธานี  93 77 72 55 210 680 
หนองเสือ  153 87 70 232 222 622 
ลาลูกกา  360 87 65 82 57 385 
สามโคก  81 178 252 288 479 825 
คลองหลวง  76 96 71 69 143 866 
ลาดหลุมแก้ว 328 154 111 148 134 615 

http://klangpathumthani.com/
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สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์ 
เคลื่อนที ่เพ่ือดูแล ประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  

ในการนี้ Service Plan สาขาจักษุ เขตสุขภาพท่ี 4 โดยโรงพยาบาลปทุมธานี  
จึงได้จัด “โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๙ ดวงตา” ขึ้น เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมการเข้าถึง 
บริการลดการรอคิวผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อน และลดความพิการ ตลอดจนการ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ป่วยต้อกระจกในโครงการ 
ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐๙ ราย ในจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี โดยทีมแพทย์ พยาบาล และ 
บุคลากรสาธารณสุข จากโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาล 
พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิ พอ.สว. และโรงพยาบาลปทุมธานี 

ส าหรับผลการด าเนินการฯ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด ต้อกระจก ใส่เลนส์ 
แก้วตาเทียม จ านวน ๑๑๖ ดวงตา 

 
(๒) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ 

         สถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก 
นายแพทย์สาธารณสุข                  ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
จังหวัดปทุมธานี            ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 มีรายงานผู้ป่วย 84,830 ราย อัตราป่วย 124.55  
         ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 109 ราย อัตราตาย 0.13 ต่อแสนประชากร  
         - จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ นครปฐม รองลงมาคือ นครสวรรค์  
           นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร และพิจิตร ตามล าดับ  
         สถานการณ์ของจังหวัดปทุมธานี 
          - ปี 2561 อัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ และอันดับที่ 3  
            ของเครือข่ายบริการสุขภาพท่ี 4 มีผู้ป่วยจานวน 1,960 ราย คิดเป็น 
            อัตราป่วย 179.12 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 8 ราย อัตราป่วยตาย 
            ร้อยละ 0.42 (ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใหญ่ มีโรค ประจ าตัวและรับการรักษาช้า) 
          จากการติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ยังพบว่า มีความชุกของลูกน้ ายุงลาย  

      ในบ้านผู้ป่วยและชุมชนโดยรอบค่อนข้างสูง หากก าจัดยุงและท าลาย 
      แหล่งเพาะพันธุ  ์ลูกน้ ายุงไม่หมด อาจท าให้โรคมีการแพร่ระบาดได้  
     ในการนี้ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ประสานความร่วมมือท าลาย  
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานที่ท างาน บ้านพัก และพ้ืนที่สาธารณะ  
ตามโครงการ “อาสาปราบยุง” พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ เชญิชวนประชาชน 
ร่วมเป็นจิตอาสา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ก าจัดยุงและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ 
ลูกน้ ายุงลาย ทุก 7 วัน ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน หากมีอาการป่วย ไข ้เกิน 2 วัน  
 

/ ไม่ควร ... 
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ไม่ควรซื้อยาทานเอง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ บุคคลที่มีโรคประจา ตัว หรือ 
บุคคลที่มีภาวะอ้วน ควรรีบพบแพทย์ เพ่ือตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว  
 

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม            ทราบ 

3.13    รายงานผลการด าเนินงานศนูย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดปทุมธานี ตามท่ีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งการปรับเวลา 

การให้บริการจัดท าหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จากเดิมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน - 
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561) เป็นให้บริการจัดท าหนังสือเดินทางในวันท าการ
ปกติ เป็นเวลา 5 วัน โดยให้บริการในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนแทน 
(ให้บริการครั้งแรกวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561) นั้น     

บริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด ได้ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ได้ทราบการเปิดให้บริการท าหนังสือเดินทางของกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์
และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏผลการให้บริการท าหนังสือเดินทาง จ านวน 5 วัน 
รวมทั้งสิ้น 905 คน และจ านวนเงินที่รับช าระท้ังสิ้น 905,000 บาท  

ส าหรับการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนธันวาคม 2561 มีประชาชนมารับบริการ จ านวน 
29,066 คน และจ านวนที่รับช าระ จ านวน 36,195,744 บาท  

     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม            ทราบ 

3.14  โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี” ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ปลัดจังหวัดปทุมธานี    เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดจัดโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่  
และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี”  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดหน้าไม้ หมู่ 5  
ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (เลื่อนก า หนดการจัดโครงการฯ  
เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม           ทราบ 

 

/ 3.15 การขับเคลื่อน ... 

 

 



- ๒๕ - 
 
 

 

3.15  การขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรปลอดภัย” จังหวัดปทุมธานี   
เกษตรจังหวัดปทุมธานี    การขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรปลอดภัย” ด าเนินการโดย 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานแปลงใหญ่ สินค้าเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว พืชผัก  
และเตยหอม ซึ่งการด าเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี  
ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้ที่แน่นอน ทั้งจากการขายผลผลิต 
และการแปรรูปเพิ่มมูลค่า มีตลาดรองรับตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดความม่ันคงในอาชีพ 
เกษตรกรรม 
 สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ 3 ชนิด ได้แก่  
1. ข้าว   ปัจจุบันมีผู้ปลูกข้าว 15,000 ราย รับรอง GAP แล้วประมาณ 300 ราย  
            โดยสามารถผลิตและแปรรูปได้เอง 
2. พืชผัก มีการปลูกผักในโรงเรือน จ านวน 16 แห่ง เกษตรกรเข้าร่วมฯ  
            โครงการฯ ประมาณ 450 ราย  และได้เข้าร่วมโครงการตลาดผักร่วมใจ  
            สินค้าเกษตรปลอดภัย (แปลงใหญ่ผัก) กับตลาดไท ด้วย  
3. เตยหอม สามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเตยหอม เช่น การประดิษฐ์ 
               ดอกไม้จากเตยหอม น้ าใบเตย ขนมเปียกปูน ลอดช่องน้ ากะทิ เป็นต้น 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรคในขณะนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ 80% ท าการเกษตร 
ในที่เช่า จึงต้องท าความตกลงกับเจ้าของที่ดินฯ ในการท าการเกษตรแปลงใหญ่  
ซึ่งใช้ระยะเวลานานขึ้น และการขอมาตรฐาน GAP ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร 
มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบมาตรฐาน  

     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม           ทราบ 

3.16  แผนการด าเนินงานโครงการส าคัญของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจ าปี 2562  
ผู้แทนเทศบาลเมืองปทุมธานี   ขอน าเสนอแผนการด าเนินโครงการของเทศบาลเมืองปทุมธานี  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพ่ือขับเคลื่อน 
    การจัดการมูลฝอยประจ าปี 2562 และได้มีการจัดกิจกรรมเริ่มต้น  
    Kick off แผนการปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ไปแล้ว เมื่อวันที่  
    9 มกราคม 2562 โดยมีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
    รวมถึง มีการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล” ขึ้นบริเวณส านักงาน 
    เทศบาลเมืองปทุมธานี และสิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อไปคือ 

1) จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแก่คุณครู เพ่ือให้คุณครู 
    ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนในสถานศึกษาต่อไป 
2) ด าเนินการชุมชนน าร่อง ส่งเสริมการท าขยะอินทรีย์ โดยใหชุ้มชน 
   ในเขตเทศบาลเป็นชุมชนต้นแบบ 
 

/ 3) รวมกลุ่ม ... 
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3) รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดท าขยะมูลฝอย โดยเทศบาลเมืองปทุมธานี 
    และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงินจะประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง 
    ในการท าข้อเสนอการศึกษาวิเคราะห์โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 
4) จัดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในกลุ่ม “คัสเตอร์ที ่2”  
    (ฝั่งตะวันตก) จ านวน 35 แห่ง เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะ 
    ข้อมูล การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง 
    เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน และจัดท าบันทึกข้อตกลง“คัสเตอร์”  
    เสนอส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฯ  
    ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

2. โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ด าเนินการในพ้ืนที่  
    ถนนเทศปทุม บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า 
3. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนตั้งแต่บริเวณสี่แยกสันติสุขถึงสี่แยกปทุมวิไล  
    (อยู่ระหว่างการรับมอบจากแขวงทางหลวงปทุมธานี) 
4. โครงการใช้ยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้มีการด าเนินการ 
    ไปแล้ว 1 โครงการ และมีแผนการด าเนินโครงการ อีก 3 โครงการ ได้แก่  

        4.1  โครงการซ่อมแซมถนนสายสมประสงค์ เชื่อมต่อ ซอยสุขใจพัฒนา  
 ความยาวไม่น้อยกว่า 867 เมตร 

        4.2  โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  
                                                     ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,235 เมตร 
        4.3  โครงการปรับปรุงลานกีฬาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 

5. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
    เทศบาลเมืองปทุมธานี 
6. จะมีการด าเนินการเปิดร้านค้าชุมชน ภายในปี 2562 ซึ่งขณะนี้ได้มีการ 
    ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว มากกว่า 90 %  

  
    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม           ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร)   
    4.1  เอกสารประชาสัมพันธ์  (เอกสารแจก)   

      1) รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  
      ประจ าเดือนมกราคม 2562 (ส านักงานจังหวัดปทุมธานี)  
                2) จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน 
                    มกราคม 2562  (ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดปทุมธานี)  

3) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  
    ประจ าเดือนมกราคม 2562 (ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี)  
 
      / 4) จุลสาร ... 
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4) จุลสารส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 1/2562  
    ประจ าเดือนมกราคม 2562 (ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี) 
5) สารพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนมกราคม 2562  

         (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี) 
    6) จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมกราคม 2562 

     (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปทุมธานี) 
   7) บอกข่าวเล่าเรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์ กศน. จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 3  
                 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2562 (ส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี) 
 

  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 
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