


บญัชีแจ้งท้าย 

1. สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ที่ท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. ส านักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

6. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน 1 

9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 

10. ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง 

11. ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓. ส านักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๘. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 
๙. ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา 
๑๐. โครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๑. ส านักงานการจัดรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๒. ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 
๑๓. ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา 
๑๔. ส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๕. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๑๖. ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ าจืดภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา 
๑๗. ศูนย์บริหารวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต

พระนครศรีอยุธยา 

3. สังกัดกระทรวงการคลัง 

1. ส านักงานคลังจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ส านักงานคลังเขต 1 

3. ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 

4. ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 1 

5. ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 2 

6. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 1 

7. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 2 

8. ธนาคารออมสินภาค 14 

9. ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

4. สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1. ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. สังกัดกระทรวงแรงงาน 

1. ส านักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ส านักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ส านักงานประกันสังคมจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

5. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 1 

6. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

3. โรงพยาบาลเสนา 

7. สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

1. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

3. ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
4. ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 

5. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

6. เขตประกอบการแฟคทอรี่แลนด์วังน้อย 

8. สังกัดกระทรวงคมนาคม 

1. ส านักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. แขวงทางหลวงอยุธยา 

3. แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา 

4. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 

5. ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา 

6. ศูนย์พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าท่ี 1 

7. สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา 

9. สังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
1. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ส านักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



10. สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงูอายุวาสนะเวศม์ 
3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ส านักงานการเคหะชุมชนพระนครศรีอยุธยา 

5. บ้านพักเด็กและครอบครัวพระนครศรีอยุธยา 

11. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูม ิ

5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

12. สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

1. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ส านักงานการศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 

3. ส านักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม 

13. สังกัดกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

2. ส านักงานประสานลุ่มน้ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ศูนย์ประสานงานป่าไม้อยุธยา 

14. สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

1. ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ส านักงานการท่องเท่ียวแห่งพระเทศไทย ส านักงาน
พระนครศรีอยุธยา 

3. ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

15. สังกัดกระทรวงพลังงาน 

1. ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. โรงไฟฟ้าวังน้อย 

16. สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา 

3. ส านักงานบริการลุกค้า กศท. พระนครศรีอยุธยา 

4. ไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

17. สังกัดกระทรวงกลาโหม 

1. ส านักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ 

3. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 1 ประจ าพ้ืนที่
ภาคกลาง 

18. สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

1. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

19. สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

1. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. เรือนจ ากลางพระนครศรีอยุธยา 

6. ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 

7. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา 

8. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

9. ศุนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 

10. ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค 1 

20. สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

1. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

* หมายเหตุ : หน่วยงานผู้แทนกระทรวงสามารถเชิญหน่วยงานเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 



ตารางออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย 
ของ นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หมายเหตุ ๑. วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หาก ผวจ.อย. มีภารกิจเร่งด่วน 
   ๒. ผู้ประสานงานของจังหวัด ได้แก่ นางเครือมาศ เฉลิมฉัตร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                 เบอร์โทรที่ท างาน ๐-๓๕๓๓-๕๖๖๕ ต่อ ๒๖   มือถือ ๐๘-๓๗๐๖-๔๔๘๕ 
             ขอ้มูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๕8  เวลา 09.00 น. 

วัน เดือน ป ี เวลา หน่วยงานสังกัด สถานที่ 
ผู้ประสานงาน 
(เบอร์โทร) 

5 พ.ย. 58 09.00 น.   ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น  
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณอุเทนฯ 08-6924-5713 
0-3533-6655 

5 พ.ย. 58 13.30 น. 2. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ห้องรับรอง อาคาร 4 ชั้น  
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณณัฐวรรณฯ 08-0425-7279 
0-3533-6356 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

09.00 น.   3. กระทรวงมหาดไทย ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น 
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณเครือมาศฯ 08-3706-4485 
0-3533-5665 ต่อ 26 

12 พ.ย. 58 13.30 น.   4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ห้องประชุมนันทโชติ ชั้น 2 
อาคารกองก ากับฯ 

พ.ต.อ.ธานีฯ 08-1886-1786 
0-3524-4800 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

09.00 น.   5. กระทรวงการคลัง ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น  
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

0-3533-6545-6 

17 พ.ย. 58 13.30 น.   6. กระทรวงแรงงาน ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น  
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณมาริสาฯ 08-1666-0366 
0-3533-6521 

19 พ.ย. 58 09.00 น.   ๗. กระทรวงอุตสาหกรรม ห้องประชุม 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

คุณชัยยงค์ 08-1821-1697 
0-3533-6579 

19 พ.ย. 58 15.00 น.   ๘. กระทรวงคมนาคม ห้องประชุม 
ส านักงานแขวงทางหลวงอยุธยา 

คุณเพ็ญนภา 08-9688-2112 
0-3524-1092 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

09.00 น.   ๙. กระทรวงพาณิชย์ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น 
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

0-3533-6525-7 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

13.30 น.   10. กระทรวงสาธารณสุข ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

คุณวลีฯ 08-1780-3636 
0-3524-2299 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

09.00 น. ๑1. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาการ 
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวสม์ 

คุณศรีอรุณ 09-1550-1651 
0-3534-5367 ต่อ 2 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

13.30 น. ๑2. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการท่องเที่ยว 
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) 

คุณเอ๋ฯ 09-1775-1183 
0-3534-5417 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

09.00 น. ๑3. กระทรวงวัฒนธรรม ห้องประชุม  
ส านักศิลปากรที่ 3  พระนครศรีอยุธยา 

คุณสุพรรณี 08-9540-5025 
0-3533-6882-3 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

13.30 น. ๑4. กระทรวงศึกษาธิการ หอประชุมพระราชทาน 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

ผอ.เขตฯ1 08-1994-2403 
0-3570-4804-7 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

09.00 น. ๑5. กระทรวงเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 

ห้องประชุมส านักงานไปรษณีย์เขต 1 
ถนนเดชาวุธ หน้ากองบังคับการ 

ต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณวรรณาฯ 08-9135-8070 

15 ธ.ค. 58 13.30 น. ๑6. กระทรวงพลังงาน ห้องประชุม โรงไฟฟ้าวังน้อย 
อ.วังน้อย 

คุณทิพวรรณ 0-8788-7227 
0-3535-1293 

22 ธ.ค. 58 09.00 น. ๑๗. กระทรวงกลาโหม ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น  
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณไพฑูรย์ 08-1851-8629 
0-3533-6556 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

13.30 น. ๑๘. ส านักนายกรัฐมนตรี ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น  
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณศิรินันฯ09-1213-4599 
0-3533-6550 

24 ธ.ค. 58 09.00 น. ๑๙. กระทรวงยุติธรรม ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณจารุภา 08-7323-0322 
0-3570-8387 

- เลื่อน - 
(ไม่มีก าหนด) 

13.30 น. ๒๐. ส านักงานพระพุทธศาสนา 
      แห่งชาติ 

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น 
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณสาลี่ฯ08-6644-5215 
0-3533-5468 



รายชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดประชุมรับมอบนโยบาย 
ของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
................................ 

 

วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงานสังกัด ส่วนราชการทีร่บัผดิชอบในการจัดประชุม 
5 พ.ย. 58 09.00 น. ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

5 พ.ย. 58 13.30 น. 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

12 พ.ย. 58 09.00 น. 3. กระทรวงมหาดไทย ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12 พ.ย. 58 13.30 น. 4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
17 พ.ย. 58 09.00 น. 5. กระทรวงการคลัง ส านักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
17 พ.ย. 58 13.30 น. 6. กระทรวงแรงงาน ส านักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
19 พ.ย. 58 09.00 น. ๗. กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
19 พ.ย. 58 13.30 น. ๘. กระทรวงคมนาคม แขวงทางหลวงอยุธยา 
24 พ.ย. 58 09.00 น. ๙. กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
24 พ.ย. 58 13.30 น. 10. กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1 ธ.ค. 58 09.00 น. ๑1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

      ความมั่นคงของมนุษย์ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1 ธ.ค. 58 13.30 น. ๑2. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

9 ธ.ค. 58 09.00 น. ๑3. กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9 ธ.ค. 58 13.30 น. ๑4. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ 

15 ธ.ค. 58 09.00 น. ๑5. กระทรวงเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15 ธ.ค. 58 13.30 น. ๑6. กระทรวงพลังงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
22 ธ.ค. 58 09.00 น. ๑๗. กระทรวงกลาโหม ส านักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
22 ธ.ค. 58 13.30 น. ๑๘. ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
24 ธ.ค. 58 09.00 น. ๑๙. กระทรวงยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
24 ธ.ค. 58 13.30 น. ๒๐. ส านักงานพระพุทธศาสนา 

      แห่งชาติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


