
 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 2/2561 
วันอังคารที ่27 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

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

1.ผู้มาประชุม     
 1. นายพินิจ  บุญเลิศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   ประธาน 

2. นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
3. นายผล  ด าธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
4. นายอารุช  เอมโอฐ  แทน ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
5. พล.ต.ต. สุรพงษ ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
6. พันเอก สัญญลักขณ์    ทั่งศิริ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (ทหาร)   
7. นางนิรมล  ธ ารงราชนิติ อัยการจังหวัดปทุมธานี 
8. นายธนวุฒ ิ  ดั่งทั่งธน  แทน อัยการจังหวัดธัญบุรี  
9. นายวรวิทย ์  จันทร  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
10. นางธีราพร   สุริสีหเสถียร แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
11. นางฉวีวรรณ นาคอุไร  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
12. นายธวชัชัย            ศรีทอง            หัวหน้าส านกังานจังหวัดปทุมธานี 
13. นางพีรดา  จริยะกุลญาดา แทน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี 
14. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
15. นายสัญญา  คงสมบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
16. นายรังสรรค ์ สันติวิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา คลองหลวง 
17. นายพงษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา 
18. นายสุเมธ  มีนาภา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
19. นายสันต ์  สร้อยแสง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
20. นางคณิตา  ราษฎร์นุ้ย ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
21. นายวิทยา  ประภัสสร แทน ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 

ปทุมธานี 
22. นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา นายอ าเภอเมืองปทุมธานี 
23. นายอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอ าเภอธัญบุรี 
๒4. นายนิติชัย  วิริยานนท์ นายอ าเภอคลองหลวง 
25. นายดรณ์  สมิตะเกษตริน นายอ าเภอล าลูกกา 
๒6. นายไพรัตน์  ลิ่มสกุล  นายอ าเภอสามโคก 
27. นายพิษณุ  ประภาธนานันท์ นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
28. นายวิรัตน ์  เธียรพจีกุล นายอ าเภอหนองเสือ 
29. นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
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30. พันโท ปัญญา พรหมนุช แทน ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
31. พันตรี หัสชัย โตจรูญ  แทน ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
32. ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์   คลังจังหวัดปทุมธานี 
33. นายอรุณชัย  ภัทรานนท์ ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี 
34. นายธีรภพ  มณีวรรณ แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี ๒ 
35. นางจิตลัดดา สุขะวิริยะ สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี ๑ 
36. นางอรพินท์  บุญคง  สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 
37. นายชัยรัตน์   จงก้องเกียรติ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 
38. นายอัครพล  พ่ึงธรรม  ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
39. นางสาวดวงใจ สังฆโสภณ แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร 
40. นางจรินทร์ทิพย์ พลอยทับทิม แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
41. นายอ านาจ  หอสกุลไท แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
42. นางสาวปนัดดา กุฎแก้ววิเศษ แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
43. นางกนกอร  สัตยามะระ แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
44. นางสาวล าดวน  เวชกามา แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 
45. นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)    
46. นางสุพิชา  มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)    
47. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
48. นางสาววิไล  ทิศกระโทก แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
49. นางปราณ ี  ประทุมมา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี  
50. นางสาวศิรดา ศรีโสภา  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
51. นางสาวนวลประภัสสร์  พละศิลป์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
52. นายเฉลียว  เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี 
53. นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
54. นายสมเดช  คงกระพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
55. นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
56. นายชาญยุทธ วรานนท์  ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้  
57. นางสาวผุสด ี บุญเรือง  แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี 
58. นายวีระ  วัชรกรโยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี 
59. นางวันทนีย์  สุดแสวง  แทน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
60. นางสาวนฤธ ี พ่ึงบางกรวย แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
61. นายสกล  ผ่านเมือง แทน ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
62. นายเอกบดินทร์ จ าเนียรกาล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
63. นายธีระศักดิ์ วันทาพ่อ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี  
64. นายโอภาส  เลศักดิ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 
65. นายภาคภูมิ    ผ่านส าแดง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 
 

/ 66. นาย ... 



- ๓ - 
 

 

66. นายสินธพ   โมรีรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปทุมธานี 

67. นายสมฤกษ์  ศุภมิตรกฤษณา แทน ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา สระบุรี 
68. นายจ าลอง  เก่งตรง  สถิติจังหวัดปทุมธานี 
69. นายไพฑูรย์  ตั้งตน  ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 
70. นางชไมพร  ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
71. นางสาววชิราภาสุ ์ อมรทัศน์เจริญ แทน พลังงานจังหวัดปทุมธานี 
72. นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
73. นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 
74. นางวิรวรรณ  บรรจงช่วย รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี 
75. นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
76. นางชนิดา  เพชรโปรี ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

 77. นายวารินทร ์ หัตถกิจนิกร   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
78.ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เอ่ียมเหล็ก ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดปทุมธานี 
79. นางสาวพรพิมล ทองจันทร์ ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี  
80. นายเกษม   ธุวพาณิชยานันท์ ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
81. นายสิทธ ิ  สุธีวงศ ์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
82. นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง   
83. นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
84. นางสาวกมลวรรณ อ่ิมสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี 
85. นายอรเทพ  อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดปทุมธานี 
86. นายสมพจน์  กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
87. นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
88. นางสมพร  ศรีธูป  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 
89. นายอ านวยชัย บุญยวง   แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี  
90. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
91. นายอนันต์    รุ่งพรทวีวัฒน์     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
92. นายชาญวุฒ ิ วงศ์เพ็ง  แทน ศึกษาธิการ ภาค 1 
93. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ แทน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
94. นายจ านงค ์  สุดาเดช  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

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

ปทุมธานี เขต 2 
96. นางงามพิศ  ลวากร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
97. ดร.กษมา  โรจนนิล  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
98. นายสมประสงค์ แสนโสม  แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต  
99. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อ านวยการศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
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100. นายแพทย์สุรัตน์ สุขประเสริฐ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 
101. นางพัชรี  รัตนแสง  แทน ผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์ 

    102. นายสรศักดิ์ สอดห่วง  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
103. นายบรรจง สุกรีฑา  อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
104. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
105. พ.ต.อ. อมร ผ่องสมรูป แทน ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 
106.  นายกนก  เกิดวัฒนา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 
107. นายวีระวัฒน ์ มากท้วม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต 
108. นายสุรพล  ศุภฤทธิ์  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอล าลูกกา 
109. นายศุภชัย  อินสุวรรณ์ แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว  
110. นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ แทน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี   

          111. นางนฤมล  ชัชวาลย ์ แทน ผู้จัดการการประปา สาขา คลองหลวง  
          112. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

113. นางนงลักษณ์ สมณะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 114. นายอุดม  ช่อโถ  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

115. นายเดชพล กอสนาน ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี  
116. นางสุกัลยา กองอ้น  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดปทุมธานี 
117. นางสุกัลยา กองอ้น  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ 

ประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดปทุมธานี 
118. นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  
119. นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  

 120. นายเอกราช สิงห์ค า  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
121. นางสาวอรนุวด ี สว่างด ี  แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  
122. นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอ้ือตระกูล ประธานภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี 
123. นายสมนึก  สอนเนย  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
124. นายธีรวุฒ ิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
125. นายนาว ี  ไทยบัณฑิตย์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 
126. นายสุรเชษฐ ์ ใจซื่อ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
127. นางสุดา  ทองวิลัย  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง  
128. นางเบญญาภา ถินทัศน์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
129. นายทวีชัย   พันธ์ทอง แทน นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
130. นายภัทรพล มีศิริ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 
131. นายสุเทพ  ด้วงเงิน  นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย  
132. พ.ต.ท. สมยศ ด าจันทร์  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
133. ร.ต.อ. กฤศ ทักสูงเนิน แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต  
134. พ.ต.ท. วีระวุฒิ ด าสุวรรณ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนพริกไทย  
135. พ.ต.ท. สมเกียรติ สีมาคุปต์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามโคก 
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136. พ.ต.ท. วิโรจน ์ น้ าแก้ว  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรลาดหลุมแก้ว 
137. พ.ต.ท. กิติศักดิ์ สอนสอาด แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูบางหลวง 
138. พ.ต.ท. รฐัพัฒน์ ยานะนวล แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  
139. พ.ต.ท. ณัฐพล สิทธิมงคล แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์  
140. พ.ต.ท. นพดล ช่างเรือน แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
141. พ.ต.ท. มโนเชาว์ นิลนนท์  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองเสือ 
142. พ.ต.ท. วิษณุ เพ็ชรค า  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าลูกกา 
143. พ.ต.ท. วชิรนนท ์ รัตนวิศิษฐ์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูคต 
144. พ.ต.ท. พฤฒ จ ารูญศาสน์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองสิบสอง 
145. พ.ต.อ. อัฐพงศ์ นิธิพัฒนะ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  

๒.  ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าส่วน ฯ) เนื่องจากติดราชการอื่น  
1. อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต) 
4. สัสดีจังหวัดปทุมธาน ี
5. สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
6. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๑ 
7. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๒ 
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ปทุมธานี 
9. ผู้อ านวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ปทุมธานี  
10. ผู้จัดการส านักงาน SME จังหวัดปทุมธานี 
11. ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธาน ี
12. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ 
13. ผู้อ านวยการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 6) 
14. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวดัปทุมธานี 
15. ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี 
16. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
17. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
18. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 
19. ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
20. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดปทุมธานี 
21. ปศุสัตว์เขต 1 
22. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
23. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
24. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
25. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 
26. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
27. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
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28. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
29. ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)  
30. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นนทบุรี 
31. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
32. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ 
33. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) 
34. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.2.2 
35. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์ปทุมธานี 
36. ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 
37. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
38. ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 
39. ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
40. ผู้อ านวยการหออัครศิลปิน 
41. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
42. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 
43. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ จังหวัดปทุมธานี  
44. สว.กก 5 บก.สอ.บช.ตชด. (งานป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน) 
45. รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1  
46. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ๒ (บางกะดี) 
47. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา รังสิต (ชั้นพิเศษ) 
48. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ธัญบุรี 
49. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองหลวง 
50. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
51. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
52. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
53. ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 
54. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
55. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
56. ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
57. ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
58. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดปทุมธานี 
59. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดธัญบุรี 
60. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดปทุมธานีเยาวชนและครอบครัว 
61. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 
62. ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
63. ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
64. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า 
65. ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปทุมธานี 
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66. นายกเทศมนตรีเมืองล าสามแก้ว 
67. นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด  

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเสนีย ์      ส้มเขียวหวาน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
2. นางสาววัชรินทร์  มิ่งขวัญรุ่งเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
3. นางละมัย      โพธิ์สูง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

      ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
4. นางสาววณฏา     พรหมเพ็ญ  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
5. นางสาวบุบผา      จันทร์น้อย  แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี  
6. นางสาวนัยนา      ถ้ าแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครรังสิต 
7. นางจินตนา      แก้วศรีงาม  หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองลาดสวาย  
8. นางจันทิมา      ศรียาภัย  นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
9. นางกนิษฐา      สุขเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  

 
เวลา 09.20 น. - รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ  
                       ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันในที่ประชุม 
                     - ภาพกิจกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ชมวีดีทัศน์)  
                       (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดปทุมธำนี) 

เวลา 09.๓0 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพินิจ บุญเลิศ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                     - ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด น าสวดมนต์ไหว้พระ  
  - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ถวายความเคารพพร้อมกัน 
  - พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
    พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ ๘ กรกฎาคม  
    ๒๕๓๐ 
     “...เม่ือมีโอกาสและมีงานให้ท า ควรเต็มใจท า โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือ

เง่ือนไขอันใดไว้ ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ท างานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อม
ท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบ
ผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึ้น ...” 

      อ่านโดย  นายภัสพลภ์ ชยัสุริยาทวิกูล    ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.1   หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

  1. นางคณิตา       ราษฎร์นุ้ย ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
      ด ารงต าแหน่ง   ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  
 
 

/ 2. นาย ... 
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2. นายสันต์  สร้อยแสง  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี  

ด ารงต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  

3. นายเกษม  ธุวพาณิชยานันท์ ผู้อ านวยการส านักทัณฑสถานปฏิบัติ 
กรมราชทัณฑ์  

      ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
4. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
       ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
5.  นางสาวเบญจวรรณ  ผลประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ 

กรุงเทพมหานคร 11   กรมคุมประพฤติ 
ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ 

จังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
6.  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดชัยนาท 

ด ารงต าแหน่ง   รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดปทุมธานี  
7. นางวิรวรรณ  บรรจงช่วย  พนักงานคุมประพฤติช านาญการพิเศษ 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ด ารงต าแหน่ง    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน 

คุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี 

มติที่ประชุม                 ทราบ 

    1.2  ข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
ผู้ว่าราชการ    ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีข้อสั่งการแจ้งที่ประชุมกรมการจังหวัด 
จังหวัดปทุมธานี   และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สรุปได้ ดังนี้  

    1.2.1  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   
   ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพ่ือแก้ไขปัญหา              
ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเน้น
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” ต่อไป นั้น  

   ในการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้มีการกล่ าวถึ ง               
รูปแบบเดิมของการบริหารราชการจังหวัด มีหน่วยงานที่มีส่วนราชการ
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด และอยู่ในการก ากับและอ านวยการของผู้ว่าราชการ
จังหวัด เฉลี่ยจังหวัดละ 33 หน่วยงาน หน่วยงานที่มีส่วนราชการตั้งอยู่ใน 

 พ้ืนที่จังหวัด แต่ไม่อยู่ ในการก ากับและอ านวยการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
        / เฉลี่ย ... 
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 เฉลี่ยจังหวัดละ 75 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่มีส่วนราชการตั้งอยู่ใน
จังหวัด เช่น กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ 
กลไก “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนงานและการ
ติดตามงานของทุกส่วนราชการและหน่วยงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   มาตรา 54 “... ให้มี               
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ
ให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน ...” และมาตรา 65 (2) “... ให้
นายอ าเภอบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล....”  
  ดังนั้น ตามกลไกนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ จึงมี
หน้าที่ก ากับอ านวยการและบูรณาการงานของทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับต าบล มุ่งขับเคลื่อนงานส าคัญ และรายงานผลการ
ด าเนินการให้แก่นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป  
  นอกจากนั้น โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ยังมีกรอบหลัก เพ่ือการ
มีส่วนร่วม 10 เรื่อง  ที่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการ ดังนี้  
1) สัญญาประชาคมผูกใจเป็นหนึ่ง สร้างความสามัคคีปรองดอง  
2) คนไทยไม่ทิ้งกัน ดูแลผู้มีรายได้น้อย 
3) วิถีไทยวิถีพอเพียง น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด ารงชีวิต  
4) ชุมชนอยู่ดีมีสุข พัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้  
5) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (function)  
6) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง สิทธิ หน้าที่ 

และกฎหมาย  
7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับระบอบ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข 

8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น 
เน็ตประชารัฐ  

9) รู้กลไกการบริหารราชการ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งเรื่องกลไกการ
บริหารราชการและการบริหารงบประมาณ  

10)  ร่วมกันแก้ไขยาเสพติด บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่าง ครบวงจร   

  ดังนั้น ขอให้ทุกส่วนราชการสร้างการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
กับประชาชน ถึงแนวทางการบริหารงานตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 
ซึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความยากจน                
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้น้อยลง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  
      / 1.2.2 การตัดหญ้า ... 
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  1.2.2  การตัดหญ้าข้างทางตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการ  
    ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี              

ถึงเรื่องหญ้าข้างทางที่ขึ้นสูง โดยเฉพาะบริเวณขึ้น-ลง ทางด่วน (บางพูน) 
และจุดกลับรถเข้ากรุงเทพมหานคร (บางขันธ์) ซึ่งนายกรัฐมนตรี มองจาก
ทางด่วนและเส้นทางเข้ากรุงเทพมหานครยังพบเห็นหญ้าข้างทางขึ้นสูง  
ซึ่งอาจท าให้ เกิดอันตรายกับผู้ ใช้ เส้นทางและประชาชนที่อยู่อาศัย                 
ในบริเวณดังกล่าว  
 ในเรื่องดังกล่าวนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือสั่งการ
ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ แขวงทางหลวงปทุมธานี แขวง                
ทางหลวงชนบทปทุมธานี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี อ าเภอทุกอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง            
ให้ตรวจตราพ้ืนที่และก าชับผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการท าความสะอาดถนน
สายหลักและสายรอง ให้มีความสะอาด ปลอดภัยกับผู้ที่สัญจร  ตัดหญ้า
สองข้างทาง เก็บขยะ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของไหล่ทาง
และทางเท้า  
 ในการนี้ จังหวัดจึงขอเน้นย้ าเรื่อง “ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด” 
นอกจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องข้างต้นแล้ว ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานี ประเด็น ปทุมธานี             
“ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด” (Pathum Thani City of Royal Lotus)            
ให้บรรลุผลส าเร็จ ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 ใน 4 เรื่อง ดังนี้  
1) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
2) ถนนสายหลักและสายรอง มีความสะอาด ปลอดภัย กับผู้ที่สัญจร 
3) แม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ า มีความสะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ า  
4) สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน สถานที่ประกอบการ     

  สถานที่ท่องเที่ยว บ้านเรือนประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน มีความสะอาด   
  ปลอดภัย สวยงาม น่าอยู่  

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมตามแบบรายงานให้จังหวัด (ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี) ทราบ ภายในวันที่                
25 ของทุกเดือน เริ่มรายงานครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และขอให้
ทุกส่วนราชการให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ โดยส่วนราชการที่รายงานผล
การด าเนินงาน และไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน จะมีการรายงาน
ไปยังต้นสังกัดเช่นกัน  

  1.2.3  การจัดสร้างพระปทุมธรรมราช  
  ตามที่จังหวัดปทุมธานีจะด าเนินการจัดสร้างพระปทุมธรรมราช 
(องค์จ าลอง) รุ่น 118 ปี พระประจ าจังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 19 
มีนาคม 2561 ณ วัดบางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี และให้มีการสั่ งจองวัตถุมงคลพระปทุมธรรมราช 
…………….      / ประกอบด้วย ... 
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ประกอบด้วย พระบูชา 9 นิ้ว (ปิดทอง/ขัดเงา) พระบูชา 5 นิ้ว (ปิดทอง/
ขัดเงา) เหรียญพระปทุมธรรมราช (ชุดทองค า/เงินลงยา (แดง น้ าเงิน เขียว) 
เงิน และทองแดง โดยก าหนดยอดสั่งจองวัตถุมงคลฯ ให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 7 ล้านบาท แต่ขณะนี้ ยอดสั่งจองวัตถุมงคลฯ มีเพียง 
3,067,425.- บาท ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย  
  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการช่วยกันสั่งจอง
วัตถุมงคลฯ โดยหน่วยงานที่รับจองฯ มีทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี  ที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธานี                
(เสมียนตรา) อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอ
คลองหลวง อ าเภอสามโคก อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว อ าเภอหนองเสือ 
ส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และสาขา (ธัญบุรี ล าลูกกา คลองหลวง) 
โดยจะขยายเวลารับจองฯ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 นี้  

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

มติที่ประชุม                 ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มกราคม 2561 
หัวหน้าส านักงาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 30 หน้า 
จังหวัดปทุมธานี และบันทึกในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  www.pathumthani.go.th หัวข้อ การประชุม

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม                  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อประสานงาน 

3.๑ การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) 
จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีมีแนวทางในการจัดตั้ งศูนย์บริการภาครัฐแบบ

เบ็ดเสร็จ (Government Center)  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและเพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามความในมาตรา 7 วรรค  4 แห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 และมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล เมื่อ
คราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)            
โดยก าหนดให้สถานที่จัดตั้ ง ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ต าบล
ประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

/ ผลการด าเนินงาน ... 
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ผลการด าเนินงาน 
1.   แต่งตั้งคณะท างานจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government 

Center) ค าสั ่งจังหวัดปทุมธานีที ่ 494/2561 ลงวันที ่ 16 มกราคม    
พ.ศ. 2561 

2. จัดประชุมคณะท างานจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ(Government 
Center) เมื่ อวันศุกร์  ที่  26  มกราคม 2561 เวลา 10.00 น .                 
ณ ห้องประชุม 9 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ฝั่งโรบินสัน 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือหารือการจัดตั้ง
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ
จัดประชุมคณะท างาน (กลุ่มย่อย) เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน
การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) เมื่อวันพุธที่ 
14 กุมภาพันธ์  2561 สรุปผลการประชุม ดังนี้ 

  2.1  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการฯ 
บริเวณชั้นใต้ดิน และบริเวณชั้น 3 ทั้งนี้ เพ่ือความเหมาะสมในการ
ให้บริการประชาชน จังหวัดได้พิจารณาเลือกชั้น 3 เป็นพื้นที่จัดตั้ง
ศูนย์บริการฯ 

2.2  จัดท าแบบแปลนแผนผังศูนย์บริการฯ ได้มอบหมายให้ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีด าเนินการทั้งนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม 2561  

2.3  ส่วนราชการที ่เข ้าร ่วมให้บริการประชาชนร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันและจัดแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์บริการฯ ประมาณ
ต้นเดือนเมษายน 2561 และคาดว่าจะเปิดให้บริการ ประมาณ
ปลายเดือนเมษายน 2561 

2.4  ส่วนราชการที่เข้าร่วมให้บริการประชาชนประกอบด้วย 
1) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ของประชาชน 
2) เทศบาลนครรังสิต ให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน และ

งานทะเบียนราษฎร์  
3) ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ให้บริการรับแจ้งเหตุต่างๆ และดูแล

รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน 
4) ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ให้บริการรับขึ้น

ทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การรับแจ้งเข้า - แจ้งออก
ของผู้ประกันตน  และการยื่นแบบขอรับประโยชน์ทดแทน 

5) ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ให้บริการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  รายงานตัวเพ่ือขอรับเงินชดเชย            
กรณีว่างงาน   

6) ส านักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ให้บริการรับช าระภาษีรถยนต์ 
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

/ 7) ส านักงาน ... 
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7) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ให้บริการรับค าขอทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน เพ่ือประกาศรับฟังความคิดเห็น
ก่อนการออกใบอนุญาต และรับเรื่ องร้อง เรียนโรงงาน
อุตสาหกรรม 

8) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ให้บริการรับขึ้นทะเบียน
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

9) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต ให้บริการรับช าระค่าไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

10) การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต ให้บริการรับช าระ              
ค่าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

11) ที่ท าการไปรษณีย์ รังสิต ให้บริการรับส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ 
12) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ให้บริการจัดท า 
      หนังสือเดินทาง 

3. รายงานผลความคืบหน้าการจัดตั ้งศูนย์บริการฯ  ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ทราบ  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

3.2     การเร่งรัดน าแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการ ณ ศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ 
  (One Stop Service: OSS) จังหวัดปทุมธานี  

จัดหางานจังหวัดปทุมธานี   ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้จัดตั้ง  
 “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ขึ้น โดยรวมหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ได้แก่ กรมการปกครอง 
สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ส านักงานประกันสังคม และกรมการจัดหางาน ไว้ให้บริการในสถานที่แห่งเดียว 
แบบเบ็ดเสร็จ 
  จังหวัดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)  
จังหวัดปทุมธานี โดยตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 อ าเภอล าลูกกา จังหวัด 
ปทุมธานี เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 ขณะนี้  
มีผู้เข้ารับบริการ จ านวน 10,000 คน ซึ่งจ านวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
  โดยแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) คือ  
  1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว หรือ 
ยังไม่ได้พิสูจน์ (บัตรหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561) และ  
  2. กลุ่มใบจับคู่ ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 
  ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีมีแรงงานต่างด้าว จ านวนกว่า 100,000 คน ขณะนี้  
เหลือเวลาที่จะรับลงทะเบียนอีกแค่ 33 วัน ท าให้เฉลี่ยต่อวันจะต้องรับลงทะเบียน 
 
 
        / แรงงานต่างด้าว ... 
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แรงงานต่างด้าว อย่างน้อย 1,500 คน/วัน  ดังนั้น จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจาก 
ปลัดกระทรวงแรงงานและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เห็นควรเพ่ิมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(OSS) ทีต่ลาดไท เพ่ิมอีกหนึ่งแห่ง โดยจะเริ่มด าเนินการในวันที่ 7 มีนาคม 2561 นี้  
  จึงขอความร่วมมือส่วนราชการพิจารณาให้การสนับสนุนภารกิจ ดังนี้  
  1. ขอความร่วมมือกรมการปกครอง/ที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธานี  
สนับสนุนเครื่องมือและบุคลากร เพื่อการออกบัตรฯ ของแรงงานต่างด้าว  
ศูนย์ฯ ใหม่ ต้องการเครื่องฯ จ านวน 15 เครื่อง และศูนย์ฯ เดิม จากเดิม มีจ านวน  
13 เครื่อง ต้องการเพ่ิมเป็น 20 เครื่อง เพ่ือรองรับการลงทะเบียนฯ ให้เสร็จทัน 
ตามก าหนดเวลา  
      2. ขอความร่วมมืออ าเภอทุกอ าเภอ แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์  
และเร่งรัดติดตามนายจ้างในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เร่งน าแรงงานต่างด้าวเข้ารับ 
บริการ ณ ศูนยบ์ริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ 31 มีนาคม  
2561  

3. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว  
น าแรงงานต่างด้าว เข้ารับบริการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 สามารถสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2567-0630-1  
ในวันและเวลาราชการ 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป  

3.3   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
นายอ าเภอเมืองปทุมธานี            โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนการท างาน 
 ในระดับพ้ืนที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการฯ ลงด าเนินการในพ้ืนที่ระดับ

ต าบล หมู่บ้าน งบประมาณด าเนินการโครงการฯ จ านวนกว่า 100,000.- ล้านบาท  
 โดยแบ่งเป็น  

1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณกว่า 30,000.- ล้านบาท 
                                               หนว่ยเกี่ยวข้อง : กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย     

                กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                                               เป้าหมาย : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) 

     แนวทางด าเนินการ :  ตามมาตรการพัฒนา “คุณภาพชีวิต”  ผู้มีบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ ใน 4 มิติ ได้แก่ การมีงานท า การฝึกอาชีพและ
การศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึง
สิ่งจ าเป็นพื้นฐาน 

   ส าหรับจังหวัดปทุมธานีมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวนประมาณ  
100,000 คน โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้าร่วมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 
จะต้องมายืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่ง โดยมีสิทธิประโยชน์เพ่ิมขึ้น เช่น ผู้มีรายได้น้อย 
ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000.- บาท/ปี ที่ได้รับเงินสวัสดิการฯ จากเดิม 300 บาท  
เพ่ิมเป็น 500 บาท และรายได้ 30,000-100,000.- บาท/ปี จากเดิม 200 บาท  
เพ่ิมเป็น 300 บาท ขณะนี้ มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เพียง 10% เท่านั้น  

/ นอกจากนั้น ... 
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     นอกจากนั้น ยังมีการฝึกอาชีพ และขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงาน 
ส่งข้อมูลให้กับอ าเภอฯ เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ธนาคารออมสิน 
ธนาคาร ธกส. เป็นต้น  
2) การพัฒนาเชิงพื้นที่  งบประมาณกว่า 30,000.- ล้านบาท  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย  

เป้าหมาย :  OTOP, การท่องเที่ยว   
ส าหรับจังหวัดปทุมธานีรวบรวมรายชื่อหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความพร้อม ที่จะ 

ขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยขณะนี้ จังหวัดได้เสนอโครงการตาม
หลักเกณฑ์ส่งให้ส่วนกลางแล้ว และหากโครงการฯ ได้รับการอนุมัติ จะมีการ 
โอนเงินเข้าบัญชีคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตรง และการด าเนินการโครงการฯ  
ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ การเบิกจ่าย จะมีคณะกรรมการของหมู่บ้าน  
เป็นหน่วยด าเนินการเอง 

                3) ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร งบประมาณกว่า 30,000.- ล้านบาท 
เจ้าภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ TOP Down 
   การปรับโครงสร้างการเกษตร ซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอจะมีรายชื่อของ 

กลุ่มการเกษตรและเกษตรกร โดยจะเป็นการสนับสนุนการฝึกอาชีพทางด้านการ 
เกษตร  
4) สร้างการรับรู้ในเรื่องการท างานของรัฐบาล และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 
    โดยจะมทีีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
ระดับต าบล ทุกต าบลๆ 1 ทีมๆ ละ 12 คน เพ่ือเป็นชุดปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพ้ืนที่หมู่บ้าน และสร้างความตระหนักรู้ 
แก่ประชาชนในบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และขอความร่วมมือส่วนราชการฯ สนับสนุน 
บุคลากรเข้าร่วมทีมฯ หากมีข้อมูลข่าวสาร สามารถแจ้งที่ได้ที่อ าเภอทุกอ าเภอ  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

 3.4 การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี  
ผู้แทน ททท. ส านักงาน                          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานกรุงเทพมหานคร มีภารกิจ 
กรุงเทพมหานคร   ในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ  
   รวม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี  
        แผนการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ปี 2561 
   “ปทุมธานีเมืองนี้มีมันส์”  
   -    กระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดา  
    -    กลุ่มเป้าหมาย: Corporate/ Multi-Generation Family  
 
         / - Sport … 
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   -    Sport Tourism: กอล์ฟ จักรยาน  
            -    Soft Adventure/ Theme Park: Wake Park/ Theme Park 
        ที่พักที่มีกิจกรรม Soft Adventure  
   -    Education Tourism: พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สวนเกษตร  
   วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริม กระตุ้น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี  
   โดยมุ่งเน้นกระจายช่วงเวลาท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา มีกลุ่มนักท่องเที่ยว 
   เป้าหมาย คือ กลุ่ม Corporate และกลุ่ม Multi-Generation Family  
   กิจกรรม  
   1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการตีกอล์ฟ  
       - ร่วมกับสนามกอล์ฟในปทุมธานี จัดแพ็คเกจตีกอล์ฟในราคาพิเศษ 
         ในชว่งวันธรรมดา (อาทิตย์-พฤหัสบดี) 
       - คูปองส่วนลด/สิทธิพิเศษเพ่ือประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการท่องเที่ยว 
                   ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ  
   2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วิถีมอญ)  
       - จัดเส้นทางท่องเที่ยวน าร่อง เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมมอญเชื่อมโยง 3 จังหวัด 
                                                          (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี)  
        - ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  
   3. กิจกรรมคาราวานท่องเที่ยว (CSR)  
        - จัดกิจกรรมคาราวานวันแม่ น าผู้ด้อยโอกาสท ากิจกรรมท่องเที่ยว 
         รว่มกับกลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว 
       - One Day Trip 
   4. เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย 
       - น าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย  
        - เสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยว/ บัตรเข้าชม/ กิจกรรมท่องเที่ยว 
                                                          ในราคาพิเศษในช่วงวันธรรมดา 
   5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยว 
                                                        - น าสื่อมวลชนเดินทางท าข่าวประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการ 
         ท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณีของจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งปี  

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน    การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมตีกอล์ฟ เป็นจุดเด่นอันหนึ่งของ 
   จังหวัดปทุมธานี ด้วยมีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานและมีจ านวนหลายแห่ง 
   ดังนั้น ขอให้ ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร จัดท าข้อมูลรายชื่อสนามกอล์ฟ  
   มารายงานในที่ประชุมฯ ในการประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม                  ทราบ มอบหมายส านักงาน ททท. กรุงเทพมหานคร ด าเนินการต่อไป  

 

/ 3.5 การติดตาม ... 
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 3.5  การติดตามผลการด าเนินงาน  
   3.5.1  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี    
                1) ปทุมธานี เมืองมหาวิทยาลัย (Pathum Thani City  

       of University) 
หัวหน้าส านักงาน    1.1) จังหวัดปทุมธานีได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการ 
จังหวัดปทุมธานี   ประเด็นปทุมธานี “เมืองมหาวิทยาลัย (Pathum Thani City of University)  
   เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตปทุม  
   ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อน 
   วาระดังกล่าว ดังนี้  
   - เป้าหมาย: 1 มหาวิทยาลัย 1 ความร่วมมือ 
    - กรอบความร่วมมือระหว่างจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัย: 
      1. ตลาด 
     2. ท่องเที่ยว  
      3. การเกษตร  
     4. อุตสาหกรรม 
     5. สิ่งแวดล้อม 
     6. สังคม 
               7. การแพทย์และสาธารณสุข 
               8. การจัดการภาครัฐ  
   - แนวทางการด าเนินการ: จดัท า MOU ระหว่างจังหวัดปทุมธานีและ 
     มหาวิทยาลัย       
   1.2) จังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่จังหวัด 
  ปทุมธานีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็น 
  แนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมด าเนินการที่ชัดเจน บนฐาน 
  ความประสงค์ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา MOU ร่วมกัน  
  โดยมีก าหนดจะให้มีการลงนามในเดือนมีนาคม 2561 นี้  

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน  ขอให้เชิญมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนาม MOU ในการประชุมกรมการจังหวัดฯ  
  ครั้งต่อไป (วันที่ 29 มีนาคม 2561) 

มติที่ประชุม                  ทราบ และมอบหมายส านักงานจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการต่อไป  

        2) ปทุมธานี เมืองตลาดไทยสู่ตลาดโลก 
พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี     แผนงานโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็น  
    ปทุมธานี “เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” (Pathum Thani 
    Market ๔.๐) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีดังนี้  
    ๑) ส ารวจข้อมูล รับสมัคร และคัดเลือกตลาดเข้าร่วมโครงการ  
        จัดท าฐานข้อมูลตลาด 
 
         / 2) ส่งเสริม ... 
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    ๒) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
    ๓) ประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งในประเทศ  
        และต่างประเทศ 
    ๔) เชื่อมโยงธุรกิจน าเที่ยว กับตลาดและศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
    ๕) ตรวจติดตาม ประเมินรับรอง และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
    เป้าหมายของโครงการ 
    ๑) ตลาดมีศักยภาพ รองรับการเป็นเมืองตลาดของประเทศไทย  
        สู่ตลาดโลก 
    ๒) ตลาดมีมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดี 
    ๓) ตลาดมีขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ๑) ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนตลาดที่เข้าร่วมโครงการ  
        ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดจังหวัดปทุมธานี 
    ๒) จ านวนคู่ค้าในประเทศหรือต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
        ไม่น้อยกว่า ๒ ราย 
    โครงการ หรือภารกิจสนับสนุน 
    1. ตลาดต้องชม ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ จ านวน ๒ แห่ง 

     1) ตลาดต้องชมวัดโบสถ์ 
     2) ตลาดต้องชมวัดนังคัลจันตรี   
 ทั้งนี้ แห่งที่ ๓ อยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจข้อมูล และจัดเตรียม 
 แผนการด าเนินงาน 

    2. โครงการตลาดน่าซื้อป้าทุม จ านวน ๒๐ ตลาด 
        ๑) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลตลาด สินค้า และบริการเด่น 

        ของตลาดทั้ง ๒๐ แห่งของจังหวัดปทุมธานี ทางเว็บไซต์  
        www.taladpathum.com, www.youtube.com  
        เฟสบุ๊ค “ตลาดป้าทุม” และแผ่นพับประชาสัมพันธ์  

                 ๒) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง  
            เพ่ือสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และขยายโอกาส 
            ทางการค้า  
     แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
    เพ่ือให้การขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานีมีประสิทธิภาพและ 
    ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส านักงานฯ จึงได้เสนอของบประมาณ  
    จ านวน 2 โครงการ และด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. โครงการสร้างโอกาสทางการค้า และขยายช่องทางการตลาด 
        สินค้าจังหวัดปทุมธานี : กิจกรรมการแสดงและจ าหน่ายสินค้า  
        วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  
        จากจังหวัดปทุมธานี) 
        / 2. โครงการ ... 
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    ๒. โครงการการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี  
        วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  
        จากกระทรวงพาณิชย์) 
    ๓. มีการประชาสัมพันธ์ตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง  
       รวมทั้ง การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่วางไว้ 

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

            3) แนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานี  
            ประเด็น ปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวงเมืองสะอาด  
        (Pathum Thani City of Royal Lotus) ให้บรรลุผลส าเร็จ  
        ใน พ.ศ. 2560-2561  

ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี       จังหวัดปทุมธานีได้ก าหนดแนวทางและกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน 
   วาระจังหวัดปทุมธานี ประเด็น ปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวงเมืองสะอาด  
   (Pathum Thani City of Royal Lotus) ให้บรรลุผลส าเร็จ ในปี  
   พ.ศ. 2560-2561 ดังนี้  
   1. กรอบการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานี ให้บรรลุ 
       ผลส าเร็จ ในปี พ.ศ. 2560-2561  
    ด าเนินการภายใต้หลักการ 3ช: ใช้น้อยลง ใช้ซ้ า และน ากลับมา 
       ใช้ใหม่ (3Rs: Reduce Reuse Recycle) และหลักการ “ประชารัฐ”  
       โดยทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างจิตส านึก การไม่ทิ้งขยะ การรักษา 
       ความสะอาด และการดูแลสิ่งแวดล้อมของสถานที่ท างาน บ้านเรือน  
       และชุมชน ให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม น่าอยู่  
   2. เป้าประสงค์  

1) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
2) ถนนสายหลักและสายรอง มีความสะอาด ปลอดภัย กับผู้ที่สัญจร 
3) แม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ า มีความสะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
       ทางระบายน้ า  
4) สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน สถานที่ประกอบการ 

สถานที่ท่องเที่ยว บ้านเรือนประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน มีความ
สะอาด ปลอดภัย สวยงาม น่าอยู่  

3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ได้แก่  
    1) ร้อยละ 30 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ถูกน า 
        ไปใช้ประโยชน์  
    2) ส่วนราชการทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
        ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคประชาชนและประชาสังคม  
        มีการจัดกิจกรรมท าความสะอาด ถนนสายหลักและสายรอง  
 
 

/ 4. ขอความร่วมมือ ... 
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4. ขอความร่วมมือส่วนราชการฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมด าเนินการ   
    ขับเคลื่อนวาระจังหวัด และรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ  
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท 0023.3/ว 2238 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ อ าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมตามแบบรายงานให้
จังหวัด (ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี) 
ทราบ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เริ่มรายงานครั้งแรกเดือน ก.พ. 
2561 ขณะนี้ มีส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานฯ ให้ทราบแล้ว 
จ านวน 27 หน่วยงาน  

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

   3.5.2   การจัดสร้างพระปทุมธรรมราช และการจัดงานพิธีเททองหล่อ 
     พระปทุมธรรมราช (จ าลอง) รุ่น 118 ปี พระประจ า 
    จังหวัดปทุมธานี และขอเชิญร่วมงานปิดทองพระปทุมธรรมราช 

    พระประจ าจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  
    ๓๐ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดบางหลวง ต าบลบางหลวง 
    อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
อ าเภอเมืองปทุมธานี    1. ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  
   สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีบัญชารับเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ 
   พระปทุมธรรมราช พระประจ าจังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม  
   ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๙ น. ณ โรงพิธีวัดบางหลวง ต าบลบางหลวง  
   อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
                                                                 ในการนี้ ขอเชิญท่านร่วมพิธีฯ ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561  
   ตามก าหนดเวลา ดังนี้  
   1) พิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองปทุมธานี เวลา 07.00 น.  
       ณ ศาลหลักเมืองปทุมธานี การแต่งกาย ชุดสุภาพสีขาว หรือสีอ่อน  
   2) พิธีบวงสรวงสักการะบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
       เวลา 09.00 น. ณ วัดบางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี  
       การแต่งกาย ชุดสุภาพสีขาว หรือสีอ่อน 
   3) พิธีเททองหล่อพระปทุมธรรมราช พระประจ าจังหวัดปทุมธานี  
       (องค์จ าลอง) และขอเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
       สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เวลา 14.00 น.  
       การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว หรือเครื่องแบบ 
       ตามสังกัด สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี: ชุดสุภาพสีขาว หรือสีอ่อน 
 
 
        / 2. ขอเชิญ ... 
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    2. ขอเชิญร่วมงานปิดทองพระปทุมธรรมราช พระประจ าจังหวัด 
       ปทุมธานี ประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
       ณ วัดบางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

    จึงขอเรียนเชิญท่าน พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานในสังกัด 
   ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป  

มติที่ประชุม                  ทราบ 
 

   3.5.3   การรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 
นายอ าเภอคลองหลวง    อ าเภอคลองหลวงมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งการประกอบธุรกิจ 
   ที่ได้ผลก าไร มักจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็น วัยรุ่น เยาวชน ดังนั้น จึงท าให้เกิด 
   สถานบริการ สถานประกอบการ รวมถึง สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
   บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และมีเพ่ิมมากข้ึน  
    มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ดังกล่าว เป็นไปตาม 
   ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 สั่ง ณ วันที่  
   22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ 
   หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
   ตามข้อ 4 ของค าสั่งฯ  
    “ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใด 
   ที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ดังต่อไปนี้  
   (1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
        เข้าไปใช้บริการ 
   (2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  
   (3) เปิดท าการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  
   (4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก าหนดเวลาตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ  
   (5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือ 
        ยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน  
   (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 สั่ง ณ วันที่  
   29 กรกฎาคม 2559 แก้เพ่ิมเติมให้มี ข้อ (6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย 
   ให้มีการกระท าผิดฐานค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
   ปราบปรามการค้ามนุษย์ ในสถานที่ของตน และข้อ (7) ยินยอมหรือ 
   ปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นพนัน อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
   การพนันในสถานที่ของตน)  
 
         / ในกรณีที่ ... 
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    ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระท าการตาม 
   วรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาต 
   หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการ 
   ในสถานทีด่ังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุ 
   ใบอนุญาต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้น  
   เป็นเวลา 5 ปี  
    ทั้งนี้ จากการออกตรวจติดตาม พบมีสถานประกอบการกระท าผิด 
   ค าสั่ง คสชฯ เช่น จ าหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ปล่อยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า  
   20 ปี เข้าใช้บริการ เป็นต้น โดยได้มีการสั่งปิดร้านฯ ที่กระท าผิดแล้ว  

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

  3.6 ขอเชิญชวนดาวน์โหลดและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  
   แอพพลิเคชั่น ช่วยชีวิต Police i lert u ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ          

ผู้บังคับการต ารวจภูธร   ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  
จังหวัดปทุมธานี แอพพลิเคชั่น Police i lert u ไว้แจ้งเหตุฉุกเฉิน เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน โดยเฉพาะป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดย แอพพลิเคชัน Police i lert u  
จะเชื่อมโยงกับศูนย์ 191 ทุกจังหวัด เช่นเดียวกับการโทรศัพท์แจ้งผ่านสายด่วน 191  
โดยแอพพลิเคชั่นนี้เริ่มใช้ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และจะขยายให้ใช้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
นอกจากนั้น ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือ ส่งคลิปวิดีโอ ภาพถ่าย หรือเสียง  
ผ่านแอพพลิเคชั่นให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ โดยศูนย์ 191 แต่ละจังหวัด จะท าหน้าที่ 
ประสานสั่งการไปยังแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้การเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ณ จุดเกิดเหตุ เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์มากข้ึน   

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

 3.7 ขอเชิญร่วมกิจกรรม 
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี    1) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  
       ประจ าปี 2561  

                         ขอเชิญร่วมเวียนเทียนในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561  
- เวลา 18.00 น. ณ วัดโบสถ์ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
- เวลา 19.00 น. ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ าเภอธัญบุรี  

                                 จงัหวัดปทุมธานี  
 2) กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
     โครงการท าบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจ าปี 2561  
                          ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2561 
 
 
 

/ ที่ ... 
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ที ่ วัน เดือน ปี สถานที่ 
1 วันพุธท่ี 31 มกราคม 2561 วัดลาดสนุ่น อ าเภอล าลูกกา 
2 วันพุธท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 วัดพิชิตปิตยาราม (คลอง13)  

อ าเภอธัญบุร ี
3 วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 วัดชินวรารามวรวิหาร  

อ าเภอเมืองปทุมธาน ี
4 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561  วัดบึงบาประภาสะวัต อ าเภอหนองเสือ 
5 วันเสาร์ที่ 31  มีนาคม 2561  วัดต าหนัก อ าเภอสามโคก 
6 วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561  วัดมงคลพุการาม อ าเภอคลองหลวง 
7 วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561  วัดเขียนเขต อ าเภอธัญบรุ ี
8 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 วัดโบสถ์ อ าเภอสามโคก 
9 วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561  วัดจันทน์กระพ้อ อ าเภอสามโคก 

10 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 วัดซอยสามัคคี อ าเภอล าลูกกา 
11 วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2561 วัดล ามหาเมฆ อ าเภอลาดหลุมแกว้ 
12 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561  วัดเปรมประชา อ าเภอเมืองปทุมธานี 
13 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561  วัดเกิดการอดุม อ าเภอคลองหลวง 
14 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 วัดทศทิศาราม อ าเภอล าลูกกา 
15 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561  วัดบ่อทอง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
16 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561  วัดบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธาน ี
17 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561  วัดอัยยิการาม อ าเภอธัญบรุ ี

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

3.8  การจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี 2561  
หัวหน้าส านักงาน   ขอเชิญร่วมงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี ประจ าปี 2561 
จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  
 อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ในงาน  
 “วันรวมน้ าใจให้กาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2561” ในวันพุธที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561   
 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
   จึงขอเรียนเชญิทุกท่านร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  

มติที่ประชุม                  ทราบ 

 3.9 สถานการณ์การแพทย์และสาธารณสุข 
   1) แผนงานการป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดปทุมธานี  

นายแพทย์สาธารณสุข    ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุ 
จังหวัดปทุมธานี  การเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย ในปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
  รายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง  
  จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้น 
  อย่างต่อเนื่อง  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลัง ๆ ซึ่งจะมี 
  การลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณ ร้อยละ 56.0 
 
       / จังหวัดปทุมธานี ... 
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            จังหวัดปทุมธานีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในปี 2557-2560 ดังนี ้

 
    1.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม 

เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่ 
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 

   วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 

2. เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้และคัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 – 70 ปี ขึ้นไป 
    ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เมื่อพบมีก้อนผิดปกติ ตรวจคัดกรอง 
    ด้วยเครื่องเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)  

   กลุ่มเป้าหมาย 
     * สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม ได้แก่ สตรีที่ญาติสายตรงเคยป่วย 
   ด้วยมะเร็งเต้านม คล าพบก้อนที่เต้านม มีเลือดหรือน้ าเหลืองออกทางหัวนม  
   สถานที่จัดกิจกรรมโครงการฯ ของจังหวัดปทุมธานี 
   มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ก าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ 
   คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)   
   จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  
   ครั้งที่ 1   วันที่ 22  มีนาคม 2561  ณ ลานอเนกประสงค์ 
       เทศบาลต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
   ครั้งที่ 2   วันที่  23  มีนาคม 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์   
       โรงเรียนวัดสะแก ต าบลสามโคก  อ าเภอสามโคก  

 1.2  โครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test 
                 (การตรวจเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ) 

                               โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับสาม 
   ในเพศชาย และเป็นอันดับสี่ในเพศหญิง ในปี พ.ศ. 2554 พบผู้ป่วยใหม่ 
   ปีละประมาณ 10,624 ราย โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
   และไส้ตรงประมาณ 3,000 ราย  
            โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นโรคมะเร็งที่สามารถท าการตรวจ 
   หาได้ตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรก ซึ่งสามารถท าการรักษาให้หายได้และ 
   เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษามะเร็งในระยะลุกลาม นอกจากนี้ ยังสามารถ 
   ตรวจพบในระยะที่ยังไม่เป็นมะเร็งคือ Adenomas ซึ่งเมื่อท าการรักษาโดยการ 
   ตัดทิ้งแล้วจะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้  
         / สถาบัน ... 
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           สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
   และไส้ตรงให้กับประชาชนที่มีอายุ 50-70 ปีขึ้นไป โดยการตรวจเม็ดเลือดแดง 
   แฝงในอุจจาระ ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) 
   วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็งล าไส้ใหญ่และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริม 
       ให้เกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่  
        2. เพื่อค้นหาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็ง 
                         โดยมีระบบส่งต่อเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร  

      3. เพื่อให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
              ในกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชน 
              ในการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  

   เป้าหมายการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงจังหวัดปทุมธานี  ปี 2561 
    เป้าหมายคือ ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มี อายุ 40 – 70 ปี มีญาติสายตรง  
   (พ่อ แม่ พี่ หรือน้อง )ป่วยด้วยโรคมะเร็งล าไส้ และท่ีมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ 
   ถ้วนหน้าในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี เข้ารับการตรวจคัดกรองฟรีที่โรงพยาบาล 
   ส่งเสริมสุขภาพต าบลใกล้บ้าน 

   2) สถานการณ์โรควัณโรค  
       ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ป่วยวัณโรค 
   ขึ้นทะเบียนรายใหม่ทุกประเภททั้งหมด 331 ราย อัตราป่วยเท่ากับ  
   33.50 ต่อแสนประชากร 

 
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (Multidrug-Resistant TB: MDR-TB) จ านวน 5 ราย 
รักษา 2 ปี ค่ารักษาท้ังหมด 2 แสน เกิดจากการกินยาไม่สม่ าเสมอ 
* วัณโรค  เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 
     * อาการ  ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ ไอแห้งๆ หรือ ไอปนเลือด ร่วมกับ 
มีเสมหะ ไข้ต่ าๆ อาจมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน เหนื่อยหอบ น้ าหนักลด 
* การวินิจฉัย  - ตรวจเสมหะ ร่วมกับเอกซเรย์ทรวงอก 
* การรักษา    กินยาทุกวันอย่างน้อย 6 เดือน  
     โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลกินยาวัณโรคทุกวัน 
   - ผู้ที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย (ผู้สัมผัส) ควรได้รับการตรวจเสมหะ      
     และเอกซเรย์ทรวงอก เช่นเดียวกัน 
   - หากมีอาการสงสัย ให้รีบพบแพทย์เพ่ือรับการตรวจ 
 
      * การปฏิบัติตน ... 
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* การปฏิบัติตนป้องกันการแพร่เชื้อ    
        - ปิดปากทุกครั้งที่ไอหรือจาม หรือสวมหน้ากากอนามัย 

  - บ้วนเสมหะลงในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิดและน าไปเทในโถส้วม น าไปฝัง  
    หรือ เผา 
  - จัดบ้านให้อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องถึง และน าเครื่องนอน 
     ออกตากแดดสม่ าเสมอ   
  - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ 
 ในการนี้ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่มี 
อาการสงสัยวัณโรคเข้ารับการตรวจรักษาโดยเร็ว เป็นการป้องกันการ 
ระบาดของวัณโรคในชุมชน 

      3)  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
    โรคไข้เลือดออกประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบ 

 รายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์     
   2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวมจ านวน 2,216 ราย  
 อัตราป่วย 4.64 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 7 ราย อัตราป่วยตาย 
   ร้อยละ 0.32  

 สถานการณจ์ังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม -  20 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน  36 ราย คิดเป็น 
อัตราป่วย 3.29 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็น 
อัตราตาย  0.18  ต่อประชากรแสนคน (อัตราป่วยตายร้อยละ 5.56) 
 จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต  
จ านวน 2 ราย  พบว่า มีโรคประจ าตัวร่วมด้วย ดังนี้ 

      รายที่ 1  เพศชาย อายุ 78 ปี พักอยู่ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี 
     รักษา ณ โรงพยาบาลปทุมธานี        
             * วันที่ 9 มกราคม 2561 ด้วยอาการปวดท้อง ท้องเสีย  มีไข้   
    ปัสสาวะออกน้อย ผลการตรวจเบื้องต้น ไม่พบเชื้อไข้เลือดออก   
    มีโรคประจ าตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล ด้วยภาวะเกร็ดเลือดต่ า  
    มีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงร่วมด้วย อยู่โรงพยาบาล 1 วัน แลว้กลับบ้าน  

               * วันที่ 12 มกราคม 2561 ญาติพาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐม  
      พบปอดอักเสบ มีภาวะเกร็ดเลือดต่ าตลอด  

   * วันที่ 14 มกราคม 2561 ไม่รู้สึกตัว ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิต   
   ผลการตรวจยืนยันพบสารพันธุกรรมไวรัสไข้เลือดออก  

      รายที่ 2  เพศหญิง อายุ 37 ปี  พักอยู่ ต าบลคูขวาง อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
           *  เริ่มป่วย วันที่ 25 มกราคม 2561 ด้วยอาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน  
      ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน อาการไม่ดีข้ึน  
           *  วันที่ 28 มกราคม 2561 กลับไปหาแพทย์ทีโ่รงพยาบาลเดิมอีกครั้ง  
      แพทย์ฉีดยาและให้กลับบ้าน ผู้ป่วยอาเจียนทั้งคืน    
 
         / * วันที่ ... 
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          * วันที่ 29 มกราคม 2561 จึงไปรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานี  
      แรกรับ ไม่มีไข้ มีคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ มีภาวะช็อค ผลการตรวจ 
      พบเชื้อไข้เลือดออก แพทย์ให้การดูแลใกล้ชิด มีภาวะเลือดเป็นกรด ไตวาย  
            * เสียชวีิตวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
      รักษาต่อเนื่อง 3 ปี  มีภาวะแทรกซ้อนทางไตตั้งแต่ก่อนป่วยครั้งนี้  
      และเข้ารับการรักษาช้า 

            ในการนี้ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ด าเนินการดังนี้ 
    1. ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงในอาคารบ้านเรือนและบริเวณ 
        โดยรอบอย่างต่อเนื่อง   
    2. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชน ดังนี้ 
        - ขอความร่วมมือในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงในอาคาร 
          บ้านเรือนตนเอง 
        - ป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด 
        - สังเกตอาการบุตรหลาน หรือคนในครอบครัว หากมีไข้เกิน 2 วัน  
          รับประทานยาแล้วไม่ดีข้ึน ให้รีบพบแพทย์  โดยเฉพาะผู้ที่มี 
          โรคประจ าตัวต้องสังเกตอาการใกล้ชิด 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

 3.10 โครงการปัน่จักรยานการกุศล "ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018"  
ประธานหอการค้า   ด้วยเครือข่ายคนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี (องค์กรสาธารณ- 
จังหวัดปทุมธานี ประโยชน์) ร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนหลายองค์กร ขอเชิญปั่นจักรยานการกุศล 
ประธานเครือข่ายคนจักรยาน  “ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018” ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น.  
อาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือแนะน า 
 แหล่งท่องเที่ยวสถานเรียนรู้ส าคัญในเขตอ าเภอคลองหลวงและอ าเภอหนองเสือ  
 และระดมทุนเงินบริจาคเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลคลองหลวง  
   โดยมี จุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุด (Start/Finish) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถนนสายบางขันธ์ –  
 คลองหลวง ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

เส้นทางปั่น แบ่งเป็น 2 สาย จุด Start/Finish อยู่ที่เดียวกันคือ หอจดหมายเหตุ 
แห่งชาติ สายยาว ระยะทาง 76 กิโลเมตร ออกตัวเวลา 7:30 น. สายสั้นระยะทาง  
35 กิโลเมตร ออกตัวเวลา 7:45 น. ทั้งนี้ เส้นทางอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 โครงการ “ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018” เป็นการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว 
และออกก าลังกาย สัมผัสบรรยากาศริมคลอง 5 คลอง 6 คลอง 9 คลองรังสิต- 
ประยูรศักดิ์ และคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นคลองที่ขุดเพ่ือการชลประทานใน 
สมัยรัชกาลที่ ๕ เพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ 
กับจังหวัดข้างเคียง ท าให้มีการตั้งถิ่นฐานและเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญ และ 
เกดิกว๋ยเตี๋ยวเรือรังสิตที่เลื่องชื่อ ในงานจะมีการออกร้านก๋วยเตี๋ยว “กินเตี๋ยว 
เที่ยวปทุม” เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี  
       / ผู้สนใจ ... 
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 ผู้สนใจร่วมบริจาคและร่วมงานติดต่อได้ที่โรงพยาบาลคลองหลวง  
เครือข่ายคนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมธานี และหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 
    4.1  เอกสารประชาสัมพันธ์  (เอกสำรแจก)   

  1) การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561  
         (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี) 

  2) รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  
                   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561  (ส ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี)  
  3) จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน 
       กุมภาพันธ์ 2561 (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดปทุมธำนี)  
  4) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  
                     ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561  (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี)  

5) จุลสารส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 2/2561 ประจ าเดือน 
     กุมภาพันธ์ 2561 (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี)  

     6)  สารพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
            (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี) 

   7)  จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
       (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดปทุมธำนี) 

  8)  ข่าวคุมประพฤติ คืนคนดี สู่สังคม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
               (ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดปทุมธำนี) 

  9)  บอกข่าวเล่าเรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดปทุมธานี 
                 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ส ำนักงำน กศน. จังหวัดปทุมธำนี)  
  10)  ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
                   ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธำนี)  

 4.2  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งต่อไป  ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าสว่นราชการ 
  จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนมนีาคม 2561 ก าหนดในวันที่ 29 มีนาคม 2561  
  สามารถดาวนโ์หลดหนังสือเชิญได้ที่เวปไซต์ของจังหวัดปทุมธานี หัวข้อ หนังสือเวียนจังหวัด 

เลิกการประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

     ลงชื่อ               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                  (นางจันทิมา ศรียาภัย) 
                                               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน) 
              ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 


