
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 7/2561 
วันพฤหัสบดีที ่26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

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

1.ผู้มาประชุม     
 1. นายมนต์สิทธิ์   ไพศาลธนวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   ประธาน 

2. นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
3. พล.ต.ต. สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
4. พันเอก สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (ทหาร)  
5. นายพงศ์พฤกษ์ ภู่พฤกษา อัยการจังหวัดปทุมธานี 
6. นายเจษฎา  ทองแย้ม แทน อัยการจังหวัดธัญบุรี 
7. นายศกร  หลิมศิริวงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
8. นายภาคภูมิ มีอุดร  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
9. นายณรงค ์  ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
10. นายธวัชชัย            ศรีทอง            หัวหน้าส านกังานจังหวัดปทุมธานี 
11. นายวีระชาต ิ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี 
12. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
13. นายสัญญา  คงสมบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
14. นายรังสรรค ์ สันติวิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา คลองหลวง 
15. นายพงษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา 
16. นายสุเมธ  มีนาภา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
17. นายเพ่ิมศักดิ์  วิเชียรชัยยะ แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
18. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม แทน ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
19. นายวิทยา  ประภัสสร แทน ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
20. นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา นายอ าเภอเมืองปทุมธานี 
21. นายธีระยุทธ นาวีเด  แทน นายอ าเภอธัญบุรี 
22. นายบุญเจิม  เนตรชี  แทน นายอ าเภอคลองหลวง 
23. นายอิทธิ  ดุษฎีธารางกูร แทน นายอ าเภอล าลูกกา 
24. นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอ าเภอสามโคก 
25. นายวิธาร  สุขการ  แทน นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
26. นายวิรัตน ์  เธียรพจีกุล นายอ าเภอหนองเสือ 
27. นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
28. พันโท ปัญญา พรหมนุช แทน ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
 

/ 29. ว่าที่ร้อยตรี ... 
 
 



- ๒ - 
 

 

29. ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์   คลังจังหวัดปทุมธานี 
30. นายอรุณชัย  ภัทรานนท ์ ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี 
31. นางลักษณา  ถนอมว า  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
32. นางจันทร์เรือง สุขส าราญ  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
33. นายเกรียงไกร บุญมุตตะ แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี ๑ 
34. นางพิชชานันท์ ทองไพรวรรณ แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
35. นายชัยรัตน์   จงก้องเกียรติ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 
36. นางรุ่งทิวา  สุดแดน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
37. นายอ านาจ  หอสกุลไท แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
38. นางอ่ินอ้อย  เผ่าพรหม แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
39. นายคมสัน  รักแก้ว  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานี 
40. นางกนกอร  สัตยามะระ แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
41. นางนุชนาฏ  ผาดสุวรรณเดช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 
42. นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)    
43. นางสุพิชา  มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)    
44. นางสิริพร  ปิณฑะดิษ แทน ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
45. นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
46. นางปราณ ี  ประทุมมา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี  
47. นายราเชนทร ์ ปัญญาธนคุณ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี  
48. นางสาวภัทราภร อุปริรัตน์ ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
49. นางละออง  ชื่นฉอด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
50. นายเฉลียว  เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี 
51. นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
52. นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
53. นายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
54. นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
55. นายสากล  ชลคีรี  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
56. นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
57. นางวรรณา  วาระเสน แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี 
58. นายวีระ  วัชรกรโยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี 
59. นางสุณี  มณฑา  แทน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
60. นางสาวนงนุช บูรณวิทย์ แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
61. นายวัชระ  สิงห์โตทอง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
62. นายปัญญา  ร่มเย็น  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
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63. นายเอกบดินทร์ จ าเนียรกาล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
64. นายชัยยงค์  บุญสนธา แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี 
65. นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 
66. นายภาคภูมิ    ผ่านส าแดง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 
67. นายสมบัติ   ประภพรัตนกุล ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) 
68. นายสินธพ   โมรีรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปทุมธานี 
69. นายจ าลอง  เก่งตรง  สถิติจังหวัดปทุมธานี 
70. นายอโนชา  จิตรักมั่น แทน ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 
71. นางชไมพร  ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
72. นายธิต ิ  สุขนิยม  พลังงานจังหวัดปทุมธานี 
73. นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
74. นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 
75. นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  
76. นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
77. นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 
78. นางรุจิรา  วงศ์พัฒ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

 79. นายวารินทร ์ หัตถกิจนิกร   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
80. นางสาวละเมียด เทศแย้ม  แทน ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดปทุมธานี 
81. นางสาวพรพิมล ทองจันทร์ ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี  
82. นายเกษม  ธุวพาณิชยานันท์ ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
83. นายสิทธ ิ  สุธีวงศ ์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
84. นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง   
85. นางชลาทิพย ์ โลหะศิร ิ ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
86. นางสาววฒนพร ศรีจันทร์ แทน แรงงานจังหวัดปทุมธานี 
87. นางสาวพีรียา เชิญกลาง แทน จัดหางานจังหวัดปทุมธานี 
88. นายสมพจน์  กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
89. นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
90. นายเมธ ี  เมืองทอง แทน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 
91. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
97. นางสาวกัลยา นารักษ์  แทน ศึกษาธิการ ภาค 1 
98. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ แทน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
99. นายประพฤทธ์ บุญอ าไพ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1 
100. นายวิรุฬห ์ แสงงาม  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 
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101. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
102. ดร.กษมา  โรจนนิล  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
103. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
104. นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 
105. นางพัชรี  รัตนแสง  แทน ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
     แห่งชาติบรมราชชนนี  
106. นายสรศักดิ์ สอดห่วง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
107. นายสหวัฒน ์ โสภา  อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
108. นางพจนา  วัฒนะโชติ แทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
109. พ.ต.อ. ทวีศักดิ์ อินดาศักดิ์ แทน ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 
110. นายลือชา  ศรีนุ่ม   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 
111. นายนฤเศรษฐ์ พรหมบุตร แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล าลูกกา 
112. นายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี  
113. นายชัยฤทธิ ์ จูสกุลวิจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา รังสิต (ชั้นพิเศษ) 
114. นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ธัญบุรี  
115. นายภวัต  แผลงศร ี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา คลองหลวง  
116. ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
117. นางนงลักษณ์ สมณะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
118. นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
119. นายอุดม  ช่อโถ  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
120. พ.ต.ต. เดชพล กอสนาน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดปทุมธานี  
121. นางสุกัลยา ทองอ้น  รักษาการ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดปทุมธานี 
122. นายภัสพลภ ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  

 123. นายชวลิต  ครองสิน  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  
124. นายปรีชา  น้อยบุรี  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
125. นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  
126. นายอุดร  บุรีชัย  แทน ประธานภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี 
127. นางน้ าทิพย์ รุ่งเรือง  แทน นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
128. นายจักร ี  ชนะด ี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 
129. นางสุดา  ทองวิลัย  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 
130. นายณรงค ์ อู่ทรัพย์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
131. นางสาวดารุณี วัดแก้ว  แทน นายกเทศมนตรีเมืองล าสามแก้ว 
132. นายทวีชัย  พันธ์ทอง แทน นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
133. นายพิศุทธิ์  แก้วหนองเสม็ด แทน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 
134. นายสุเทพ  ด้วงเงิน  นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย  
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135. พ.ต.อ. พีรพล โชติกเสถียร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
136. พ.ต.อ. สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต 
137. พ.ต.อ. ตระกูล เกียวประเสริฐ รักษาราชการแทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนพริกไทย  
138. พ.ต.อ. ปัญญา วิเศษพานิชกิจ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามโคก 
139. พ.ต.อ. พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรลาดหลุมแก้ว 
140. พ.ต.อ. อรรถพล มีเสียง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูบางหลวง 
141. พ.ต.ท. บุญยิ่ง บัณฑิตไทย แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรธัญบุร ี
142. พ.ต.อ. ปัณณพัฒน์  เดชโชติพิสิฐ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ 
143. พ.ต.อ. ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
144. พ.ต.อ. พีรพล ไชยพงศ์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองเสือ 
145. พ.ต.อ. ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าลูกกา 
146. พ.ต.อ. สมิทธ ิ สารอต  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูคต 
147. พ.ต.อ. กรณ์เสฏฐ ์ วงศ์สีชิน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจคลองสิบสอง  
148. พ.ต.อ. ทูน เดชคุณมาก ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า 

๒.  ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าสว่น ฯ) เนื่องจากติดราชการอ่ืน                                                                                                                                                                                       
1. นายพินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี    
2. นายผล   ด าธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
3. อธิการวิทยาลัยการปกครอง                                                                                      
4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                       
5. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต)  
6. สัสดีจังหวัดปทุมธานี  
7. ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
8. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๑ 
9. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๒ 
10. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ปทุมธานี 
11. ผู้อ านวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ปทุมธานี  
12. ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี 
13. ผู้จัดการส านักงาน SME จังหวัดปทุมธานี 
14. ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
15. ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร 
16. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต กรุงเทพฯ 
17. ผู้อ านวยการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 
18. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
19. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 
20. ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
21. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดปทุมธานี 
22.  ปศุสัตว์ เขต 1 
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23. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
24. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
25. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ 
26. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ 
27. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
28. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
29. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นนทบุรี 
30. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
31. ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา สระบุรี 
32. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์ปทุมธานี 
33. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ 
34. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ (สุพรรณบุรี) 
35. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ ๔.๒.๒ 
36. ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี  
37. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  
38. ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 
39. ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
40. ผู้อ านวยการหออัครศิลปิน 
41. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
42. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 
43. ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
44. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา รังสิต 
45. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  
46. สว.กก ๕ บก.สอ.บช.ตชด.(งานป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน) 
47. รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ 
48. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) 
49. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 
50. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี 
51. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว  
52. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองหลวง 
53. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
54. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
55. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
56. ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 
57. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
58. ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
59. ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
60. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดปทุมธานี 
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61. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดธัญบุรี 
 62. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดปทุมธานีเยาวชนและครอบครัว 
63. ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 
64. ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
65. ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปทุมธานี 
66. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
67. นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
68. นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบพิตร วาริยศ   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี  
2. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
3. นายอารุช เอมโอฐ   จ่าจังหวัดปทุมธานี  
4. นางจินตนา แก้วศรีงาม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เทศบาลเมืองลาดสวาย  
5. นางสาวนัยนา ถ้ าแก้ว   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครรังสิต 
6. นายชัยธวัช สาทถาพร  รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี  
7. นายโชคชัย กลศรีชัย   ผู้อ านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ  ตลาดไท 
8. นายธวชัชัย พิทักษ์ณิชนางกูร  หัวหน้าทีมส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตลาดไท  
9. นายมงคลเกียรติ ขจรกิจ   หัวหน้าส่วนงานอาวุโส  ความสัมพันธ์ภาครัฐ  ตลาดไท   
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
    พระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2528  

 “การท างานให้ส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสุจริตทางกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระ  
ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุ ตามผล จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดมุ่งหมาย  
และประโยชน์ที่พึงประสงค์ โดยครบถ้วนแท้จริง” 

      อ่านโดย  นายบพิตร  วาริยศ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี  
 
 
 
 
              / ก่อนวาระ ... 
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ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น  
และการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2561 (จ านวน 5 ราย) 
(ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี)  
1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบึงคอไห  
           อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น  รางวัลชนะเลิศ   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลสวนพริกไทย  
           อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
3. วิสาหกิจชุมชนดีเด่น   รางวัลชนะเลิศ  วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย  
           ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
         รางวัลรองชนะเลิศ (1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้ อ าเภอธัญบุรี  
           จังหวัดปทุมธานี  
         รางวัลรองชนะเลิศ (2)  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร  
           อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี      

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ            
รองผู้ว่าราชการจังหวัด   ด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมีภารกิจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับ 
ปทุมธานี (นำยมนต์สิทธิ์   คณะกรรมการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   
ไพศำลธนวัฒน์)   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    จึงได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีฯ เป็นประธานการประชุมฯ  

 ในวันนี้  
  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ  

หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
(1) นายยงยุทธ  ป้อมเอ่ียม    นายอ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   

ด ารงต าแหน่ง      นายอ าเภอล าลูกกา  
(2) นางสาวกันตรัตน์  เริ่มสูงเนิน    นายอ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 

ด ารงต าแหน่ง     นายอ าเภอสามโคก   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
หัวหน้าส านักงาน   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 25 หน้า 
จังหวัดปทุมธานี และบันทึกในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  www.pathumthani.go.th หัวข้อ การประชุม

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม                  รับรองรายงานการประชุม 

 

/ ระเบียบวาระที่ 3 ... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อประสานงาน  

3.1  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561   

หัวหน้าส านักงาน   3.1.1  พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
จังหวัดปทุมธานี    มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล 
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561  

   เวลา 06.30 น. ณ  บริเวณหน้าส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี 
     การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว  

   3.1.2  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
    และพิธลีงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
   เวลา 08.45 น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
   การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว   
 
   3.1.3   พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
   เวลา 17.00 น. ณ สนามหนา้ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
   การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว   

   ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปท 0017.3/ ว 11752  
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญท่านร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญร่วมพิธีฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  

มติที่ประชุม                 ทราบ  

  3.2  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
คลังจังหวัดปทุมธานี   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติม ภายใต้โครงการ 
   ไทยนิยมยั่งยืน เป็นมาตรการที่ต่อยอดมาจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560  
   โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีรายได้น้อยได้พัฒนาตนเอง ด้วยการมีงานท า เข้าถึงแหล่งเงินทุน  
   และสิ่งจ าเป็นพื้นฐานต่างๆ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้  
   เป็นการด าเนินการโดยทีมไทยนิยมฯ ทั้งระดับอ าเภอ และระดับต าบล ในการลงพ้ืนที่ 
   จัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติฯ รวมถึง กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง  
   หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560  
    ส าหรับจังหวัดปทุมธานี ขณะนี้ มีผู้มาลงทะเบียนฯ แล้ว จ านวน 13,041 คน  
   (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561) และจะสิ้นสุดการลงทะเบียนฯ ภายในวันที่  
   31 กรกฎาคม 2561 นี้  
 
 
         / เกษตรและสหกรณ์ ... 
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เกษตรและสหกรณ์   การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของหน่วยงาน 
จังหวัดปทุมธานี   ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี  

แผนงานและงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 2 แผนงาน 6 โครงการ  
งบประมาณ 196,368,884 บาท 
แผนงานที่ 1  ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จ านวน 4 โครงการ  

วงเงิน 194,120,414 บาท ประกอบด้วย  
1) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วงเงิน 43,759,414 บาท  
    (กษจ./ปศจ./ศวพ.) 
2) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ วงเงิน 270,000 บาท (กษจ.) 
3) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน วงเงิน 145,771,000 บาท  
    (ชป.) 
4) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  
    วงเงิน 4,320,000 บาท (สกจ.) 
แผนงานที่ 2  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 2,248,470 บาท ประกอบด้วย 
1) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
    วงเงิน 248,470 บาท (พด./ปมจ./ปศจ.) 
2) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร วงเงิน 2,000,000 บาท     
    (ชป.) 
ผลการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ด้านการเกษตร)  
แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  
จ านวน 4 โครงการ วงเงิน 194,120,414 บาท  
1. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
   1) การเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (กษจ.) 
       งบประมาณ 43,285,000 บาท 
       - รับสมัครเป้าหมาย 15,000 ราย/75 ชุมชน มีผู้สมัครแล้ว 9,401 ราย  
          คิดเป็นร้อยละ 62.67 (6 ก.ค. 61) 
       - ด าเนินการอบรมและจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
       - อยู่ระหว่างจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 จะแล้วเสร็จภายใน 3 ส.ค.61 
  2)  อาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ปศจ.) 
      งบประมาณ 151,300 บาท 
      - เป้าหมายอาสาปศุสัตว์ 10 ราย มีผู้สนใจ 2 ราย  
      - เข้าฝึกอบรมที่ศูนย์ของกรมปศุสัตว์ จ. สระบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61  
  3) สร้างเครือข่ายการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมี 
     ทางการเกษตร และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ศวพ.) งบประมาณ 323,114 บาท  
     - เป้าหมาย 20 ราย สมัครเข้าร่วม 20 ราย  
     - ด าเนินการจัดอบรมไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 
     - เบิกจ่าย 92,620 บาท 

/ 2. โครงการ ... 
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2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (กษจ.) งบประมาณ 270,000 บาท 
    - เป้าหมาย 50 ราย มีผู้สมัคร 50 ราย ด าเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว  
      2 ครั้งๆละ 4 วัน 
    - เป้าหมายมีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 1 ศูนย์ ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 107 หมู่ที่ 14     
      ต.คลองหก อ.คลองหลวง (อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด) : นายอดุลย์ วิเชียรชัย  
      มีกิจกรรมพัฒนาศูนย์ด าเนินงาน ช่วง ก.ค.-ส.ค. 2561  
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าชลประทาน (ชป.) 
    งบประมาณ 145,771,000 บาท 
    - เป้าหมาย มีพ้ืนที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 14,600 ไร่ และมีครัวเรือนรับประโยชน์   
      เพ่ิมข้ึน 2,590 ครัวเรือน จากการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าชลประทานเพื่อป้องกัน 
      และบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จ านวน 7 แห่ง  
    - อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบ 
 
4. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (สกจ.)  
    งบประมาณ 4,320,000 บาท 
     - ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด  
       เพ่ือด าเนินการก่อสร้างลานตาก งบประมาณ 4,320,000 บาท  
       แต่เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรฯ เสนอโครงการเพ่ือด าเนินการทั้งระบบ  
       ได้แก่ ลานตาก เครื่องอบความชื้น ไซโล และเครื่องจักรที่เก่ียวข้อง  
       ทางสหกรณ์การเกษตรฯ จึงขอยกเลิกโครงการ เพราะไม่สามารถด าเนินการ 
       ให้บรรลวุัตถุประสงค์ทั้งหมดได้ และมีหนังสือแจ้งคืนเงินไปยัง 
       อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว 
ผลการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ด้านการเกษตร)  
แผนงานที่ 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 2,248,470 บาท 
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
    งบประมาณ 248,470 บาท 
    จังหวัดปทุมธานีได้รับรายชื่อเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์ 
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จ านวน 952 ราย มีจ านวนเกษตรกรจัดเข้า 
เมนูทางเลือกตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของจังหวัด จ านวน 140 ราย 
1) เมนูการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ านวน 20 ราย (สถานีพัฒนาที่ดิน)  
    งบประมาณ 23,120 บาท  
    - ด าเนินการจัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ 20-22 มิ.ย. 61 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี     
      เข้ารับการอบรม 19 ราย ไม่ได้เข้าอบรม จ านวน 1 ราย เนื่องจากติดภารกิจ 
      ในการประกอบอาชีพ  
    - เบิกจา่ย 21,964 บาท   แล้วเสร็จ 100% 
 
 

/ 2) เมนู ... 
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2) เมนูการเพ่ิมทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์  
    จ านวน 70 ราย (ปศจ.) งบประมาณ 97,300 บาท 
    - อยู่ระหว่างท าแผนการอบรมในหลักสูตร การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 47 ราย/  
      การเลี้ยงไก่ไข่ 21 ราย / การเลี้ยงแพะเนื้อ 2 ราย  
3) เมนูให้ความรู้ด้านประมงและสนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน 50 ราย (ปมจ.)     
    งบประมาณ 128,050 บาท  
    - จัดอบรมในหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 31 ราย / การเลี้ยงปลาหมอ 
      ในบ่อพลาสติก 8 ราย / การเลี้ยงกบในกระชัง 11 ราย แล้วเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 61  
      ณ อบต.ล าไทร อ.ล าลูกกา 
    - ก าหนดสนับสนุนปัจจัยการผลิตวันที่ 26 ก.ค. 61  
2. โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  
    งบประมาณ 2,000,000 บาท 
    มีรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ประสงค์จัดเข้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน  
จ านวน 36 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมตามแนวทาง 
ของกรมชลประทาน ซึ่งจะปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม 2561 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (3 โครงการ)  
                ยกเลิก 1 โครงการของ สกจ. 4,320,000 บาท 

งบประมาณ 189,800,414 บาท  
เบิกจ่าย              92,620 บาท (0.05%) 
คงเหลือ      189,707,794 บาท  

แผนงานที่ 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (2 โครงการ) 
งบประมาณ  2,248,470 บาท  
เบิกจ่าย       21,964 บาท (0.98%) 
คงเหลือ  2,226,506 บาท  

จ านวน 2 แผนงาน 5 โครงการ 
งบประมาณ 192,048,884 บาท  
เบิกจ่าย         114,584 บาท (0.06%) 
คงเหลือ  191,934,300 บาท  

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร 
    ตามความต้องการ เช่น ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง  
    การพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชและสัตว์ การบริหารจัดการและสร้างมูลค่า 
    สินค้าเกษตร ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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เกษตรจังหวัดปทุมธานี    ขอเพ่ิมเติมโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตามท่ีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีน าเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้    

     การด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ด าเนินการภายใต้กรอบการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
ประการที่ 2 คนไทย ไม่ทิ้งกัน ดังนี้  
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
ภายใต้กรอบการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประการที่ 3 ชุมชนอยู่ดี มีสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
2. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพ่ือความยั่งยืน 
3. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
ภายใต้กรอบการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประการที่ 2 คนไทย ไม่ทิ้งกัน 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
    รายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  
    จ านวน ๙๕๒ ราย (ชุดที่ ๑-๖)   
    - สมัครเมนูทางเลือก ด้านการเกษตร (เข้าร่วมโครงการแล้ว)  
      ด้านประมง  50 ราย ดา้นปศุสัตว์  70 ราย ด้านพัฒนาที่ดิน  20 ราย  
      ด้านเกษตร (พืช)  2 ราย  
    - สมัครเมนูทางเลือก ด้านการเกษตร (อยู่ระหว่างรับสมัคร)  
      ด้านชลประทาน  36 ราย 
ภายใต้กรอบการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประการที่ 3 ชุมชนอยู่ดี มีสุข 
แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ 
    1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  
        ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย อบรมเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน 
    2) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 
        สถานที่ บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 14 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
        ก าหนดแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2561 
2. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพ่ือความยั่งยืน 
    1) อบรมถ่ายทอดความรู้ตามความต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ  
        (โดย ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ราย/ พ้ืนที่ 49 ไร่  
        อบรมเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
    2) สนับสนุนงบประมาณ ในการปรับเปลี่ยนอาชีพ (โดย การยางแห่งประเทศไทย ) 
        ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ราย / พื้นที่ 49 ไร่  
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        1. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพ (โค่นยาง) ไร่ละ 4,000 บาท / 
            ไม่เกินรายละ 10 ไร่ 4 ราย/ เปลี่ยนไปปลูกพืชผัก 1 ราย/  

  เปลี่ยนไปปลูกไม้ผล 
        2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร่ละ 6,000 บาท /ไม่เกิน รายละ 10 ไร่ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ  

  3.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์และการรักษาความสะอาดของ 
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 

นายแพทย์สาธารณสุข   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้ก าชับหน่วยงานในสังกัด 
จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมถึง สถานบริการสาธารณสุข  
 ให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม 
 และป้องกันโรค (PP & Excellence) โดยมีแนวทางการด าเนินงานฯ ดังนี้  
 เป้าหมายต่อการพัฒนา (Green & Clean Hospital)  
 1. โรงพยาบาลด าเนินงานได้ตามมาตรฐานทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 2. เป็นผู้น าการขับเคลื่อนและขยายผลสู่สถานบริการสาธารณสุขทั้งประเทศ  
 3. สร้างภาคีเครือข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและพัฒนานวัตกรรม  
 Green กิจกรรมหลักด้านสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Green & Clean    
  G  Garbage  การจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภท  
  R  Restroom การพัฒนาส้วมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย (HAS)  
  E  Energy   การจัดการพลังงาน  
  E  Environment การจัดการสิ่งแวดล้อม  
  N Nutrition  การสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการน้ าบริโภค   

   การด าเนินงาน Green & Clean Hospital จังหวัดปทุมธานี  
  ผลการด าเนินงาน สรุปดังนี้  
  1. โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลหนองเสือ โรงพยาบาลคลองหลวง 
      มีการพัฒนาการด าเนินงาน Green & Clean Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
  2. โรงพยาบาลล าลูกกา โรงพยาบาลสามโคก โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  
      มีการพัฒนาการด าเนินงาน Green & Clean Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
  3. โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว โรงพยาบาลธัญบุรี  
      มีการพัฒนาการด าเนินงาน Green & Clean Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน  
 นอกจากนั้น ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย Green & Clean Hospital ลงสู่ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการน าร่อง 
 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอละ 2 แห่ง และมีการด าเนินงาน 
 ในสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ด้วย  
 
         / ส าหรับ … 
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     ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดปทุมธานีไดม้ีการวางแผนขับเคลื่อน 
นโยบาย Green & Clean Hospital สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ 
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง   

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ  

    3.4 โครงการผักร่วมใจ (ผักปลอดภัย)  
เกษตรจังหวัดปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีได้ด าเนินการ  
 “โครงการปทุมธานีเมืองพืชผักปลอดภัย (Pathum Thani Healthy Vegetable)” 
   1. วัตถุประสงค์ 
        1.1 เพ่ือส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัยในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ 
              ช่องทางจ าหน่าย  
                  1.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าถึงสถานที่จ าหน่ายและแหล่งผลิตสินค้า 
                        ผักปลอดภัย 
   2. เป้าหมาย  

       - กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกผัก หน่วยงานของรัฐ/เอกชน ร้านค้า ตลาด 
       - งบประมาณ  470,000 บาท 

   3. วิธีด าเนินงาน 
       3.1 จัดเสวนาแนวทางการผลิตการตลาดสินค้าปลอดภัย 
                                                    เป้าหมาย 100 ราย จ านวน 1 ครั้ง  
       3.2 เชื่อมโยงการตลาด โดยจัดงานแสดงสินค้า 
                3.3 ประชาสัมพันธ์ 
   4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       4.1  ผลผลิต (Output) 
    1) ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสถานที่จ าหน่ายสินค้าปลอดภัย 
    2) เกษตรกรที่ผลิตตามมาตรฐานสินค้ามีช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มมากข้ึน 
      4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                      1) สินค้าปลอดภัยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 
             2) สร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าให้มีความน่าเชื่อถือและความยั่งยืน 
 
พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)  
   และอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดผักปลอดภัย (ผักร่วมใจ) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  
   2561 ณ ห้องปาล์มวิวบอลรูมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ าเภอคลองหลวง  
   จังหวัดปทุมธานี โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  (ดร.พินิจ บุญเลิศ) เป็นประธาน  
   และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ตลาดไทยสู่ตลาดโลก” โดยมีกลุ่มเกษตรกรฯ ร่วม 
   ลงนามกว่า 30 กลุ่ม ทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากตลาดไท เข้าร่วมโครงการฯ  
   โดยเป็นการเริ่มโครงการฯ จาก “ผัก” เป็นล าดับแรก ในชื่อ “ผักร่วมใจ”  
 
          / ตลาดไท ... 
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ผู้แทนตลาดไท    ตลาดไทได้ด าเนินการ “โครงการตลาดไทซีเล็ค” โดยมีวัตถุประสงค์  
   เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้  
   โดยใช้ QR Code ได้ราคาที่เป็นธรรมและผู้บริโภคพึงพอใจ  
    ส าหรับการบริหารจัดการโครงการผักร่วมใจ (GAP) มีแนวทางการ 
   ด าเนินการ ดังนี้  
   หลักการ 
   “ผักในโครงการต้องมีคุณภาพ สะอาดปลอดภัยมาจากแปลงเกษตรกรที่ได้รับ 
   การรับรอง GAP มีการตรวจสอบผลผลิต และตรวจสอบย้อนกลับได้ มีพ้ืนที่จ าหน่าย 
   โดยเฉพาะในตลาดกลางขายส่งที่ไม่ปะปนทั่วไป และราคาต้องสามารถแข่งขันกับผักท่ัวไปได้” 
   แนวทาง 

1. จัดพื้นที่จ าหน่ายผัก GAP ในพ้ืนที่ลานผักโดยมีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้สะอาด 
    ถูกสุขอนามัย 
2. ให้เกษตรกรน าผัก GAP มาจ าหน่าย โดยส่งเสริมให้ผ่านศูนย์คัดแยกฯ  

  มีการบรรจุหีบห่อที่มี QR Code บรรทุกมาในยานพาหนะที่ดูแลคุณภาพ 
3. มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตที่จะเข้าร่วมโครงการ และ 
    ผู้ซื้อผลผลิตในโครงการ เพ่ือการ Matching ต่อไป 
4. ให้แข่งขันได้ ตลาดได้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมตลาดให้เกษตรกร 
    ในโครงการ 3 เดือน สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ระบบ QR code ให้เกษตรกรทุกกลุ่ม 
5. จัดหาผู้ซื้อสินค้ากลุ่ม GAP เข้าสู่ตลาด 
6. มีข้ันตอนการเตรียมเกษตรกรเตรียมพื้นท่ี เตรียมผู้ซื้อ อย่างต่อเนื่อง 

  19 จังหวัด 
ปทุมธานี เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร ตาก สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี  
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พิจิตร สระบุรี ระยอง  
นครนายก นนทบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ชัยนาท  
VISIT                            42          กลุ่ม 
เข้าร่วม                          33          กลุ่ม 
จ านวนสมาชิก              1,416         คน 
มีใบรับรอง GAP              213          ใบ 

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม                 ทราบ  

    3.5 การด าเนินงานผังเมือง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โยธาธิการและผังเมือง   การด าเนินงานด้านผังเมือง เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
จังหวัดปทุมธานี   ซึ่งงานพัฒนาพื้นที่ด้านผังเมืองหลัก ๆ จะประกอบด้วย ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  
    เพ่ือรอบรับยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต จังหวัดปทุมธานีได้ประชุมหารือร่วมกับ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัดปทุมธานี  
    และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี โดยจะท าการศึกษาฯ โดยมีแนวทาง 
    การด าเนินการ ดังนี้  
          / แนวทาง ... 
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    แนวทางในการศึกษาโครงการฯ 
    1. สร้างฐานข้อมูลในการคิดแผนพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
           - จัดเก็บฐานข้อมูลให้ครบทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถทราบข้อมูลพ้ืนฐาน 
          แต่ละสาขาน าไปสู่การก าหนดกรอบและบทบาทท่ีชัดเจน 
    2. สร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นท่ี 
       - ก าหนดกรอบในการพัฒนาพื้นที่แต่ละย่านจากฐานข้อมูลที่ครบถ้วน 
       - เชื่อมโยงพ้ืนที่ศักยภาพให้สอดคล้องกับแผนชาติ และแผนพัฒนาอื่น ๆ  
         เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย 
    ๓. จัดท าแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะรวมทั้งก าหนดทางเลือกการเดินทางของคนเมือง 
         - ก าหนดความหลากหลายของพ้ืนที่ การส่งเสริมพ้ืนที่เฉพาะให้เกิดจุดเด่น   
          (ตัวอย่างเช่น OTOP) เกิดเป้าหมายพิเศษในการพัฒนาพ้ืนที่แต่ละย่าน 
       - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการก าหนดบทบาทของพ้ืนที่ ให้คนชานเมือง 
         มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครบถ้วน 
       - เมื่อมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครบถ้วนแล้ว จึงก าหนดทางเลือกในการเดินทาง 
         เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทั้ง การอยู่อาศัย แหล่งงาน รวมทั้งระบบโลจีสติกส์  
         ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบราง ระบบขนส่งสาธารณะ 
         ที่จะบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรในพ้ืนที่ 

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ  

    3.6 กิจกรรมจิตอาสาของบริษัท บี กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  

นายอ าเภอเมืองปทุมธานี   กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ได้เชิญให้บริษัท บี กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
    เป็นผู้ร่วมด าเนินการฯ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท บี กริม  
    เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และ 
    การก่อสร้างวัดมูลจินดาราม  
     โดยกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดได้มอบหมายอ าเภอเมืองปทุมธานี และ 
    อ าเภอธัญบุรี ด าเนินการร่วมกับ บริษัท บี กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
    เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดมูลจินดาราม ต าบลบึงยี่โถ  
    อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน 
    พร้อมด้วย ขา้ราชการ ทหาร ต ารวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันด าเนินการ  
    ใน 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ พ้ืนที่โซน A บริเวณในวัดมูลจินดาราม พ้ืนที่โซน B ริมคลอง 
    ฝั่งวัดมูลจินดาราม และพ้ืนที่โซน C ริมคลองฝั่งถนนรังสิต-นครนายก และได้มีการ 
    มอบหมายให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบแต่ละโซน ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน 
    ภาคสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ  

          / 3.7 โครงการ ... 
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    3.7 โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิม 
     ให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี” ประจ าปี 2561    
ปลัดจังหวัดปทุมธานี      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จังหวัดปทุมธานีได้ก าหนด 

ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดบึงบอน ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี ได้มีส่วนราชาร รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียน  
เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประมาณ 500 คน โดยส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
ในจังหวัดปทุมธานีได้น าบริการต่าง ๆ อาทิเช่น การสอนฝึกอาชีพ  
การสอนท าขนม งานจักสาน การท าหมันสุนัข แมว การน าพันธุ์พืชแจกจ่าย 
ให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ การแจกแว่นสายตาให้กับ 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 ส าหรับเดือนสิงหาคม 2561 จะด าเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  
ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
และขอเชิญทุกส่วนราชการร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้  

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                  ทราบ  

    3.8  การจัดระเบียบสังคม 
ปลัดจังหวัดปทุมธานี    จังหวัดปทุมธานีมีสถานบริการ 57 แห่ง สถานประกอบการที่คล้าย 

สถานบริการ/ ร้านคาราโอเกะ 139 แห่ง ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต 216 แห่ง  
และหอพัก/ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ จ านวน 141 แห่ง  
ผลการด าเนินการ มีดังนี้  
1. สถานประกอบการ ร้านจ าหน่ายสุรา/ ร้านคาราโอเกะ  
    1.1  จังหวัดปทุมธานีได้มีค าสั่งปิดตามค าสั่ง คสช. ตั้งแต่ปี 2558 - 2561  

จ านวน 51 ร้าน  
    ปี 2558     อ าเภอเมืองปทุมธานี  3 ร้าน  อ าเภอคลองหลวง 5 ร้าน 
       อ าเภอล าลูกกา 4 ร้าน  
    ปี 2559     อ าเภอคลองหลวง 3 ร้าน 
    ปี 2560     อ าเภอเมืองปทุมธานี 2 ร้าน อ าเภอคลองหลวง 7 ร้าน  
       อ าเภอธัญบุรี 1 ร้าน อ าเภอสามโคก 1 ร้าน  
    ปี 2561     อ าเภอเมืองปทุมธานี 2 ร้าน อ าเภอคลองหลวง 23 ร้าน  
    1.2 อยู่ระหว่างด าเนินการสั่งปิด จ านวน 12 ร้าน  
        - อยู่ระหว่างขอค าพิพากษาประกอบการพิจารณา 10 ร้าน  
        -  ให้โต้แย้งก่อนสั่งปิด ตามค าสั่ง คสช. 2 ร้าน  
    1.3 ลักษณะความผิด 
        -  ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือให้เด็กมีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
        -  ยินยอมปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ  
 

/ - ฝ่าฝืน ... 
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        -  ฝ่าฝืนค าสั่ง คสช. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  
(Zoning)  

- ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายก าหนด (สถานบริการ  
  หลัง 01.00 น.) 
- ยินยอมปล่อยปละละเลยให้มีการน ายาเสพติดเข้าไปในสถานบริการ/  
  สถานประกอบการ (ยาเค ยาอี ยาไอซ์ กัญชา)  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                 ทราบ  

 3.9   การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561  
คลังจังหวัดปทุมธานี   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ของจังหวัดปทุมธานี  
          ข้อมูล ณ วันที ่20 กรกฎาคม 2561  

     ไตรมาสที่ 4  
     เป้าหมาย 98.36  งบประจ า จัดสรร    3,438.21 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย   2,752.12 ล้านบาท  
            ร้อยละ        80.04 (ล าดับที่ 51)  
     เป้าหมาย 88.00 งบลงทุน จัดสรร    3,435.09 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย   2,153.26 ล้านบาท  
            ร้อยละ        62.68 (ล าดับที่ 55)    
     เป้าหมาย 96.00  ภาพรวม    จัดสรร    6,873.30 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย   4,905.37 ล้านบาท  
            ร้อยละ        71.37  
  สรุปหนังสือเวียน/ระเบียบกระทรวงการคลัง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 
            เดือนกรกฎาคม 2561 ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งเวียนระเบียบ 

กระทรวงการคลัง รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง และได้เวียนหนังสือดังกล่าว 
ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ เปิดเว็บไซต์    
http://klangpathumthani.com เพ่ือติดตามเรื่องส าคัญ ๆ  

ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ เรื่อง 

1. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0416.4/ 
ว 265  

8 มิ.ย. 2561 ซ้อมความเข้าใจกรณีการก าหนดชือ่รายการและคณุลักษณะของ
ประเภทและอตัราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค   

2. ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ ว 289 

25 มิ.ย. 2561 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคณุสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็น
กิจการร่วมคา้  

3. ที่ กค 0416.4/ 
ว 292 

29 มิ.ย. 2561 การก าหนดโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของ 
ทางราชการ  

4. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0411.5/
ว 302 

4 ก.ค. 2561 ขอความร่วมมือประชาสมัพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจา้งประจ า 
ที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบ าเหนจ็บ านาญด้วยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)  

           / 5. ด่วนที่สุด ... 

http://klangpathumthani.com/
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ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ เรื่อง 

5. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0413.3/
ว 315  

12 ก.ค. 2561 
 

ขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อการปฏิบัติงาน 
ของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

             จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ  

    3.10 สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     สถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก 
นายแพทย์สาธารณสุข                         สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทยและจังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี        ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม 2561  
     

รายละเอียด ประเทศ เขต 4 (8 จังหวัด) ปทุมธานี 
จ านวนผู้ป่วย (ราย) 32,216   2,769 828 
จ านวนผู้ป่วยตาย (ราย) 41 10 3 
อัตราป่วยต่อแสนประชากร  48.94 52.60 75.68 
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)  0.13 0.36 0.36 
**พื้นที่ระบาด (อ าเภอ) 476 - 7 (37 ต าบลจาก 60)  

    ** พ้ืนที่ระบาด หมายถึง พ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  
    ผลการด าเนินงาน  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีท าหนังสือก าชับหน่วยงานสาธารณสุข 
 เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีโรคประจ าตัว โรคเรื้อรัง หากมีอาการป่วยให้ดูแลใกล้ชิด  
 เพ่ือป้องกันการเสียชีวิต 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ พ่นเคมีป้องกันโรคล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงเรียน  
 ชุมชนแออัด บ้านพักคนงาน  
3. ประชุม War room เร่งรัดการด าเนินงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 15 มิถุนายน  
 และ 17 กรกฎาคม 2561 รวมทั้ง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ  
 มีมติให้ทุกอ าเภอจัดกิจกรรมรณรงค์ ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2561 
4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  
 ก ากับติดตามการด าเนินงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และทุกอ าเภอเปิด EOC  
 เร่งรัดการด าเนินงาน  
5. ท าหนังสือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รณรงค์มาตรการ 3 เก็บ  

       (เก็บบ้านให้โล่ง เก็บน้ าปิดฝาโอ่ง เก็บขยะ)  
6.  ประสานชมรมร้านยา/คลินิก ไม่จ่ายแก้ปวดลดไข้ชนิดรุนแรง  

 
 
        / ความเสี่ยง ... 
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 ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  
- ปทุมธานีมีความเสี่ยงระดับสูง เนื่องจากพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และจ านวนผู้ป่วย 

สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  
- มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม 1 ราย (มกราคม จ านวน 2 ราย ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัว)  
    รายสุดท้าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (ซื้อยารับประทานเอง)  
- พบพื้นที่ระบาดทุกอ าเภอ 
- จากการสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลาย ยังมีค่าค่อนข้างสูงเกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
    โดยเฉพาะโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ พื้นที่สาธารณะ 
- ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ส่งผลให้มีปัจจัยเอ้ือต่อการเปิดโรคเพ่ิมข้ึน  
- ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ประชาชนไม่ก าจัดขยะในบ้านและ 
 รอบบ้าน และไม่ยินยอมให้พ่นภายในบ้าน ขาดความร่วมมือในการจ ากัดลูกน้ า  
 และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

 ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)  
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 “อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก”  
 กระทรวงมหาดไทย  

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ และให้หน่วยงานราชการจัดการรณรงค์ 
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  
2) นายอ าเภอ สนับสนุน ติดตาม การด าเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด  
และพ้ืนที่เสี่ยง โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดท าหนังสือขอความร่วมมือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคให้เพียงพอ โดยใช้งบประมาณ 
ของท้องถิ่นและกองทุนสุขภาพต าบล 
4) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าประชาชนเป็นอาสาปราบยุง  
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ ศาสนสถาน โรงเรียน  
สถานที่ราชการ และทุกหลังคาเรือน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
1) ผู้บริหารทุกโรงเรียนน าครูและนักเรียน ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บขยะที่เป็น 
แหล่งน้ าขังในโรงเรียนทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 
2) ครูอนามัยโรงเรียน เฝ้าระวังอาการป่วยของครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ หากสงสัย 
มีอาการไข้เกิน 2 วัน ให้รีบส่งไปโรงพยาบาล 
ส านักงานพระพุทธศาสนา แจ้งกรรมการวัด  
1) ประสานโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เข้าท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวัด ตามโครงการ 1 วัด                    
   1 โรงพยาบาล  

2) จัดการสิ่งแวดล้อม ภายในศาสนสถาน ไม่ให้มีแหล่งน้ าขัง  
3) เฝ้าระวังอาการป่วยของพระสงฆ์ นักบวช ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม หากสงสัยมีอาการไข้ 

เกิน 2 วัน ให้รีบส่งโรงพยาบาล  
 
 
      / กรมการศาสนา ... 
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กรมการศาสนา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
จัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานต่าง ๆ (ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกซ์  
ศาสนาฮินดู) ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

ส านักงานการท่องเที่ยวฯ จังหวัด และกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลภาชนะเก็บน้ าในห้องสุขา สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว  

โรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว หากมีอาการไข้เกิน 2 วัน  

ให้รีบไปโรงพยาบาล 
  องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

**กระทรวงกลาโหม ด าเนินการให้พื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ ายุงลายและสนับสนุน 
ก าลังคนตามที่ร้องขอ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของอ าเภอและจังหวัด 
**กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง  
อุตสาหกรรมจังหวัด 
ประสานงานโรงงาน จัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานและบ้านพัก ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
กระทรวงสาธารณสุข 
1) เป็นแกนหลัก ควบคุมการระบาด และดูแลรักษาผู้ป่วย  
2) ร่วมมือ สนับสนุน และประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงค์ก าจัด 

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
3) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  
มาตรการรณรงค์ก าจัดยุงลาย 
1) 3 เก็บ 3 โรค  –  เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ า  
2) 5 ป   –  ปิด ฝาภาชนะขังน้ า  

   เปลี่ยน น้ าในภาชนะ  
   ปล่อย ปลากินลูกน้ า  
   ปรับปรุง สิ่งแวดล้อม  
   ปฏิบัติ เป็นประจ า 
ในการนี้ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือท าลาย 

  แหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในสถานที่ท างาน บ้านพัก และพ้ืนที่สาธารณะตามโครงการ  
  “อาสาปราบยุง” พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ สังเกตอาการป่วย หากมีไข้เกิน 2 วัน  
  โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ บุคคลที่มีโรคประจ าตัว ควรรีบพบแพทย์ เพ่ือตรวจวินิจฉัย โดยเร็ว  
     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม           ทราบ 

    3.11 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรเข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ”  
   จังหวัดปทุมธานี 66 วัดต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา  
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ผู้แทนส านักงานพระพุทธศาสนา   ตามท่ีจังหวัดปทุมธานีได้จัดท า โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ”  
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๖๖ วัดต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ปทุมธานี  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด าเนินการตามมติมหาเถรสมาคม  
         / เพ่ือขับเคลื่อน ... 
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เพ่ือขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานั้น  
 โครงการ“วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” จังหวัดปทุมธานีฯ เป็นการ
ด าเนินการพัฒนาวัด ภายใต้กรอบแนวทาง “การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส                  
ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” ด้วยการใช้แนวทาง “๕ ส” คือ ๑. สะสาง ๒. สะดวก            
๓. สะอาด ๔. สร้างมาตรฐาน และ ๕. สร้างวินัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดระบบ             
วางระเบียบวัด ให้เป็น พ้ืนที่ สัปปายะ ส าหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานที่
พร้อมส าหรับใช้การปฏิบัติธรรม โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน  
 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร             
ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ” จังหวัด
ปทุมธานีฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส ต่อไป  

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

 3.๑2 ขอเชิญร่วมพิธีฯ  
หัวหน้าส านักงาน   พิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดทีี่                  
จังหวัดปทุมธานี  23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.45 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณศาลหลักเมือง

จังหวัดปทุมธานี  การแต่งกาย เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญร่วมพิธีฯ ตามก าหนดการ
ต่อไป  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

พัฒนาสังคมและความม่ันคง  ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 

ของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 - 8 ศูนย์การแสดงสินค้า 
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรก 
ของประเทศไทย ภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมวิชาการ การแสดง 
ผลงานนวัตกรรม การแสดงผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพของ 
กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย 4 Zone ดังนี้  
1) การประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม  
2) การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทย  
3) การแสดงผลิตผลด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย และสร้างสรรค์ของ 
คนในสังคม  
 โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญชวนร่วมงานดังกล่าว   

มติที่ประชุม                  ทราบ 
/ 4.1 เอกสาร ... 
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    4.1  เอกสารประชาสัมพันธ์  (เอกสำรแจก)   
   1) การน า Web Application ไปใช้รายงานติดตามผลการก าจัดผักตบชวา  
         (ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดปทุมธำนี) 

  2) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและ 
     ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ  

          (ส ำนักงำนสถิติจังหวัดปทุมธำนี) 
  3) รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  
      ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 (ส ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี)  
      4) จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน 
      กรกฎาคม 2561 (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี)  
  5) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  
      ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561  (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี)    

6) จุลสารส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 7/2561 ประจ าเดือน 
     กรกฎาคม 2561 (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี)  
7)  สารพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561  
    (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี) 

   8)  จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 
  (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดปทุมธำนี) 

  9)  ข่าวคุมประพฤติ คืนคนดี สู่สังคม ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 
            (ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดปทุมธำนี) 

  10)  บอกข่าวเล่าเรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดปทุมธานี  
         ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2561 (ส ำนักงำน กศน. จังหวัดปทุมธำนี) 

 4.2  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งต่อไป  จังหวัดก าหนดการประชุมกรมการจังหวัดและ 
   หัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนสิงหาคม 2561  
   จะแจ้งให้ทราบต่อไป  ทั้งนี้ จงัหวัดจะมีหนังสือเชิญเข้ารว่มการประชุมฯ  
   โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เวปไซต์ของจังหวัดปทุมธาน ี
 
เลิกการประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

     ลงชื่อ               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                  (นางจันทิมา ศรียาภัย) 
                                               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 
 

ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน) 
              ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 




