






รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ ๑0/2559 
วันจนัทร์ที ่๓๑ ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต 
--------------------------------------- 

1.ผู้มาประชุม     
 1. นายสุรชัย    ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   ประธาน 

2. นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
3. นายนิรัตน์   พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
4. นายจรูญศักดิ์           สิงหเดช           ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
5. พล.ต.ต. ถาวร  ขาวสอาด ผูบ้ังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
6. พันเอก ประกาศิต สาคุณ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี  
7. นางอรทัย  หวังวิวัฒนา อัยการจังหวัดปทุมธานี  
8. นายดุสิต  เพ่ิมเจริญ อัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
9. นายสมเกียรติ  ตรีรยาภิวัฒน์  แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ 

การบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
10. นายณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
11. นายธวชัชัย            ศรทีอง            หวัหน้าส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
12. นางสุนิสา              บุญยาทิษฐาน    พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี 
13. นางสุนีย ์  บัวใหญ่  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
14. นายสัญญา  คงสมบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
15. นางเดือนเพ็ญ มหิทธิรุกข์ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา คลองหลวง  
16. นายสุรพจน์            นลิพันธ์  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา 
17. นายสุเมธ  มีนาภา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
18. นายเกรียงศักดิ์       วงศ์สุวรรณ แทน ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
19. นายธนะ             พรหมดวง  ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
20. นายทวีศักดิ์            แสงสุวรรณ แทน นายอ าเภอเมืองปทุมธานี 
21. นายศิริชัย  ไตรสารศรี นายอ าเภอธัญบุรี 
๒2. นายบุญเลิศ           เนตร์ข า            แทน นายอ าเภอคลองหลวง 
23. นายดรณ ์  สมิตะเกษตริน นายอ าเภอล าลูกกา 
๒4. นายสุวัฒน์            สืบวงษ์             แทน นายอ าเภอสามโคก 
25. นายอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
26. นายสายใจ  มีชนะ  นายอ าเภอหนองเสือ 
27. นายอภิชาญ  ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
2๘. พันเอก เอกศักดิ์      อ่อนชื่น  แทน ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
2๙. พันเอก ธานินทร์ เสนะวัต  สัสดีจังหวัดปทุมธานี 
30. พันเอก สุรวิช ฟองค า  แทน ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
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31. นางสาวสิรินันท ์ ทัศสุวรรณ คลังจังหวัดปทุมธานี 
32. นายด ารง              ชูทอง              แทน ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี 
33. นางศิริวรรณ เกื้อสกุล  สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี ๑ 
3๔. นายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี ๒ 
3๕. นางจิตลัดดา          สุขะวิริยะ         สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี ๑ 
3๖. นางอรพินท์  บุญคง  สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 
37. นายกิตติชัย  องค์สุระชัย ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี  
38. นายชัยรัตน ์ จงก้องเกียรติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 
39. นางรุ่งทิวา  สุดแดน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
40. นางสาวจีรนันท ์ จันทร์พาณิชย์ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ 

สนับสนุนวิชาการ ๑ 
41. นายคมสัน  รักแก้ว  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี 
42. นายสุภวัฒน ์ หนูพริก  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
43. นางนุชนาฏ  ผาดสุวรรณเดช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 
44. นางอัจฉราพรรณ ธโนทัย  แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาชาย บ้านกึ่งวิถี   
     จังหวัดปทุมธานี 
45. นางอัจฉราพรรณ ธโนทัย  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง บ้านกึ่งวิถี  

จังหวัดปทุมธานี 
46. นางสิริพร  ปิณฑะดิษ แทน ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
47. นางสาวภัทราภร อุปริรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
48. นายสุรศักดิ์   อัตตะสาระ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี  
49. นางรุ่งทอง  นิ่มประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี 
50. นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
51. นายวรยุทธ  บุญมี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
52. นายเฉลียว  เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี 
53. นายพูนศักดิ์           นาวาทอง         รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
54. นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
55. นายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
56. นายอดิศักดิ์  ชื่นอารมณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
57. นายปัญจพล          เพียรพานิช       แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
58. นางสาวโสภิน         ปานปลั่ง          แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี 
59. นายวีระ               วัชรกรโยธิน      ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปทุมธานี 
60. นายเอกภาพ          ทองสวัสดิ์วงศ์   ปศุสัตว์เขต ๑ 
61. นางวันทนีย์           สุดแสวง          แทน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
62. นางดวงใจ             พรมศร           แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
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63. นายนิราศ  ตั้งธรรมนิยม ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
64. นางสมนึก  สุขสี  แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
65. นางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
66. นายประภัทรเผ่า  อาวะกุล  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี 
67. นายสานิตย ์ ศรีสุข  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1  
68. นายภาคภูม ิ ผ่านส าแดง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 
69. นายสุทัศน์  ยอดแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ ปทุมธานี 
70. นายสินธพ  โมรีรัตน์           ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปทุมธานี 
71. นายจ าลอง  เก่งตรง  สถิติจังหวัดปทุมธานี 
72. นายไพฑูรย์  ตั้งตน   ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 
73. นางชไมพร  ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
74. นางนันทพร           นิงสานนท์         แทน การค้าภายในจังหวัดปทุมธานี 
75. นายธิต ิ  สุขนิยม  พลังงานจังหวัดปทุมธานี 
76. นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
77. นายยุทธนา  นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 
78. นายธีรนิตย ์  ลิมปรังษี ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  
79. นายธีรนิตย ์  ลิมปรังษี ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี  
80. นางชนิดา  เพชรโปรี ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

 81. นางจงจิตร์  ทองพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
82. นางลักษณเลิศ นันทิพาณิชย์ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
     จังหวัดปทุมธานี 
83. นายบุญช ู  แดนไธสง แทน ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี  
84.นายสุบรรณ            พุทธศรี  แทน ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
85. นายทว ี  ดวงธัมมา ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
86. นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง   
87. นายนิวัต ิ  เอ่ียมเที่ยง แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
88. นางเธียรรัตน ์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี 
89. นายประกาศ เรืองสัดสี แทน จัดหางานจังหวัดปทุมธานี 
90. นายสุกิจ  ค าเมืองไหว แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
91. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์  แทน ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
92. นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
93. นางศิรินันท์  รัตนากร  ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี 
94. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
95. นายประพฤทธ์        บญุอ าไพ     แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1 
96. นางพวงเพชร แสงส่อง  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 
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97. นายศักดิ์พัฒน์         สุขกลดั  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
98. นางสุรีรัตน ์  ดียิ่ง  แทน ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
99. นายชัยธวัช  สาทถาพร แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
100. นายแพทย์ประสิทธิ์  มานะเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 

    ๑01. นางญานี  ตราบดี  แทน ผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์ 
102. นางสาวกรรณิกา บัวมา  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
103. นายบรรจง          สุกรีฑา            อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
104. นายไกรยุทธ        หอมไกรลาศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
105. พ.ต.อ. เรืองศักดิ์ อยู่เบี่ยง  แทน ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 
๑๒๖. พ.ต.ท. สุรศักดิ์ บุญรอด  สว.กก ๕ บก.สอ.บช.ตชด.(งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ในเขตพระราชฐาน) 
          ๑27. นายเกริกฤทธ์       วอนฤทธิ์         แทน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี   

128. นายวัฒนะ  ยันต์วิเศษ แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา รังสิต (ชั้นพิเศษ) 
129. นายกรีธา  พันธุฤกษ์ แทน ผู้จัดการการประปา สาขา คลองหลวง  

 130. ผศ.สวุิทย์  ฉุยฉาย  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1๓๖. ดร.ขวัญชัย พาณิชการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
1๓๗. พ.ต.ต เดชพล        กอสนาน ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี  
1๓๘. นางชื่นทิพย์ พีราพันธุ์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค ๘ (ปทุมธานี) 
139. นางพัชรา  สีข า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดปทุมธานี  
140. นายภัสพลภ ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  
1๔1. นายยุทธ์             พฤทธิบุญญกุล แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  

 1๔2. นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  
1๔3. นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอ้ือตระกูล  ประธานภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี 
1๔4. นายยุทธนา แสงพงศานนท์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
๑๔5. นายธีรวุฒ ิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
๑๔6. นายเพ่ิมสรรค ์ หาญสวัสดิ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 
1๔7. นางรภัสดา ธนวุฒิธนากุล แทน นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
1๔8. นางสภารมย ์ โลทะกะ  นายกเทศมนตรีเมืองคูคต  
1๔9. นายบุญไกร บุญคุ้ม  นายกเทศมนตรีเมืองล าสามแก้ว  
150. นายสุเทพ  ด้วงเงิน  แทน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย 
 

๒.  ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าสว่น ฯ) เนื่องจากติดราชการอ่ืน 
๑. อัยการจังหวัดธัญบุรี 
๒. อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
๓. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๔. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต)  
๕. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี 
๖. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๑ 
๗. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๒ 
๘. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ปทุมธานี 
๙. ผู้อ านวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ปทุมธานี  
๑๐.  ผู้จัดการธนาคาร SME สาขาปทุมธานี 
11. ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
12. ผอ.ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร  
13. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต กรุงเทพฯ 
14. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติ 
15. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
16. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
17. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
18. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 
19. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
20. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดปทุมธานี 
21. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
22. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
23. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ 
24. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ 
25.  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
26. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
27. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นนทบุรี 
28. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
29. ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี 
30. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ 
31.  ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ (สุพรรณบุรี) 
32. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ ๔.๒.๒ 
33. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์ปทุมธานี 
34. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
35. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัปทุมธานี  
36. ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 
37. ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
38. ผู้อ านวยการหออัครศิลปิน 
39. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
40. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 
41. นักบริหารพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   
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42. ศึกษาธิการ ภาค 1 
43. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 
44. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  
45. รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ 
46. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 
47. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ๒ (บางกะดี) 
48. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอล าลูกกา 
49. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต 
50. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี 
51. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว   
52. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองหลวง  
53. ผู้จัดการการประปา สาขา ธัญบุรี  
54. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
55. ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 

 56. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
57. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
58. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
59. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๖0. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
๖1. ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
62. ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
63. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดปทุมธานี 
64. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดธัญบุรี 

 65. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดปทุมธานีเยาวชนและครอบครัว 
66. ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 
67. ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
68. ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
69. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า 
70. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 

  71. ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปทุมธานี 
72. นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 
73. นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
74. นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 
75. นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง   รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต 
2. นายละออง ชะเอมเทศ  รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
3. นางศศิพัชร นวมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   เทศบาลเมืองลาดสวาย 
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4. นายปรีชา ภิญโญชัย ประธานโรงสีข้าวจังหวัดปทุมธานี  
5. รศ.ดร.ประภาศรี  เทพรักษา        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลุ่มวิจัยกล้วยหอม) 
6. นางสาวสุมาลี     เฟื่องสังข์         รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี 
7. นายนัฐพล ประสพบัว นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  
8. นางสาวนัยนา ถ้ าแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครรังสิต  
9. นายโอฬาร เชียรชีวะ ผู้อ านวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง กรมทางหลวงชนบท 
10. นางสาวพิชญาภา  มุสิเกตุ กรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษา)  
11. นายสมประสงค์   มีศิริ  กรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษา) 
12. นายศุภชัย นามพูลขัน กรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษา) 
13. นางสาวศศิธร หล้าศักดิ์ กรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษา) 
14. นายธนิสร ์ สมเจตนะพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษา) 
15. นายชม ตันติธรรมถาวร กรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษา)  
16. นายชยภัทร รักพานิชมณี กรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษา)  
17. นายวิฑูรย ์ อ้ึงเจริญ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
     ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
18. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
19. นางสาวธนียา นัยพินิจ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
20. นางสาววชัรินทร์  มิ่งขวัญรุ่งเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
21. นางวรพรรณี    ถาพร              นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
22. นางจันทิมา ศรียาภัย  นักจัดการทั่วไปช านาญการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  

เวลา 09.30 น. - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นพร้อมกันในที่ประชุม 

                     - ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายสุรชัย ขันอาสา) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                     - ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด น าสวดมนต์ไหว้พระ 
  - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ถวายความเคารพพร้อมกัน 

ก่อนวาระการประชุม  
1. พิธีมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจ าปี 2559  
    (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1)  
2. พิธีมอบริบบิ้นสีด าเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
    (สถาบันฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี)  

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1   หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  

(1) นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  
        ด ารงต าแหน่ง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  

(2) นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  นายอ าเภอเมืองปทุมธานี  
ด ารงต าแหน่ง   ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
       / (3) นาย .. 
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(3) นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
     จังหวัดเลย 
ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
     จังหวัดปทุมธานี  

(4) นายบรรจง  สุกรีฑา   อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
  ด ารงต าแหน่ง   อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 

(5) นายอรุณชัย  ภัทรานนท์   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารที่ราชพัสดุ  
     ส านักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  
ด ารงต าแหน่ง   ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี  

(6) นางจิตลัดดา   สุขะวิริยะ  นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ  
     กรมสรรพากร  
ด ารงต าแหน่ง   สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 

(7) นางอรพินท์  บุญคง   สรรพากรพื้นที่อยุธยา 1 
ด ารงต าแหน่ง   สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 

(8) นายประภัทรเผ่า   อาวะกุล  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ  
     ส านักวางแผน  กรมทางหลวง 
ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี  

(9) นางนุชนาถ   ศรีเผด็จ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี  
ด ารงต าแหน่ง   ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 

(10) นายยุทธนา  นาคเรืองศรี  นักทัณฑวิทยาช านาญการพิเศษ  
     ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
    ด ารงต าแหน่ง   ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 

(11) นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี  
    ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง 

(12)   นางสาวพรพิมล  ทองจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง   
   ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานกักขังกลาง 
     จังหวัดปทุมธานี 

(13) พันต ารวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
       จังหวัดชัยภูมิ  
     ด ารงต าแหน่ง   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
       จังหวัดปทุมธานี  

1.3 ภาพกิจกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนตุลาคม 2559 (ชมวีดีทัศน์)  
               (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดปทุมธำนี) 

มติที่ประชุม                  ทราบ  
 
 
 

/ 1.4 ข้อสั่งการ ... 
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 1.4   ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
ประธาน           เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบมอบนโยบาย          

และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ในการประชุมฯ  ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้น าสารจากท่าน
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง และ            ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ได้ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ และขอให้มองดสูมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นแบบอย่าง ท่านทรงงานทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น ค่ า   
อย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย ความอาลัยรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช นั้น ทุกคนมีเหมือนกัน แต่ขอให้พวกเราท างาน กันต่อไป เดินหน้าท างาน  
ในหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ขอให้ใส่ใจให้มาก และบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุด  

 ส าหรับการดูแลสถานบริการในช่วงเวลานี้ ได้มอบหมายผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
ปทุมธานี และผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุกแห่ง ให้ไปก ากับดูแลแล้ว  
ขณะนี้ กฎหมายไม่ได้สั่งปิดสถานบริการ เพราะลูกจ้างส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นลูกจ้างรายวัน 
จะได้รับผลกระทบ กฎหมายไม่ได้สั่งปิด แต่ขอให้ดูความเหมาะสม ซึ่งสถานบริการ 
ในสถานที่ปิด สามารถด าเนินการได้ต่อ ขอฝากนายอ าเภอและผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทุก
สถานี ให้ขอความร่วมมือสถานบริการ อย่าท าเกินเลย เกินขอบเขต 
ในช่วงความรู้สึกของประชาชนแบบนี้ อย่าปล่อยปละละเลยให้กระท าเกินกฎหมาย 
 ส าหรับนโยบายส าคัญในช่วงนี้ รัฐบาลได้ด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2560 หรือโครงการ
หมู่บ้านละ 250,000 บาท โดยจะต้องคัดเลือกโครงการฯ  
หมู่บ้านละไม่เกิน 2 โครงการ เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านน าเงินดังกล่าวไปลงทุนในโครงการขนาด
เล็ก ตามแนวทางประชารัฐ ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาล 
เห็นว่า ควรด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการต าบลละ 5 ล้านบาท เมื่อปีงบประมาณ 2559 
เพราะท าให้เกิดเงินหมุนเวียน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดย
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ ในช่วงเช้า ได้มอบหมายและก าชับ 
การด าเนินการงานฯ กับนายอ าเภอทุกท่านแล้ว 

 เรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน ปัจจุบันมีเวปไซต์ต่าง ๆ สร้างขึ้นมา 
 เพ่ือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112     
 รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับเวปไซต์นั้น ซึ่งอาจจะมีคนที่ไปแชร์ต่อ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้จากโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ จึงขอฝากเตือนไปยัง 
 ข้าราชการและเจ้าพนักงานของรัฐทุกท่าน หากพบการกระท าผิด อย่าแชร์ส่งต่อ  
 ให้แจ้งกระทรวงดิจิทัลฯ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจทันที  
 

/ การอ านวยความสะดวก ... 
 
 



- ๑๐ - 
 

 

  การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ  กราบ
ถวายบังคมพระบรมศพ กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดเป้าหมายจ านวนคน              จาก
จังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 3,000 คน ส าหรับจังหวัดปทุมธานี ก าหนดรวม 4 เที่ยว  
 ได้แก่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559    อ าเภอล าลูกกา จ านวน 750 คน  

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559  อ าเภอคลองหลวง จ านวน 750 คน 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559      อ าเภอสามโคก อ าเภอหนองเสือ  
       อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอธัญบุรี กลุ่ม 1  
       จ านวน 750 คน  

 และสุดท้ายเป็นอ าเภอธัญบุรี กลุ่ม 2 และอ าเภอเมืองปทุมธานี จ านวน 750 คน  
           โดยการเดินทางดังกล่าว เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยจะต้องไป 

เข้าแถวต่อคิวร่วมกับประชาชนทั่วไปเช่นกัน 
     ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นี้ นายกรัฐมนตรีมีก าหนดการเดินทาง 

มาตรวจราชการที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และโครงการสระเก็บน้ าพระราม 9  
ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมการให้พร้อม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่และ
ข้อมูลเพ่ือพร้อมรับการตรวจเยี่ยมต่อไป  

  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม               ทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 
หัวหน้าส านักงาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 26 หน้า  
จังหวัดปทุมธานี   และบันทึกในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  www.pathumthani.go.th  หัวข้อ การประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม                 รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
คลังจังหวัดปทุมธานี                      1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559  
                                                      ของจังหวัดปทุมธานี  ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 

เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2555 - 2558                  หน่วย: ล้านบาท 
รายการ งบลงทุน คงเหลือ %เบิกเพ่ิมจาก 

31 ส.ค.59 เงินงวด PO เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
เงินกันปี 
2558 

1273.44 87.94 1,063.34 83.50 210.09 16.50 5.13 

เงินกันก่อน               
ปี 2558 

 377.59 131.98 237.23 62.83 140.36 37.17 1.84 

รวม 1,651.03 219.91 1,300.57 78.77 350.46 21.23 4.26 
 
          / รายการ ... 
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                           เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559                                     หน่วย: ล้านบาท  
รายการ งบประจ า งบลงทุน ภาพรวม 

เงินงวด เบิกจ่าย ร้อยละ เงินงวด PO เบิกจ่าย ร้อยละ เงินงวด เบิกจ่าย ร้อยละ 
ส่วนกลาง
จัดสรรให้
หน่วยงาน  

5,971.26 5,862.41 98.18 3,010.02 315.33 2,491.08 82.76 8,981.28 8,353.50 93.01 

จังหวัด
ได้รับ
จัดสรร 

83.56 70.03 83.81 135.59 18.84 114.77 84.64 219.15 184.80 84.32 

เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2559)  รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87  รายจ่ายประจ า ร้อยละ 98 ภาพรวม ร้อยละ 96 

ส่วนกลางจัดสรรให้หน่วยงาน เบิกเพ่ิมจาก 31 สิงหาคม 2559 จ านวน ๗.๓๒% ล าดับที่ 25 
จังหวัดได้รับจัดสรร   เบิกเพ่ิมจาก 31 สิงหาคม 2559 จ านวน 23.20% ล าดับที่ 43 

 
ปีงบประมาณ เป้าหมาย งบส่วนราชการ งบจังหวัด 

รายจ่าย
ประจ า 

รายจ่าย 
ลงทุน 

ภาพรวม ร้อยละ 
ภาพรวม 

ล าดับที่  รายจ่าย 
ประจ า 

รายจ่าย 
ลงทุน 

ภาพรวม ร้อยละ 
ภาพรวม 

ล าดับที่ 

พ.ศ. 2557 86/95 7,499.77 2148.52 9648.29 89.03   70 47.13 143.00 190.13 31.71 74 

พ.ศ. 2558 87/96 6361.12 2603.16 8964.28 87.68   54 141.60 18.19 159.79 87.06 52 

พ.ศ. 2559 87/96 5971.26 3010.02 8981.50 93.01   25 83.56 135.59 219.15 84.32 43 

 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดปทุมธานี   

ณ วันท่ี 21 ตลุาคม 2559 
                                                       เงินงบประมาณเหลื่อมป ี                                               หน่วย: ล้านบาท 

รายการ งบลงทุน คงเหลือ %เบิกเพ่ิมจาก 
1 ต.ค.59 เงินงวด PO เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

ปี 2559 578.79 367.94      11.92 2.06 566.87 97.94 2.06 
ก่อน ปี 2559  182.46 155.00 16.53 9.06 165.93 90.94 9.06 

รวม 761.25 522.94 28.46 3.74 732.80 96.26 3.74 
 

                           เงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2560                                     หน่วย: ล้านบาท  
รายการ งบประจ า งบลงทุน ภาพรวม 

เงินงวด เบิกจ่าย ร้อยละ เงินงวด PO เบิกจ่าย ร้อยละ เงินงวด เบิกจ่าย ร้อยละ 
ส่วนกลาง
จัดสรรให้
หน่วยงาน  

1292.76 297.11 22.98 1,589.67 116.84 0.35 0.02 2,882.43 297.46 10.32 

จังหวัด
ได้รับ
จัดสรร 

53.66 4.78 8.90 197.62 0.00 0.00 - 251.28 4.78 1.90 

เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2559)  รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 19  รายจ่ายประจ า ร้อยละ 33 ภาพรวม ร้อยละ 30 

ส่วนกลางจัดสรรให้หน่วยงาน เบิกเพ่ิมจาก 1 ตุลาคม 2559 จ านวน 10.๓๒% ล าดับที่ 62 
จังหวัดได้รับจัดสรร   เบิกเพ่ิมจาก 1 ตุลาคม 2559 จ านวน 1.90% ล าดับที่ 1 
 
 
         / มาตรการ ... 
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มาตรการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 
1. ด าเนินการและเบิกจ่ายงบฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2559) 
2. วงเงินงบประมาณต่อรายการ ไม่เกิน 2 ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายภายใน ไตรมาส

ที่ 1 (ธันวาคม 2559) 
3. วงเงินงบประมาณต่อรายการ เกิน 2 ล้านบาท ก่อหนี้ ภายในไตรมาสที่ 1  (ธันวาคม 

2559) เบิกจ่ายตามงวดงาน  
4. วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2560)  

 มาตรการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 120 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 

1. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท 
                         1.1 ก่อหนี้และเบิกจ่าย ภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2559) 

               1.2 กรณีเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559 หรือ กรณีที่จัดซื้อ              
                     จัดจ้างแล้วเสร็จและมีเงินเหลือจ่าย ให้โอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทัน หรือเงินเหลือจ่าย 
                     คืนส านักงบประมาณ 
          2. มาตรการเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร เบิกจ่ายในลักษณะงบด าเนินงาน 
              2.1 ก่อหนี้และเบิกจ่าย ภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2559) 
              2.2 กรณีเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559 หรือกรณีที่ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จมีเงินเหลือจ่าย ให้เงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายไม่ทันหรือเหลือจ่ายพับไป 
 
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้  
1. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุด (เงินเดือนตัน) กรณีได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามรอบ 

(1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม) ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทต าแหน่ง ยกเว้น 
ประเภทต าแหน่งและระดับ อัตราเต็มขั้น ให้ได้รับเงินเดือน 

1.1 ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 69,040 ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ ไม่เกิน 74,320 บาท 
      ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ 69,040 ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ ไม่เกิน 74,320 บาท 
1.2 ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 74,320 ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ ไม่เกิน 76,800 บาท 
1.3 ประเภทอ านวยการระดับสูง 70,360 ประเภทบริหารระดับต้น ไม่เกิน 74,320 บาท 

2. ข้าราชการพลเรือนที่เงินเดือนเต็มขั้น ณ 1 ตุลาคม 2559 และได้รับค่าตอบแทน ให้น าค่าตอบแทนนั้น                   
มารวมเป็นเงินเดือน กรณีมีเศษให้ปรับเป็นสิบบาท 

 3. การค านวณการเลื่อนเงินเดือนใช้ฐานการค านวณตามอัตราที่ก าหนด ตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ยกเว้น                         
    ประเภททั่วไประดับอาวุโส และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้ฐานการค านวณการเลื่อนเงินเดือน 
    ของต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ระดับบน 2 
4. ข้าราชการที่เกษียณอายุให้ไดร้ับเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 
5. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือนเต็มข้ันตามที่ก าหนดใหม่นี้แล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
    ตามระเบียบฯ ต่อไป 
       / 3) สรุปหนังสือเวียน ... 
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  3) สรุปหนังสือเวียน/ระเบียบกระทรวงการคลัง ประจ าเดือนตุลาคม 2559 
            เดือนตุลาคม 2559 ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งเวียนระเบียบ 

กระทรวงการคลัง รวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง และได้เวียนหนังสือดังกล่าว 
ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ เปิดเว็บไซต์ 
http://klangpathumthani.com เพ่ือติดตามเรื่องส าคัญ ๆ  

ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ เรื่อง 

1. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0416.2/ 
ว 369 

21 ก.ย. 59 
 

ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส าหรับการเบิกจา่ย
ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 
ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและ
อุปกรณ ์

2. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.5/
ว 379 

28 ก.ย. 59 
 

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงนิ
อุดหนุนท่ัวไป 

3. ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวพ) 
0405.2/ ว 380 

28 ก.ย. 59 
 

ก าหนดรายละเอียดเพิม่เตมิในการปฏิบัตติามแนวทางปฏิบตัิในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:                     
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
bidding: e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและ    
เอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและ
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

4. ที่ กค 0409.3/ ว 384 30 ก.ย. 59 
 

แนวทางการตรวจสอบการจดัซื้อจดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0405.4/
ว 395 

7 ต.ค.59 การบันทึกรหสังบประมาณและรหสัแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการ
ติดตามสถานการณจ์ัดซื้อจดัจ้างและการก่อหนีผู้กพันในระบบ e-GP 

6. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.3/ 
ว 399 

10 ต.ค.59 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online) 

7. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0416/             
ว 400 

  11 ต.ค. 59 ก าหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา 

8. ที่ นร 0731.1/ว 1   12 ต.ค. 59 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจดัซื้อครภุณัฑ ์

   9. ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0402.5/
ว 403 

  13 ต.ค. 59 การรายงานสถานการณ์ก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-
2558 

10. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.5/
ว 407 

17 ต.ค. 59 การกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้น              
การลงทุนขนาดเล็กท่ัวไป 

11. ที่ กค 0414.3/ว 405 17 ต.ค. 59 วิธีการเรียกรายงานน าส่งเงินผ่าน KTB Corporate online ในระบบ
GFMIS 

 

/ 12. ล าดับ ... 

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

12. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0415.3/ 
ว 412 

18 ต.ค.59 การประกาศอัตราดอกเบี้ยกูส้ าหรบัใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ             
ราคากลางงานก่อสร้าง 

13. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0408.4/
ว 414 

19 ต.ค.59 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อแสดงความอาลัย หรือจดักิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพล          
อดุลยเดช 

4) รายงานเงินบริจาคถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 ของจังหวัดปทุมธานี ณ วัดชินวราราม                    
(พระอารามหลวง) ต าบลบางขะแยง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม 2559                 
เวลา 14.00 น.  

                ขอ้มูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. 

1. รับเงินบริจาคผ่านจังหวัด                                       1,504,788.00 บาท 
    1.1 บริจาคเป็นเงินสด                                          1,434,788.00 บาท 
    1.2 บริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย                                       70,000.00 บาท 
2. รับเงินบริจาคผ่านทางวัดชินวราราม                          1,372,329.50 บาท  
รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น (1+2)                                       2,877,117.50 บาท 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ  

3.2 แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ-               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

หัวหน้าส านักงาน   ตามท่ีจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง  
จังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบ ศรรามาธิบดี               

จักรีนฤบดินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และ
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่ อง  พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วสวรรคต                 
ล งวั นที่  13  ตุ ล าคม 2559 ในการนี้  จั งหวั ดขอสรุ ปหนั งสื อสั่ ง การจาก
กระทรวงมหาดไทยและส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-             มหา
ภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 
1) การลดธงครึ่งเสาและการไว้ทุกข์  

1.1) ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง               
ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วนั  

1.2) ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก าหนด  
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

/ ทั้งนี้ ... 
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ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือจังหวัดปทุมธานี ด่วนที่สุดที่ 
ปท 0017.3/ว 19775 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (ดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์จังหวัด
ปทุมธานี หัวข้อ หนังสือเวียนจังหวัด)  
2) การจัดโต๊ะหมู่บูชา การตกแต่งอาคารสถานที่ และขอความร่วมมือลดการแสดง 

เพื่อความบันเทิง 
2.1) จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์                                 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพสีหรือขาวด า) พร้อมประดับ                   
เครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ข้าราชการและประชาชนน้อมเกล้า           
น้อมกระหม่อมถวายอาลัย ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  

2.2) ตกแต่งอาคารสถานที่ ด้วยผ้าด าขาวให้เหมาะสมแก่พระเกียรติยศ  
2.3) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือสถานบริการในพ้ืนที่                     

ให้พิจารณางดหรือลดการแสดง เพื่อความบันเทิงหรือจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือจังหวัดปทุมธานี 
ด่วนที่สุดที่ ปท 0017.3/ว 19776 ลงวันที่ 14 ตลุาคม 2559                 (ดาวน์
โหลดได้ที่เวปไซต์จังหวัดปทุมธานี หัวข้อ หนังสือเวียนจังหวัด)  
3) การจัดสมุดลงนามถวายอาลัย และการจัดท าป้ายถวายอาลัย (ป้ายไวนิล)  

3.1) จัด “สมุดลงนามถวายอาลัย” โดยส านักนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขถ้อยค า              
ถวายอาลัยที่สมควรใช้ ดังนี้  

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ             
หาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า .................”  
3.2) การจัดท าป้ายถวายอาลัย (ป้ายไวนิล) ขนาดตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือจังหวัดปทุมธานี ด่วนที่สุดที่ 
ปท 0017.3/ว 19967 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (ดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์จังหวัด
ปทุมธานี หัวข้อ หนังสือเวียนจังหวัด)  
4) ด้วยส านักนายกรัฐมนตรีได้แจ้ง การปรับปรุงแนวทาง เรื่อง การแต่งกาย             
ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ทั้งนี้   
เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบี ยบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ 
พุทธศักราช 2484 และมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 177 ลงวันที่ 26 กันยายน 2523 จึงเห็นสมควร
ก าหนดแนวทางการแต่งกายของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ไว้ดังนี้  

 4.1) กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ  
  ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายก าหนดการของ 

ส านักพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด า ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 
เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน 
 

/ 4.2) กรณีไม่ได้ร่วมงาน ... 
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4.2) กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ  
- กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และ

เครื่องแบบสีกากีคอแบะ) ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด าดังกล่าว 
พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน  

- กรณีการแต่งกายทั่วไป ในการปฏิบัติราชการ  
(1)  ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วย  

- ชุดไทยพระราชทาน โดยใช้เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว 
กางเกงสีด า หรือสีขาวทั้งชุด หรือสีด าทั้งชุด และไม่ต้องใช้            
ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด าดังกล่าว พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน 

- ชุดสุภาพตามรัฐนิยม เช่น เสื้อผ้าไทยคอพับสีขาวหรือสีด า หรือ
เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีด า ผูกเนคไทสีด า หากจะสวมเสื้อสูทให้ใช้สี
ด า โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด าดังกล่าว พันแขนเสื้อ
ซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร   

(2) ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐนิยม โดยใช้เสื้อสีขาว              
หรือ สีด า  

4.3) กรณีการแต่งกายตามหลักของแต่ละศาสนา ให้เป็นไปตามหลักของศาสนานั้น  
4.4) กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะ ให้แต่งกาย 

ตามนั้น  
4.5) กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน ให้อนุโลม

ตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  
ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์               
จังหวัดปทุมธานี หัวข้อ หนังสือเวียนจังหวัด  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม                  ทราบ 

3.3  แนวทางการด าเนินการในการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสบ าเพ็ญกุศล 
ปัญญาสมวาร (50 วัน) และสตมวาร (100 วัน)  

ผู้อ านวยการส านักงาน   ตามมติเถรสมาคมครั้งที่ 23/2559 มติที่ 608/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
พระพุทธศาสนา   2559 ก าหนดแนวทางการด าเนินการในการอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล 
จังหวัดปทุมธานี   แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบ าเพ็ญพระราชกุศล  

ปัญญาสมวาร (50 วัน) และสตมวาร (100 วัน) โดยเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบท จ านวน 89 รูป เป็นระยะเวลา คราวละ 9 วัน โดยให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
 
 
 

/ กรณีข้าราชการ ... 
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กรณีข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวของ ส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์จะลาอุปสมบทเพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศล ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ถือเป็นวันลา (อยู่ระหว่างการพิจารณา) โดยได้
ก าหนดการด าเนินงานเบื้องต้นไว้ ดังนี้     
 1. ก าหนดอุปสมบทเม่ือครบก าหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่                      
30 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีรายละเอียด คือ  
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  
     25 - 26 พฤศจิกายน 2559   ซ้อมขานนาค  
     29 พฤศจิกายน 2559   ปลงผมนาค  
     30 พฤศจิกายน 2559   อบรมปฏิบัติธรรม 

    - 8 ธันวาคม 2559    และร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด  
         1 ธันวาคม 2559    สวดพระพุทธมนต์                         
โดยพระสงฆ์ที่บวชในโครงการฯ พร้อมพระสงฆ์อ่ืน รวม 500 รูป และท าพิธี                 
จุดเทียน เพ่ือถวายสักการะและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ 
ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

2 ธันวาคม 2559    ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 500 รูป      9 
ธันวาคม 2559    ลาสิกขา 

 2. ก าหนดอุปสมบทเม่ือครบก าหนดสตมวาร (100 วัน) ในวันที่                      
20 มกราคม 2560 ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีรายละเอียด คือ  
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 
     17 - 18 มกราคม 2560   ซ้อมขานนาค  
     19 มกราคม 2560    ปลงผมนาค  
     20 มกราคม 2560    อบรมปฏิบัติธรรม 

    - 28 มกราคม 2560   และร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด  
    21 มกราคม 2560    สวดพระพุทธมนต์     

โดยพระสงฆ์ที่บวชในโครงการฯ พร้อมพระสงฆ์อ่ืน รวม 500 รูป และท าพิธี                 
จุดเทียน เพ่ือถวายสักการะและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้                 
ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
         22 มกราคม 2560    ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 500 รูป  

23 มกราคม 2560    ลาสิกขา 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 
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  3.4 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการโครงการปทุมธานีโมเดล 
พัฒนาสังคมและความม่ันคง   ขอรายงานความคืบหน้าการด าเนินการโครงการปทุมธานีโมเดล 
ของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกท่ีดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี  

เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาบุกรุกคลองตามมาตรการจัดระเบียบ 
 แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ าล าคลองและการระบายน้ า 
   การด าเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัย

ปทุมธานีโมเดล (ศปก.ทปม.) “รัฐราษฎร์ร่วมใจ คืนคลองน้ าใสให้แผ่นดิน”  
ชุมชนเป้าหมาย ( 16 ชุมชน 1433 ครัวเรือน ) เทศบาลเมืองท่าโขลง 7 ชุมชน 427 
ครัวเรือน เทศบาลเมืองคลองหลวง 9 ชุมชน 1006 ครัวเรือน  

แนวการพัฒนา เช่าที่ดินกรมธนารักษ์ 30 ไร่เข้าร่วม 275 ครัวเรือน  
ซื้อที่ดินใหม่ เข้าร่วม 126 ครัวเรือน (เฟสแรกเป็นชุมชนแก้วนิมิต 100 ครัวเรือน ท าพิธี
ยกเสาวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ) ส่วนชุมชนที่ยังไม่เข้าร่วมร่วมโครงการ  
จะมีชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์การพัฒนาที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล ลงพ้ืนที่  
เพ่ือท าความเข้าใจกับชุมชนอีกครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2559 

รูปแบบการแก้ปัญหา 
แนวทางที่ 1  ย้ายไปอยู่ที่ดินกรมธนารักษ์30ไร่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แนวทางท่ี 2  รวมตัวกันไปซื้อที่ดินใหม่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง 
แนวทางท่ี 3  เข้าร่วมในโครงการอื่นของรัฐ เช่น การเคหะแห่งชาติ ที่ดิน บสก. 

บสส. เป็นต้น 
แนวทางท่ี4  ด าเนินการตามขั้นตอนที่หน่วยงานเห็นเหมาะสม 

1. ภาพรวมโครงการปทุมธานีโมเดล  
                                              ชุมชนเป้าหมาย  16 ชุมชน 1,433 ครัวเรือน เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก 
 ท่าโขลง จ านวน 7 ชุมชน 427 ครัวเรือน คลองหลวง 9 ชุมชน 1,006 ครัวเรือน 
 ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม แผน ผล เหลือ 
1. สรา้งความเข้าใจ/เข้าร่วม 1,433 401 1,032 
2. กลุ่มออมทรัพย์  16 13 3 
3. จัดตั้งสหกรณ์  4 2 2 
4.  เช่า-ซื้อท่ีดิน-ก่อสร้าง 3 1 2 

 

   2. Action Plan : แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล 
             ขณะนี้ อยู่ระหว่างข้ันเตรียมการ กลุ่มเป้าหมาย/ ท าความเข้าใจ/  

ข้อมูลชุมชน และจัดท าแผนการพัฒนา โดยด าเนินการแล้วเสร็จในกลุ่ม สก.ปทุมธานี
โมเดล 275 ครัวเรือน สก.ไทยมุสลิมสามัคคี 100 ครัวเรือน กอ. หมู่ 6 พัฒนา 
 26 ครัวเรือน และส าหรับผู้ที่ยังไม่เข้าร่วม 1,032 ครัวเรือน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ในช่วงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ สก.ไทยมุสลิมสามัคคี จะเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภค และก่อสร้างบ้าน เฟส 1 ในเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2559  
 
 
       / 3. ผลการปฏิบัติการ ... 
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   3. ผลการปฏิบัติการ 
          ที่ดินสาธารณะ 30 ไร่ (ตามมาตรา 44)  

(1)   เวทีน าเสนอโครงการงบประมาณสินเชื่อเพ่ือปลูกสร้างบ้านของ 
สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จ ากัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้
ข้อเสนอแนะโครงการ  

(2) ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมวิศวกร  
เพ่ือศึกษาสภาพภูมิทัศน์ และวางระบบการระบายน้ าเสียในการสร้างที่
อยู่อาศัยโครงการปทุมธานีโมเดล  

ซื้อที่ดินใหม่  
(1) ความคืบหน้างานก่อสร้างและประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บ้านมั่นคงไทย

มุสลิมสามัคคี จ ากัด  
(2) ลงพื้นที่ชุมชน หมู่ 6 เจริญสุข ทบทวนข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม             

เพ่ือน าไปสู่การออกแบบวางผังโครงการ  

   4. แผนงานส าคัญ 
        (1) ประชุมวางผังชุมชน ของชุมชน หมู่ 6 เจริญสุข เพ่ือวางผัง 
            แบ่งแปลงที่ดิน 
       (2) เสนอขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านของสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล  จ ากัด  
                       เพ่ือเสนอของบสินเชื่อและก่อสร้างบ้าน เฟส 1 

(3) ประชุมสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จ ากัด กับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพ่ือปิดงบประมาณสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ 2559  

(4)  เร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ และจัดกระบวนการ                 
 ตามโครงการบ้านมั่นคง  เพ่ือสร้างความเข้าใจ และด าเนินงานตามแผนงาน 
 ที่วางไว้  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                   ทราบ 

  3.5  สถานการณ์น้ าจังหวัดปทุมธานี  
หัวหน้าส านักงานป้องกัน   กรมชลประทานได้มีประกาศ ฉบับที่ 12 เรื่อง สถานการณ์น้ า 
และบรรเทาสาธารณภัย ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2559 แจ้งสถานการณ์น้ าในปัจจุบัน  
จังหวัดปทุมธานี  ปริมาณน้ าในพ้ืนที่ทางตอนบนของลุ่มน้ าเจ้าพระยา ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ

กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าปริมาณฝนบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
ตอนบนอยู่ในเกณฑ์น้อยลงแล้ว เป็นผลให้การระบายน้ าผ่าน 

 เขื่อนเจ้าพระยาลดลงตามล าดับ ส าหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ าในอ่าง  
 929 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 97) ไม่มีการระบายน้ าออกจากเข่ือน เพ่ือเก็บกักน้ าให้

เต็มก่อนสิ้นฤดูฝน ส่วนเขื่อนพระรามหก ปิดการระบาย ท าให้ระดับน้ าที่จะไหลไปสมทบ
กับแม่น้ าเจ้าพระยาลดลง โดยปริมาณน้ าลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  

 
        / ส าหรับ ... 
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   ส าหรับการฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณูปโภคหลังจากสถานการณ์น้ าในพื้นที่ของจังหวัด
ปทุมธานีกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ได้มกีารด าเนินการในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
จากแม่น้ าเจ้าพระยาล้นตลิ่ง โดยไดต้รวจสอบความพร้อมในการสูบน้ า                 
ตรวจสอบระดับน้ าภายในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึง ติดตามการป้องกัน             
การลดผลกระทบจากน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาที่ขึ้นสูง  
   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ไดมี้การปล่อยน้ าเข้าสระพระราม 9 ซึ่งเป็น 
 สระเก็บน้ าตามพระราชด าริเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง  โดยปริมาตรน้ า ณ ปัจจุบัน มีปริมาณ  
31 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจังหวัดปทุมธานี และกรมชลประทาน ได้เดินเครื่องสูบน้ า  
เพ่ือสูบน้ าเข้าอีก 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้เต็มความจุสูงสุดที่ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งน้ าในสระพระราม 9 นี้ จะช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้งได้ ประมาณ 22,000 ไร่  
และเป็นแหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ได้อีก 
แหล่งหนึ่งด้วย 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

รอง ผวจ.ปท.     ขอขอบคุณส่วนราชการทุกแห่ง ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร)  จังหวัดปทุมธานี โครงการชลประทานทุกแห่ง แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท  
    อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
    ที่ได้ร่วมกันด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  
    ทั้งเรื่อง การขุดลอกบ่อพัก คูระบายน้ า ถนนสายต่างๆ การจัดก าลังเจ้าหน้าที่ 

ประจ าจุดเสี่ยงน้ าท่วมขัง การตรวจติดตามเฝ้าระวังน้ าล้นตลิ่ง การตรวจติดตาม 
การระบายน้ า รวมถึง ภารกิจเรื่องการเก็บผักตบชวา ก็ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
ต่อไป ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานส ารวจคูคลองในพ้ืนที่ และดูแลให้เป็น 
คลองสวยน้ าใสทุกแห่งต่อไป     

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                   ทราบ 

3.6   โครงการส ารวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานที่ 13  
ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี  

ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท   ขอรายงานที่ประชุมทราบรายละเอียด “โครงการส ารวจออกแบบ 
ถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองประทานที่ 13 ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี”  
โดยสรุปในเบื้องต้น ดังนี้   

1. ความเป็นมาโครงการ 
กรมชลประทาน ได้มอบผิวทางถนนคันคลองชลประทานให้ 

กรมทางหลวงชนบท พัฒนายกระดับมาตรฐานทางเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท 
เพ่ือการคมนาคมและขนส่ง ซึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทางหลวงชนบท 
จ านวนหลายสาย เป็นถนนเลียบคลองชลประทาน จากปรากฏการณ์อุทกภัย 
ในปี พ.ศ. 2554 และวิกฤตภัยแล้งในปี พ.ศ.2558 ท าให้ถนนทางหลวงชนบท 
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีหลายสายเกิดการทรุดตัวหรือเลื่อนไหล เนื่องจากปรับปรุงผิว 
ทางด าเนินการบนถนนคันคลองเดิม ซึ่งเป็นชั้นดินอ่อนไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ 
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ส าหรับการเสริมชั้นโครงสร้าง เพ่ือยกระดับผิวจราจร ประกอบกับมีปริมาณ 
การจราจรโดยเฉพาะรถบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีมากข้ึน อีกท้ัง คลองชลประทานและการใช้น้ าของเกษตร  
ซ่ึงจากประเด็นปัญหาดังกล่าว 
 กรมทางหลวงชนบท มีแนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบของถนนเลียบคลอง
ชลประทานให้มีความคงทนแข็งแรงไม่เกิดการทรุดตัวหรือเลื่อนไหล ไปพร้อมการ 
บูรณาการวางแผนงานหรือโครงการพัฒนาปรับปรุงคลองชลประทานที่ 13  
และการบริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาจากแนวเส้นทางโครงการซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวง 
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผ่านอ าเภอหนองเสือ 
อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี และจุดสิ้นสุดที่ประตูระบายน้ า 
คลองแสนแสบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 55.5 กิโลเมตร  
และส านักงานนายกรัฐมนตรี กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ ที่คค 0100/สรค 703  
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรือ่ง ขอให้พิจารณาขยายช่องจราจรถนนเลียบ 
คลอง 13 เพื่อให้ที่ปรึกษาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาใช้เป็นแนวเบื้องต้น 
ในการศึกษาว่าช่วงถนนใดที่เหมาะสมที่สุดทีจ่ะน ามาออกแบบรายละเอียด (Detailed 
Design) จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จ ากัด และบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการ 
ศึกษา “โครงการส ารวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานที่ 13  
ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี” 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1)  เพ่ือด าเนินการศึกษาออกแบบถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทาน     
ที่ 13 ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี 

 2) เพ่ือศึกษาการคัดเลือกแนวสายทางรูปแบบถนนของโครงการ 
 3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ 
     แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ 

2. พื้นที่ศึกษาโครงการ 
ถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานที่ 13 ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี 

เป็นทางหลวงเลียบคลองชลประทาน ขนาด 2-4 ช่องจราจร ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่แยกทาง
หลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) อ าเภอหนองแค  
จงัหวัดสระบุรี ผ่านอ าเภอหนองเสือ อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอล าลูกกา  
จงัหวัดปทุมธานี และจุดสิ้นสุดที่ ประตูระบายน้ าคลองแสนแสบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานส ารวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานที่ 
13 ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี มีดังต่อไปนี้ 
1) การส ารวจออกแบบเบื้องต้น โดยศึกษาส ารวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท 
    เลียบคลองชลประทานที่ 13 ฝั่งตะวันออก จังหวัดปทุมธานี ระยะทางประมาณ    
    55.5 กิโลเมตร 

/ 2) การรับฟัง ... 
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    2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
    3) การส ารวจออกแบบรายละเอียด โดยจะมีการออกแบบรายละเอียด ระยะทาง 

    ประมาณ 12 กิโลเมตร 
    4) การส ารวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 

4. ลักษณะโครงการ 
แนวเส้นทางในเบื้องต้น ที่ปรึกษาก าหนดช่วงถนนเลียบคลองชลประทานที่ 13               

ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นทั้งหมด 4 ช่วง  
    ช่วงที่ 1 ถนนพหลโยธิน - ทล.หมายเลข 3045 ระยะทาง 8.515 กิโลเมตร 
    ช่วงที่ 2 ทล. หมายเลข 3045 - ทล. หมายเลข 305 ระยะทาง 22.059 กิโลเมตร 
    ช่วงที่ 3 ทล. หมายเลข 305 - ทล. หมายเลข 3312 ระยะทาง 12.861 กิโลเมตร 
    ช่วงที่ 4 ทล. หมายเลข 3312 - ประตูระบายน้ าคลองแสนแสบ  

 ระยะทาง 12.161 กิโลเมตร 
5. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนี้ มีแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาโครงการ โดยมีการ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
1) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1) เพ่ือน าเสนอความเป็นมา ขอบเขตและ
ขั้นตอนงานของโครงการ เพ่ือน าเสนอรูปแบบถนนและแนวสายทางท่ีเป็นไปได้ และรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารว่มประชุม ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 
ของแผนการปฏิบัติงาน 

    2) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) เพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าของ 
ผลการศึกษาด้านการต่าง ๆ โดยเฉพาะ สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบและ/หรือ 
แนวสายทางท่ีเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประมาณเดือนธันวาคม 
2559 ของแผนการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ เมื่อได้แนวสายทางที่เหมาะสมแล้ว ที่ปรึกษาจะด าเนินการ               
ก าหนดรูปแบบถนนโครงการต่อไป โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ              
ได้แก่ ข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ สภาพการจราจร สภาพวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบ             
เขตทาง ในปัจจุบัน ซึ่งมีปัจจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
• จ านวนช่องจราจร ขนาดช่องจราจร แนวเขตทาง  
• หลีกเลี่ยงการเวนคืน (ถ้าไม่จ าเป็น) 
• สอดคล้องกับปริมาณจราจร 
• สภาพภูมิทัศน์โดยรอบของโครงการ 
• ลักษณะและสภาพความเสียหายของถนน 
• ความหนาแน่นของชุมชนในพ้ืนที่ ฯลฯ 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

 

/ 3.7 เมืองนวัตกรรมอาหาร ... 
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  3.7  เมืองนวัตกรรมอาหารจังหวัดปทุมธานี (กล้วยหอมทอง)  
ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ขอน าเรียนที่ประชุมทราบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต   และจังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร โดยเริ่มตั้งแต่ต้นทาง พ้ืนที่การเกษตร                      
การเก็บเกี่ยว ขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรม กระบวนการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การออกแบบบรรจุหีบห่อ จนกระทั่งส่งมอบให้ผู้บริโภค  
 โดยคณะท างานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ลงพ้ืนที่และเลือก  
“กล้วยหอมทอง” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี เพ่ือด าเนินโครงการ 
เมืองนวัตกรรมอาหารปทุมธานี (กล้วยหอมทอง) โดยมีแนวคิดในการด าเนินการ ดังนี้  
ชุดโครงการที่ 1  
การผลิตกล้วยหอมทองด้วยระบบอัจฉริยะ (SMART Digital Agriculture) 
โครงการย่อยที่ 1.1  การตรวจสอบและพัฒนาพันธุ์กล้วยหอมทอง 

              “กล้วยหอมทองพันธุ์ ธรรมศาสตร์ 88” 
โครงการย่อยที่ 1.2  การพัฒนาระบบอารักขากล้วยหอมทองแบบครบวงจร 
โครงการย่อยที่ 1.3  การจัดการธาตุอาหารและวัสดุเหลือใช้ 
โครงการย่อยที่ 1.4  การพัฒนาระบบการเกษตรอัจฉริยะ 
ชุดโครงการที่ 2  
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่ากล้วยหอมทอง ตกเกรด  
(SMART Technology for Value-added Food Products) 
โครงการย่อยที่ 2.1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอมทองเพ่ือสุขภาพ 
โครงการย่อยที่ 2.2  การพัฒนากล้วยหอมทองอัดแท่งปราศจากไขมันทรานส์ 

ส าหรับสอดไส้ขนมอบ 
โครงการย่อยที่ 2.3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ลดพลังงานจากกล้วยหอมทอง 
โครงการย่อยที่ 2.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกใยอาหารสูงจากกล้วยหอมทอง 
โครงการย่อยที่ 2.5  การพัฒนากระบวนการผลิตน้ าเชื่อมจากกล้วยหอมทอง 
โครงการย่อยที่ 2.7  การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมทอง และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมทอง 
โครงการย่อยที่ 2.8  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟองขนาดละเอียดร่วมกับ 

สารเคลือบผิวชนิดบริโภคได้เพ่ือควบคุมคุณภาพและ 
ยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง 

ชุดโครงการที่ 3 
โครงการวัสดุบรรจุภัณฑ์เชิงหน้าที่ส าหรับเทคโนโลยี ก่อน-หลังการเก็บเกี่ยวของ 
กล้วยหอมทอง (SMART Material and Packaging) 
โครงการย่อยที่ 3.1  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่บ่งบอกระยะการสุกและ 

ยืดอายุกล้วยหอมทอง 
โครงการย่อยที่ 3.2  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่ช่วยต้านการปนเปื้อนของ  

เชื้อก่อโรคส าหรับการจัดเก็บและจ าหน่ายกล้วยหอมทอง 
โครงการย่อยที่ 3.3  การปรับปรุงพื้นผิวและสมบัติของกระดาษด้วยเทคนิค 

พลาสมาเพ่ือตรวจจับก๊าซเอทิลีนจากกล้วยหอมทอง 
/ ชุดโครงการที่ 4 ... 
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ชุดโครงการที่ 4  
การควบคุมคุณภาพ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และสาระส าคัญ ของกล้วยหอมทอง และ
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง SMART Laboratory Analysis 
โครงการย่อยที่ 4.1  การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากกล้วย 

       การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สารสกัด ยา 
                  และผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 
 

โครงการย่อยที่ 4.2  การศึกษาทางเคมีเพ่ือวิเคราะห์สาระส าคัญ 
              และสารเคมีจากกล้วยหอมทอง 

โครงการย่อยที่ 4.3  การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและ 
              ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง  

โครงการย่อยที่ 4.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองและ 
             วัสดุเหลือทิ้งเพ่ือดูแลสุขภาพและเวชส าอาง  
    สรุปผลการหารือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจังหวัดปทุมธานี  

   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 คณะท างานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพ่ือหารือการด าเนินโครงการ 
เมืองนวัตกรรมอาหารจังหวัดปทุมธานี (กล้วยหอมทอง) และมีข้อสรุป ดังนี้  

1. จัดท า MOU ระหว่าง มธ. และจังหวัดปทุมธานี 
    - มธ. รับเป็นผู้ร่าง MOU เสนอต่อจังหวัดพิจารณาก่อนลงนามร่วมกัน 
2. จัดแถลงข่าวความร่วมมือ ในการบูรณาการร่วม 2 หน่วยงาน 
3. บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังจังหวัด 
    - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้บรรจุชุดโครงการที่ 1  
      ส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ  ในแผนปี 61-64 (วงเงิน  
      10-15 ล้านบาท/ปี) 
   - ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานร่วม มธ. และจังหวัดปทุมธานี 
4. คณะท างานประกอบด้วยชุดกรรมการด าเนินงานกลางและชุดกรรมการย่อย 
    แยกตาม Cluster 4 กลุ่มของ มธ. 
    - ก าหนดให้ประชุมคณะกรรมการ ติดตามการท างานทุก 1 เดือน 
    - ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  รับเป็นผู้ร่างกรอบ 
     คณะกรรมการ  ส่งให้ มธ. เสนอชื่อ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ปทุมธานี จังหวัดต้นแบบของกล้วยหอมทอง ทั้งระบบการเพาะปลูก  
การแปรรูปและผลิต * อาหาร / ยา / สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                   ทราบ 

 

/ 3.8 รายงานผล ... 
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3.8 รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  
หัวหน้าส านักงาน   ขอรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 
จังหวัดปทุมธานี           1. การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่  
 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,602 เรื่อง  
 
ที ่ ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จ านวน 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุติเรื่อง ด าเนินการ หมายเหตุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 กลุ่มแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 50 3.12 50 100 0 0 - 

2 กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน 195 12.18 159 81.53 36 18.47 - 

3 กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 323 20.16 269 83.28 54 16.72 - 

4 กลุ่มปัญหาที่ดิน 38 2.38 28 73.28 54 16.72 - 

5 กลุ่มขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์  846 52.80 767 90.66 79 9.34 - 

6 กลุ่มเรื่องท่ัวไป อาทิ การขอค าปรึกษา 150 9.36 150 100 0 0 - 

  จ านวนรวมท้ังสิ้น 1,602
7 

100 1,423 88.82 179 11.18 - 

2. การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี                                 
เดือนตุลาคม 2559 (วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2559) มีทั้งหมด 28 เรื่อง  

 

  ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  

จ านวน 
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุติเรื่อง ด าเนินการ หมายเหตุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 กลุ่มแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 1 3.57 1 100 0 0 - 

2 กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน 9 32.14 7 77.77 2 22.23 - 

3 กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 5 17.85 2 40.00 3 60.00 - 

4 กลุ่มปัญหาที่ดิน 2 7.14 1 50.00 1 50.00 - 

5 กลุ่มขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์  11 39.30 6 54.54 5 45.46 - 

6 กลุ่มเรื่องท่ัวไป  0 0 0 0 0 0 - 

  จ านวนรวมท้ังสิ้น 28 100 17 60.71 11 39.29 - 

 
3.  การแจ้งให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการด าเนนิการ   
     เดือนตุลาคม 2559 

   ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานีได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบ จ านวน 7 ส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืน 

จ านวน 10 ส่วนราชการ ดังนี้   
     1) ส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา จ านวน 1 เรื่อง 
     2) อ าเภอล าลูกกา    จ านวน  1 เรื่อง  
           / 3) อ าเภอธัญบุรี ... 
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     3) อ าเภอธัญบุรี      จ านวน  1 เรื่อง  
     4) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จ านวน 1 เรื่อง 
         จังหวัดปทุมธานี  
     5) ส านักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธานี   จ านวน  1 เรื่อง  
     6) ส านักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี   จ านวน  1 เรื่อง  
     7) เทศบาลเมืองคลองหลวง   จ านวน  1 เรื่อง  
     8) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี   จ านวน  1 เรื่อง 
     9) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 เรื่อง 
         จังหวัดปทุมธานี  
     10) อ าเภอเมืองปทุมธานี    จ านวน 1 เรื่อง 

    ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเร่งแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบนโยบายให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน ในเดือนตุลาคม 2559 ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่จ านวน 13 ครั้ง พบว่า เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ คือ ปัญหา
มลภาวะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ดังนี้ 
 4.1 นาวาอากาศโท พุฒิเศรษฐ์ อยู่เกตุ อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ 2 ต าบลบ้านงิ้ว 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากโรงเรียน               
สามโคกปล่อยน้ าเสียจากอาคารเรียนลงสู่ท่อน้ าที่ใช้ในการท าสวน ท าให้น้ าเน่าเสีย             
มีกลิ่นเหม็นไม่สามารถน ามาใช้ท าการเกษตรได้ จากการลงพ้ืนที่ สรุปได้ว่า โรงเรียน
สามโคกได้มีโครงการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ือให้ได้น้ าที่มีคุณภาพก่อนปล่อยลงท่อ
สาธารณะและจะไม่ปล่อยน้ าเสียจากอาคารเรียนลงในท่อน้ าที่ใช้ในการเกษตรอีก              
ซึ่งผู้ร้องพอใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 4.2 ร้อยตรี โสภณ ปทุมด ารง ประธานชุมชนวัดโคก ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ร้องเรียนปัญหาการปล่อยเขม่าควันและฝุ่นละออง                 
ซึ่ งมีกลิ่ น เหม็นของสาร เคมีจากโรงงาน ท า ให้มี อาการแสบจมูก มีผื่ นคัน                     
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ และได้ให้
ข้อเสนอแนะกับ บริษัท วู้ดแลนด์ จ ากัด ให้ด าเนินการแก้ไขระบบการก าจัดฝุ่นละออง
จากโรงงาน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ
ต่อไป 
 4.3 กรณีการลักลอบปล่อยน้ ากร่อยและน้ าเค็มจากการประกอบกิจการบ่อดิน              
ในพ้ืนที่หมู่ 4 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว ลงสู่พ้ืนที่การเกษตรของประชาชน 
ในคลองใหม่ ในพ้ืนที่หมู่ 6 และหมู่ 7 ต าบลคลองพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จากการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติว่า เจ้าของบ่อดินยอมรับเงื่อนไข 
       / จากตัวแทนประชาชน ... 
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จากตัวแทนประชาชน คือ หยุดการระบายน้ าออกจากบ่อดินอย่างถาวร และให้ทั้งสอง
ฝ่ายจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้ว ในเดือนกันยายน 2559  แต่ได้มีตัวแทน
ประชาชนร้องเรียนว่า ได้มีการลักลอบปล่อยน้ าออกมาอีก ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานีชี้แจงว่า การประกอบกิจการบ่อดินแห่งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้ง
ของโรงงาน ดังนั้น จะสูบน้ าจากบ่อดินสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยพลการไม่ได้ หาก
ประสงค์จะสูบน้ าออก จะต้องแจ้งให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
ตรวจสอบคุณภาพน้ า ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ มีความเห็นว่า 
เจ้าของบ่อดินต้องไม่สูบน้ าจากบ่อดินหรือบ่อพักน้ าจากบ่อดินลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
โดยเด็ดขาด หากมีความจ าเป็นต้องสูบน้ าออก ต้องแจ้งส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานีมาตรวจสอบ เมื่อผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดจึงอนุญาตให้สูบ
น้ าเป็นครั้งคราวไป คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมรับเงื่อนไขและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

 5. กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5677 ลงวันที่                
5 ตุลาคม 2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 5.1 ปัญหาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆที่ช ารุดเสียหายจนไม่อาจน ามาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5.2 ปัญหาที่เกิดจากสาธารณภัยประเภทต่างๆ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขมาเป็น
เวลานาน อันเนื่องมาจากติดขัดที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ หรืองบประมาณ 
 5.3 ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดกับบุคคล หรือครอบครัวที่มีฐานะยากจน
หรือด้อยโอกาส คนชรา เด็กก าพร้า หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น โดยขอให้จังหวัด
ด าเนินการจัดระบบตรวจสอบและแยกแยะปัญหาของประชาชน  เพ่ือก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  รวมทั้งการสร้างความรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยการ                
ใช้เครื่องมือและปัจจัยการบริหารงานตามศักยภาพในพ้ืนที่  หากเกินขีดก าลัง
ความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง และให้รายงานผลการด าเนินงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งจังหวัดปทุมธานี ได้มี
หนังสือด่วนที่ สุด  ที่  ปท 0017.1/ว 19367 ลงวันที่  7 ตุลาคม 2559                   
เรื่อง มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้
ส่วนราชการ อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ารวจและรายงานปัญหา    
ความเดือดร้อนของประชาชน และรายงานให้จังหวัดทราบ ซึ่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 
2559 จังหวัดปทุมธานีได้รับรายงาน จาก 7 ส่วนราชการ 7 อ าเภอ และ                   
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
    1. ปัญหาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ช ารุดเสียหายจนไม่อาจใช้ประโยชน์             
ในชีวิตประจ าวันได้  1) ถนน 39 แห่ง 2) ไฟฟ้า 26 แห่ง  3) น้ าประปา 4 แห่ง                  
4) น้ าบาดาล 11 แห่ง 5) การประกอบอาชีพการเกษตร 9 แห่ง  
 
       / 2. ปัญหา ... 
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 2. ปัญหาที่เกิดจากสาธารณภัยประเภทต่างๆ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขมาเป็น
เวลานาน อันเนื่องมาจากติดขัดที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ หรืองบประมาณ            
1) น้ าท่วม 18 แห่ง 2) ภัยแล้ง  8 แห่ง  3) พายุลมแรง  6 แห่ง  4) การก าจัด
ผักตบชวา 3 แห่ง 
 3. ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก 1) มฐีานะยากจน 3,303 คน 2) ผู้ด้อยโอกาส 
269 คน  3) คนชรา  3,893 คน  4) เด็กก าพร้า 167 คน 5) เจ็บป่วยเรื้อรัง  
709 คน 6) ปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย 29 คน 7) ไม่มีที่ดินท ากิน 18 คน 8) ยาเสพติด 
14 คน  9) คนพิการ 101 คน 
 เพ่ือให้การติดตามการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ มีประสิทธิภาพและ
การรายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกระทรวงมหาดไทย จึงขอเปลี่ยนแปลงแบบ
รายงานมาตรการดังกล่าว ซึ่ งสามารถดาวน์ โหลดแบบการรายงานได้ทาง              
เว็บไซด์ของจังหวัดปทุมธานี และเร่งรัดการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

3.9 สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
นายแพทย์สาธารณสุข   1) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC/MCATT 59) 
จังหวัดปทุมธานี   กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 
 

   ระยะที่  1  วันที่  14-16  ตุลาคม  2559  (72  ชั่วโมงแรก) 
ด้าน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ 
 

-จัดระบบงานด าเนินงาน และเตรียมความพร้อม
สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย ์ตลอด 24 ชั่วโมง  
- เปิดศูนย์ปฏบิัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข(EOC/MCATT 59) เปลี่ยนความ
โทมนัสให้เป็นพลัง ท าความดีที่สุด เพือ่ถวายเป็น
พระราชกุศล แด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- หนว่ยบริการทุกแห่ง 
 
 
- ระดับจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด  เป็น IC ที่ตั้ง  ณ  สสจ. 
ระดับอ าเภอ  สาธารณสุขอ าเภอเป็น IC 
ตั้ง ณ สสอ.ทุกแห่ง 

ด้านสถานที่  
 

- จัดโต๊ะหมู่ และจัดการลงนามถวายความอาลัย  
- ร่วมพธิีสรงน้ าพระบรมศพ 
 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ/
โรงพยาบาลทกุแห่ง  
- ณ อาคารรักษ์ปทุม  จ านวน  150 คน  

ด้านบริการ 
 

- ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวกิฤติ  
(MCATT)  ออกดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง เน้น 
ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอาย ุ ร่วมกับทหาร  ต ารวจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
- ทีมปฏบิัติการฉกุเฉินทางการแพทย ์
- หนว่ยแพทย์เคลื่อนที ่

- 7  ทีม  ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7  อ าเภอ 
 
 
 
- 8  ทีม ผู้รับบริการ 3,500 คน 
- ร่วมในพธิีของทุกสว่นราชการ/ทุกอ าเภอ 

 
 

/ ระยะท่ี 2 ... 
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ระยะที่  2  วันที่  17-31  ตุลาคม  2559 
เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง ท าความดีที่สุด  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ด้าน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านบริการ 
 
 

- ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวกิฤติ  
(MCATT) ด าเนินการต่อเนื่อง โดย ปรับการท างาน
ตามความเหมาะสม โดยเน้นเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง             
4 กลุ่ม (ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยจิตเวชเดิม ประชาชน             
ในพื้นที่พิเศษ และกลุ่มที่มีความใกล้ชิดผูกพันกับ
พระองค์) 
-ประเมินและจัดบริการด้านสุขภาพจิตส าหรับ 
กลุ่มเสี่ยง  
- สนับสนุนกิจกรรมแก่หนว่ยงานอื่น  เช่น                
ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาล  
อาทิ  วันที่  26  ตุลาคม  2559  ที่หออัครศิลปิน 
ออกให้บริการ  14  ทีม  กลุ่มเป้าหมาย       
14,000  คน  ผู้รับบริการ 60 คน  
- สนับสนุนกิจกรรมแก่ชุมชน เช่น ออกหน่วยปฐม
พยาบาลในชุมชน 

- ทีม  MCATT  ออกให้บรกิาร  20  ครั้ง  
ผู้รับบริการ  250  คน 
 
 
 
 
 
 
- 18  ครั้ง  กลุ่มเป้าหมาย  28,000  
คน  ผู้ป่วยรับบริการ  250  คน 
 
 
 
- 120  ครั้ง  ผู้รับบริการ  16,250  ราย 
 

ด้านการจัดกิจกรรม 
 

- จัดนิทรรศการพระราชกรณียกจิด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 
- จัดตั้งโต๊ะหมูแ่ละจัดการลงนามถวายความ              
อาลัยฯ เพิ่มเติม 
- จัดกจิกรรมทางศาสนา ตกับาตรทุกวนัศุกร์     
สวดมนตร์ นั่งสมาธิ ในการประชุมที่หนว่ยงานจัด 
- จัดเตรียมโครงการสืบสานพระราชปณธิาน  
อาทิ ทันตกรรม ไอโอดีน โรคเร้ือน วัณโรค 
ไข้เลือดออก 
- ประสานงานและจัดบริการตามความพร้อมของ
หน่วยบรกิาร (บรจิาคโลหิต/รับบริจาคอวัยวะตา 
ไต)/กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน์  

- หนว่ยบริการทุกแห่ง (86 แห่ง) 
 
- สสจ./ สสอ./ รพ. ทุกแห่ง 
 
- จ านวน 50 ครั้ง 
 
- อยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ 
 
 
- อยู่ระหวา่งด าเนินการ  

-  

ด้านการสนับสนุนกิจกรรมและ 
ออกพ้ืนที่เชิงรุกในชุมชน 

- ท าแผนออกด าเนินงานเชิงรุกในพื้นที่  
- กิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนให้ค าปรึกษาแก่
บุคคลและครอบครัวที่มีความเส่ียงและปัญหาจาก
ผลกระทบของเหตุการณ์ 

- ทุกหนว่ยงาน 7 อ าเภอ 
- ประชาสัมพันธ์สายด่วนสุขภาพจิต  
1323 

 
2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน 
    ตุลาคม 2559 

 สถานการณ์ประเทศไทย :  จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 
 5 อันดับแรก ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 มีดังนี้  

1. แม่ฮ่องสอน  อัตราป่วย 357.18 ต่อแสนประชากร 
2. เชียงใหม่ อัตราป่วย 252.81 ต่อแสนประชากร  
3. สงขลา   อัตราป่วย 201.86 ต่อแสนประชากร  
4. พัทลุง  อัตราป่วย 171.02 ต่อแสนประชากร 
5. บึงกาฬ  อัตราป่วย 151.09 ต่อแสนประชากร  

ส าหรับจังหวัดปทุมธานี เป็นล าดับที่ 67 ของประเทศ (อัตราป่วย  
32.19 ต่อแสนประชากร) 

/ สถานการณ์ ... 
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากส านักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม - 25 ตุลาคม 2559 

    -    มีรายงานผู้ป่วย จ านวน 49,252 ราย อัตราป่วย 75.28 ต่อแสนประชากร  
- มีผู้เสียชีวิต จ านวน 42 ราย อัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร 
- อัตราส่วน เพศชาย: เพศหญิง 1 : 0.98 
- กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด อายุ 15-24 ปี (24.74%)  

อายุ 10-14 ปี (17.10%) อายุ 25-34 ปี (15.50%)  
- จ านวนและอัตราป่วยรายอ าเภอจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559  

อ าเภอ          จ านวนป่วย (ราย) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน  
เมือง        66            35.32 
คลองหลวง  69   27.61 
ธัญบุรี   55   28.02 
หนองเสือ  5    9.58 
ลาดหลุมแก้ว 18    30.04 
ล าลูกกา   62   23.71 
สามโคก   74           137.01 
รวม          349           32.19 

 
3) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  

ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานข้อมูลว่า  
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 14 ตุลาคม 2559  ประเทศไทยมรีายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
ไวรัสซิกา ยืนยันทั้งหมด 520 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 57 ราย คลอดแล้ว 12 ราย  
ทารกทุกรายมีอาการปกติ 
 สถานการณ์ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน 3 ราย 
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  
 ผู้สัมผัส (คนที่ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน) จ านวน 11 ราย ผลการตรวจในผู้สัมผัส  
ไม่พบเชื้อ  
 กลุ่มเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่เก็บปัสสาวะแล้ว จ านวน 9 ราย ผลการตรวจ 
ในหญิงตั้งครรภ์ ไม่พบเชื้อ 
 กลุ่มผู้ป่วยสงสัยค้นหาในชุมชน จ านวน 1 ราย ผลการตรวจผู้ป่วยสงสัย  
ไม่พบเชื้อ  
แนวทางการด าเนินงานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของจังหวัดปทุมธานี 
1. เตรียมความพร้อมทีมพ่น  
2. ทีมก าจัดลูกน้ ายุงลาย และค้นหาเพ่ิมเติมในชุมชน กิจกรรมที่ด าเนินการ มีดังนี้  
    2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. แบ่งหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ โดยนับจาก 
รัศมี 100 เมตร บ้านผู้ป่วย กรณีชุมชนหนาแน่นจากรัศมี 200 เมตร  
   2.2 ส ารวจค่า H1 และ C1 ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ โดยสรุปภายหลังการ 
ออกส ารวจทุกวันตามแบบฟอร์มส ารวจ H1 และ C1 

/ 2.3 ในระหว่าง ... 
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   2.3 ในระหว่างการออกส ารวจให้ค้นหาผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ PU1 โดยนับจากรัศมี                 
100 เมตร บ้านผู้ป่วย และหญิงตั้งครรภ์ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้คัดชื่อออกมาและ                  
เก็บปัสสาวะส่งตรวจทันทีที่พบ  
   2.4 พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ 1, 3, 7, 14, 21, 28 และส ารวจและก าจัดลูกน้ า  
ในวันที่ 0,3, 5, 7, 14, 21, 28  
เฝ้าระวังเชิงรับ  
1. ค้นหาผู้ป่วยจากข้อมูลผู้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลอ าเภอซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ป่วย  

ยืนยัน และจาก รพ.สต. ที่อยู่ในต าบลเดียวกับท่ีตั้งของหมู่บ้านผู้ป่วยยืนยัน  
ค้นหาผู้มีอาการผื่นร่วมกับไข้ ย้อนหลัง 1 เดือน นับจากวันเริ่มป่วยของ 
ผู้ป่วยรายแรกในขณะนั้น จากเวชระเบียนผู้ป่วย 

2. ท าทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ทั้งต าบล (เฝ้าระวังพิเศษ และหญิงตั้งครรภ์ที่มา ANC  
รายใหม่ในพ้ืนที่มีผู้ป่วยยืนยันให้เก็บปัสสาวะตรวจ) 

 เฝ้าระวัง ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ ผื่น/ทารก 
     หลังคลอดไม่เกิน 1 เดือนที่มีศีรษะเล็ก / ผู้ป่วยที่มีไข้ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อน 

 (มากกว่า 1 ราย ขึ้นไป) 
2. หากพบผู้ป่วยสงสัย เก็บเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด าเนินการสอบสวน                    

ควบคุมโรคทันที 
**  มียุงลายเป็นพาหะน าโรค พบครั้งแรกท่ีประเทศอูกานดา เมื่อปี พ.ศ.2490 ในลิง  
** ระยะฟักตัว    ประมาณ  3 - 12 วัน 
** อำกำร อาการไข้ มีผื่นแดง  เยื่อบุตาอักเสบ  ปวดกล้ามเนื้อ  ปวดข้อ  อ่อนเพลีย 

ปวดศีรษะ  อาการเหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นเพียงเล็กน้อย และ 
เป็นอยู่ประมาณ 2 - 7 วัน  ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง  

** การรักษำ   
   * กำรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ ามากๆ  

          * รักษาตามอาการ เช่น ใช้ยาลดไข้ หรือยาบรรเทาอาการปวด แนะน าให้รับประทาน               
             ยาพาราเซตามอล ห้ามรับประทานยาแอสไพริน หรือยากลุ่มลดอักเสบ 
             ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์              

   * หากอาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษา และท าตามค าแนะน า ของแพทย์ 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ    

4.1  คู่มือแนะน าแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย  

เกษตรและสหกรณ์   ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการจัดท า  
จังหวัดปทุมธานี  คู่มือแนะน าแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมการบริโภค และพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
/ พ.ศ. 2559 ... 
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พ.ศ. 2559 จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต แหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของ            
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และได้มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไป  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม    ทราบ  

4.2 การตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมและจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อน               
ในเขตเทศบาลนครรังสิต 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี   และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี ร่วมออกตรวจสอบจุดเสี่ยง 

ต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมและจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อน ในเขตเทศบาลนครรังสิต 
โดยร่วมออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมและจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อน              
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครรังสิต โดย นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอ าเภอธัญบุรี                      
ได้ปล่อยแถวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาสังคมและ           
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์            
แขวงทางหลวงจังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต  ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง              
จังหวัดปทุมธานี ทหารฝ่ายปกครองอ าเภอธัญบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัว              
จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์บริการประชาชน (ตลาดกินซ่า) ต าบลประชาธิปัตย์                   
จงัหวัดปทุมธานี ด าเนินการจัดท าประวัติและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ศูนย์คลินิก
ครอบครัว สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการ 
จ านวน 27 ราย 

ผลการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการ จากการตรวจสอบจุดเสี่ยง           
ต่อการเกิดอาชญากรรมและจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อน ในเขตเทศบาลนครรังสิต 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 ส่งบ าบัดโรงพยาบาลธัญรักษ์ เนื่องจากมีอาการติดสุรา จ านวน 4 คน 
 ส่งเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี จ านวน 12 คน 
 ส่งเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี จ านวน 1 คน 
 ส่งกลับภูมิล าเนา จ านวน 6 คน 
 ส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี (ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา) จ านวน 2 คน 
 ส่งสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด 

จ านวน 2 คน 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม    ทราบ  

 

 

/ 4.2 เอกสาร ... 

 



- ๓๓ - 
 

 

    4.2 เอกสารประชาสัมพันธ์  (เอกสำรแจก)   
 1) จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนตุลาคม 2559  
           (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดปทุมธำนี)  
           2) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  
               ประจ าเดือนตุลาคม 2559 (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี)  

      3) จุลสารส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 10/2559 ประจ าเดือนตุลาคม 2559 
              (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี)   

4) สารพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจ าเดือนตุลาคม 2559  
            (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี)   

5) จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2559 
 (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดปทุมธำนี) 

       6) ข่าวสาร ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนตุลาคม 2559 
           (ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดปทุมธำนี) 
 

  4.3  ก าหนดการประชุมฯ ครั้งต่อไป  จังหวัดจะมีหนังสือเชิญเข้ารว่มการประชุมฯ  
  ครั้งต่อไป โดยสามารถดาวนโ์หลด ได้ที่เวปไซต์ของจังหวัดปทุมธาน ี
 

เลิกการประชุม  เวลา 12.00 น. 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                  (นางจันทิมา ศรียาภัย) 
                                                   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน) 
              ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๔ - 
 

 

 
 
 
 
 
 


