
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ 9/2561 
วันพฤหัสบดีที ่27 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  

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

1.ผู้มาประชุม     
          1. นายพินิจ    บุญเลิศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธาน  

2. นายมนต์สิทธิ์   ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   
3. นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  ปลัดจังหวัดปทุมธานี 
4. พ.ต.อ. ประเวทย์ ต้นสมบูรณ์ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
5. พันเอก สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (ทหาร)  
6. นายพงศ์พฤกษ์ ภู่พฤกษา อัยการจังหวัดปทุมธานี 
7. นายสรรเสริญ  ไชยบาง  อัยการจังหวัดธัญบุรี 
8. นายศกร  หลิมศิริวงษ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
9. นายภาคภูมิ มีอุดร  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
10. นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
11. นายธวัชชัย            ศรีทอง            หัวหน้าส านกังานจังหวัดปทุมธานี 
12. นายวีระชาต ิ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี 
13. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
14. นายเอกพงศ์ สุระก าแหง  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
15. นายอภินันท์  บุญญานันทคุณ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา คลองหลวง 
16. นายพงษ์ภาณุ พิมลภัทรกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา 
17. นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
18. นายเพ่ิมศักดิ์  วิเชียรชัยยะ แทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
19. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม แทน ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
20. นายปรีชา  ทองค า  ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
21. นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา นายอ าเภอเมืองปทุมธานี 
22. นายอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอ าเภอธัญบุรี 
23. นายนิติชัย  วิริยานนท์ นายอ าเภอคลองหลวง 
24. นายยงยุทธ  ป้อมเอ่ียม นายอ าเภอล าลูกกา 
25. นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอ าเภอสามโคก 
26. นายพิษณุ  ประภาธนานันท์ นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
27. นายวิรัตน ์  เธียรพจีกุล นายอ าเภอหนองเสือ 
28. นางสาวอรสา ตั้งใจจิต  แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
29. พันเอก ชิษณุพงศ์ ทองค า  สัสดีจังหวัดปทุมธานี  
30. พ.ต. หัสชัย  โตจรูญ  แทน ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
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31. ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์   คลังจังหวัดปทุมธานี 
32. นายอรุณชัย  ภัทรานนท์ ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี 
33. นางลักษณา  ถนอมว า  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
34. นายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
35. นางสาวประภัสสร ธรรมสุ  แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี ๑ 
36. นางพิชชานันท์ ทองไพรวรรณ แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
37. นายเศรษฐสุข ดิษบรรจง แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี 
38. นายชัยรัตน์   จงก้องเกียรติ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 
39. นางสาวดวงใจ สังฆโสภณ แทน ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร 
40. นางสาวอภิรด ี วรอุไร  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
41. นายอ านาจ  หอสกุลไท แทน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
42. นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอ าไพ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
43. นางจินตนา  เรืองเพชร แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
44. นางนุชนาฏ  ผาดสุวรรณเดช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 
45. นางสาวสุมาลา กอพลูกวาง แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)    
46. นางสุพิชา  มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)    
47. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
48. นางพัชรินทร์ ขันติบุตร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
49. นางปราณ ี  ประทุมมา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี  
50. นายราเชนทร ์ ปัญญาธนคุณ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี  
51. นางสาวภัทราภร อุปริรัตน์ ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
52. นางละออง  ชื่นฉอด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
53. นางทัศนีย์  วัชรกรโยธิน แทน ประมงจังหวัดปทุมธานี 
54. นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
55. นายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
56. นายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
57. นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
58. นายสากล  ชลคีรี  ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
59. นายสุเมธ  บุญโฉม  แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
60. นางสาวผุสด ี บุญเรือง  แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี 
61. นายวีระ  วัชรกรโยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี 
62. นางวันทนีย์  สุดแสวง  แทน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
63. นางสาวนงนุช บูรณวิทย์ แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
64. นายวัชระ  สิงห์โตทอง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
65. นายปัญญา  ร่มเย็น  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
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66. นางนวินดา  หัตถาพันธ์ แทน ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
67. นายรุ่ง  บัวใหญ่รักษา  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี  
68. นายภาคภูมิ    ผ่านส าแดง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 
69. นายสมบัติ  ประภพรัตนกุล ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) 
70. นางจุฑามาส มณีเมธา  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นนทบุรี 
71. นายสินธพ   โมรีรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปทุมธานี 
72. นายจ าลอง  เก่งตรง  สถิติจังหวัดปทุมธานี 
73. นางชไมพร  ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
74. นายธิต ิ  สุขนิยม  พลังงานจังหวัดปทุมธานี 
75. นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
76. นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 
77. นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  
78. นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
79. นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 
80. นางชนิดา  เพชรโปรี ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
81. นายวารินทร ์ หัตถกิจนิกร   ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
82. นางสาวพรพิมล ทองจันทร์ ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 
83. นายสิทธ ิ  สุธีวงศ ์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
84. นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง   
85. นางชลาทิพย ์ โลหะศิริ  ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
86. นางสาวกมลวรรณ อ่ิมสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี 
87. นายอาจศึก  ชนะหาญ แทน จัดหางานจังหวัดปทุมธานี 
88. นายสมพจน์  กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
89. นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
90. นางสาวฐิตาภรณ์  ผคังทิว  แทน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 
91. นายภัทรพล  ตันเสถียร  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี  
92. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
93. นายอนันต์  รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
94. นางสาวกัลยา นารักษ์  แทน ศึกษาธิการ ภาค 1 
95. นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ แทน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
96. นายประพฤทธ บุญอ าไพ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1 
97. นางสาวลักขณาวรรณ  ภู่สาร   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 
98. นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
99. นางสาวอุดมลักษณ์   หมีสมุทร ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
100. นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 
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101. นางพัชรี  รัตนแสง  แทน ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
     แห่งชาติบรมราชชนนี  
102. นายสหวัฒน์ โสภา  อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
103. นางพจนา  วัฒนะโชติ แทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
104. พ.ต.อ. สิงหนาท สีกาแก้ว  แทน ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 
105. นายลือชา  ศรีนุ่ม   แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 
106. นายส าเริง  พุมมา  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล าลูกกา 
107. นางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี  
108. นายวัฒนะ  ยันต์วิเศษ แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา รังสิต (ชั้นพิเศษ) 
109. นายภวัต  แผลงศร ี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา คลองหลวง  
110. นางปณิตา  สงวนทรัพย์ แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
111. นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
112. นายอุดม  ช่อโถ  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
113. พ.ต.ต. เดชพล  กอสนาน  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดปทุมธานี  
114. นางชื่นทิพย์ พีราพันธ์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดปทุมธานี 
115. นายภัสพลภ ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  

 116. นายชวลิต  ครองสิน  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  
117. นายปรีชา  น้อยบุรี  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
118. นางสาวอรุณวดี สว่างด ี  แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  
119. นางชิสา  ว่องวชิรพาณิชย์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
120. นางน้ าทิพย์ รุ่งเรือง  แทน นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
121. นายจักร ี  ชนะด ี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 
122. นางสาวจันทร์ทิรา ทองปราง แทน นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
123. นางนัฐธาภรณ์ คมคง  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 
124. นายณรงค ์ อู่ทรัพย์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
125. นายบุญไกร บุญคุ้ม  นายกเทศมนตรีเมืองล าสามแก้ว 
126. นายภัทรพล มีศิริ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 
127. นายสุเทพ  ด้วงเงิน  นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย  
128. พ.ต.ท. สมยศ ด าจันทร์  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
129. พ.ต.ท. ชัยรัตน ์ แย้มวงษ์  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต 
130. พ.ต.ท. วีรวุฒ ิ ด าสุวรรณ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสวนพริกไทย  
131. พ.ต.อ. ปัญญา วิเศษพานิชกิจ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามโคก 
132. พ.ต.อ. พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรลาดหลุมแก้ว 
133. พ.ต.อ. อรรถพล มีเสียง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูบางหลวง 
134. พ.ต.ท. บุญยิ่ง บัณฑิตไทย แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรธัญบุร ี
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135. พ.ต.อ. ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ 
136. พ.ต.อ. ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
137. พ.ต.อ. พีรพล ไชยพงศ์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองเสือ 
138. พ.ต.อ. ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าลูกกา 
139. พ.ต.ท. วชิรพงษ์ รัตนสินธุ์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูคต 
140. พ.ต.อ. กรณ์เสฏฐ์ วงศ์สีชิน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจคลองสิบสอง 
141. พ.ต.อ. ทูน  เดชคุณมาก ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า 

๒.  ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าสว่น ฯ) เนื่องจากติดราชการอ่ืน                                                                                                                                                                                       
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายผล ด าธรรม) 
2. อธิการวิทยาลัยการปกครอง                                                                                      
3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                       
4. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต)  
5. ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
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 านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
12. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต กรุงเทพฯ 
13. ผู้อ านวยการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 
14. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวดัปทุมธานี 
15. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
16. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 
17. ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
18. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดปทุมธานี 
19. ปศุสัตว์ เขต 1 
20. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
21. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
22. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ 
23. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ 
24. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
25. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
26. ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 
27. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
28. ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา สระบุรี 
29. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์ปทุมธานี 
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30. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ 
31. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ (สุพรรณบุรี) 
32. ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 
33. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ ๔.๒.๒ 
34.  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
35. ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
36. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  
37. ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 
38. ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
39. ผู้อ านวยการหออัครศิลปิน 
40. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
41. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 
42. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
43. ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา รังสิต 
44. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  
45. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
46. สว.กก ๕ บก.สอ.บช.ตชด.(งานป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน) 
47. รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ 
48. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) 
49. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต 
50. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี 
51. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว  
52. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองหลวง 
53. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ธัญบุรี  
54. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
55. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
56. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
57. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
58. ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 
59. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
60. ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
61. ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
62. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดปทุมธานี 
63. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดธัญบุรี 
 64. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดปทุมธานีเยาวชนและครอบครัว 
65. ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 
66. ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
67. ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปทุมธานี 
68. ประธานภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี 
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69. นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
70. นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบพิตร วาริยศ   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี  
2. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
3. นายอารุช เอมโอฐ   จ่าจังหวัดปทุมธานี  
4. นายด ารงศักดิ์  จันทร์สระคู  แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
5. นายมงคล ธิดาธัญลักษณ์  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  
6. นายมาโนช ธนะโสธร  ปศุสัตว์อ าเภอสามโคก  
7. นางสาวนัยนา ถ้ าแก้ว   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครรังสิต 
8. นายธวชัชัย พิทักษ์ธนางกูร  ผู้แทน ตลาดไท 
9. นายมงคลเกียรติ ควรกิจ   ผู้แทน ตลาดไท 
10. นางจันทิมา ศรียาภัย   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
 

เวลา 09.20 น. - รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ  
                       ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันในที่ประชุม 

เวลา 09.๓0 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพินิจ บุญเลิศ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                     - ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด น าสวดมนต์ไหว้พระ  
  - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ถวายความเคารพพร้อมกัน 
  - พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
    พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปีพุทธศักราช 2559 
    ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2559 

“การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
และประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่าง ให้สมควร 
และถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อส าคัญ เมื่อจะท าการใด ต้องคิดให้ดี  
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ท าบังเกิดผลดีที่เป็นประโยชน์แท้ 
แต่อย่างเดียว” 

      อ่านโดย  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  

ก่อนวาระการประชุม 
1. พิธีมอบเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (จ านวน 7 ราย)  
    (ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธำนี)  
2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการต้นแบบระดับจังหวัด ประจ าปี 2561  
   โครงการติดตามระเมินผลและถอดบทเรียนโครงการสร้างภาวะผู้น าและภูมิคุ้มกันยาเสพติด ส าหรับเด็กและเยาวชน  
   แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนพรัตน์   
   (ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธำนี) 
               /3. พิธีมอบ ... 
 
 



- ๘ - 
 

 

3. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  
    ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  
    ที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด พุทธศักราช 2561 จังหวัดปทุมธานี (จ านวน 2 รางวัล) 
       (ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธำนี)  
4. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจ าปี 

พ.ศ. 2561 (จ านวน 3 ราย) 
       (ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดปทุมธำนี)  
5. พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจ าปี 2561 (จ านวน 3 ราย) 
       (ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดปทุมธำนี)  

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1.1 หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ  
(1)   นายเฉลียว  เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี  
(2)   นายชัยรัตน์  จงก้องเกียรติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี  
(3)   นางจิตลัดดา  สุขะวิริยะ สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 
(4)   นางอรพินท์  บุญคง  สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 
(5)   นางศิริวรรณ  เกื้อสกุล  สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
(6)   นายไพฑูรย์  ตั้งตน  หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี  
(7)   นายสุชีพ  สุนทรศร ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ 

     เพ่ือการศึกษา รังสิต  

1.2 หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่  
(1)  นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  

       ด ารงต าแหน่ง    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

(2) พันต ารวจตรี เดชพล  กอสนาน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
      การเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี  
        ด ารงต าแหน่ง     ผู้ตรวจการ ส านักผู้ตรวจการ  
      ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.3  ข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีข้อสั่งการ และนโยบายแจ้งที่ประชุมฯ สรุปได้ 

ดังนี้  
     1. ร้านกาแฟชายทุ่ง  

     “ร้านกาแฟชายทุ่ง” เป็นร้านกาแฟที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมือง
และแปลงสาธิตการท านาในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด ถนนรังสิต-นครนายก (คลองสี่) 
ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ทั้งนี้  จะเสด็จพระราชด าเนิน               
มาทรงเปิด “ร้านกาแฟชายทุ่ง” ในวันเสาร์ที่  29 กันยายน 2561 เวลา                   
15.30 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวจังหวัด
ปทุมธานีอีกครั้งหนึ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชม   
       / และอุดหนุน ... 
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และอุดหนุนสินค้า และนอกจากได้ทานกาแฟรสชาติดีเยี่ยมแล้ว ยังได้ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับการท าเกษตรในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ซึ่งด้านหลังร้านฯ จะมีบ่อปลา แปลงนา
สาธิต แปลงผักสวนครัว และแปลงพืชสมุนไพร ให้ประชาชนทั่วไปได้เดินศึกษาด้วย  

    2. การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน  
     ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านพิจารณาอย่างรอบคอบในการมอบ
หมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใดๆ ขอให้ดูน้ าหนักของเรื่องที่จะเข้าร่วมประชุมฯ 
ด้วย ซึ่งบางเรื่องต้องการวัยวุฒิ ประสบการณ์ และการลงมติท่ีส าคัญ               ซ่ึง
หัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการเข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายด้วย ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาประเด็นฯ เรื่องใดที่จะเข้าร่วมประชุมฯ 
ด้วยตนเอง หรือพิจารณาผู้แทน ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับการประชุมฯ นั้น ๆ 
ด้วย   
    ส าหรับการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัด
ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ความส าคัญ และเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย
ตนเอง ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง                    
หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้ท าหนังสือลาประชุม และขาดได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง    
 3.  การทบทวนวาระการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
      จังหวัดปทุมธานีได้จัดการสัมมนาเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 ณ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ย. 2561 
สรุปผลการทบทวนวาระการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปรากฏตามรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1  

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  

มติที่ประชุม                 ทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
หัวหน้าส านักงาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 28 หน้า  
จังหวัดปทุมธานี และบันทึกในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  www.pathumthani.go.th  หัวข้อ การประชุม

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 
    จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม                  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อประสานงาน  
3.1  รายงานผลการสัมมนาเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  

   พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
หัวหน้าส านักงาน   จังหวัดปทุมธานีได้จัดการสัมมนาเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดปทุมธานี    จงัหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 ณ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2561  
    สรุปผลการทบทวนวาระการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
           / (1) วาระการ ... 
 
 

http://www.pathumthani.go.th/
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    (1) วาระการพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
                                 เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ปี 2562 (2019)   

ได้ก าหนดวาระเร่งด่วน ในชื่อว่า “Shape Vision 2019” ท าให้ประเด็น
ยุทธศาสตร์มีสัดส่วนที่ดีขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนบริบท เพ่ือให้มีความ
ชัดเจนมากข้ึน สรุปได้ดังนี้  

 
2561 (2018) 2562 (2019) 

Pathum Thani City of Royal Lotus Shape Vision 2019 
1. Pathum Thani Market 4.0  1. Pathum Thani Market 4.0 
2. Pathum Thani City of University  2. Pathum Thani Innovation City  
3. Eco Industrial Town 3. Eco Industrial City  
4. Pathum Thani Cleaning  4. The City of Royal Lotus  

 
  วาระการพัฒนาจังหวัด ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

- Pathum Thani Innovation City เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจาก ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่แล้ว    ยังมี
หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ .........
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา รังสิต เพ่ือเป็นแหล่งผลิตข้อมูล งานวิจัย และนวัตกรรม ให้กับประเทศ
และน ามาใช้ในการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม 
- The City of Royal Lotus เพ่ือการสร้างสัญลักษณ์ของจังหวัด คือ บัวหลวง 
รณรงค์ให้มีการปลูกบัว ตามความหมายของ “ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว”และยังคง
มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าเที่ยว ด้วย  
(2) วิสัยทัศน์  : ปทุมธานี  เป็นเมืองสิ่ งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย                    
แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข                    
(คงเดิมเช่นเดียวกับปี 2561) 

   (3)  ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบท ดังนี้  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัว 
      ทางเศรษฐกิจและสังคม  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยกระดับการผลิตอาหาร สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ให้มี 
      คุณภาพและได้มาตรฐาน  สู่ตลาดโลก   
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจและบริการ 
      ด้านการท่องเที่ยว 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ให้มีคุณภาพ  
      เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง  
 
          / ดังนั้น ... 
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    ดังนั้น การจัดท าโครงการฯ ขอให้บูรณาการและเป็นไปตามกรอบวาระ 
   การพัฒนาจังหวัด ปี 2562 นี้  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                  ทราบ  

 3.2 สรุปประเด็นตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3  
   (จังหวัดนครปฐม) โครงการจ้างท่ีปรึกษา โดยใช้งบประมาณจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัดของจังหวัดปทุมธานี  

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ   เนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)   
ภายในจังหวัดปทุมธานี  กลุ่มตรวจสอบการด าเนินงาน ได้เข้าตรวจสอบโครงการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้งบประมาณ 
    พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของจังหวัดปทุมธานี ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
    และกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2560 จ านวน 35 โครงการ งบประมาณ 
    จ านวน 244.81 ล้านบาท  จากการตรวจสอบการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาของจังหวัด 
    ปทุมธานี  มีข้อตรวจพบ 2 ประเด็น ดังนี้ 
          ข้อตรวจพบที่ 1 การด าเนินการจ้างที่ปรึกษายังไม่เป็นไปตามระเบียบ 

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบลักษณะงานจ้างที่ปรึกษา 
ไม่ตรงตามหลักการในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดราคากลาง 
งานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ (สัดส่วนค่าใช้จ่ายตาม 
หลักเกณฑ์ฯ ค่าตอบแทนบุคลากร : ค่าใช้จ่ายตรง ก าหนด 70:30) รวมทั้งการด าเนินงาน 
ของที่ปรึกษาเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม รายละเอียด ดังนี้ 

1. ลักษณะงานจ้างที่ปรึกษาไม่ตรงตามหลักการในระเบียบฯ  
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งการจ้างที่ปรึกษา เป็นงาน 
ให้บริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าหน่วยงานของรัฐในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ใน  
ภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ จากการตรวจสอบรายละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา 
แต่ละลักษณะงาน พบว่า การจ้างที่ปรึกษาบางโครงการไม่ตรงตามหลักการฯ กล่าวคือ  
เป็นการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ ในเรื่องที่เป็นงานประจ าไม่ซับซ้อน ซึ่งบางโครงการ 
หน่วยงานเคยด าเนินการเองโดยไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา 

1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเป็นงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมและ 
    วิศวกรรม (ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ข้อ 119 (วิธีคัดเลือก)) 
   แต่กลับใช้วิธีการจ้างทีป่รึกษาเช่นเดียวกับการจ้างที่ปรึกษาท่ัวไป 

2) มุ่งเน้นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มากกว่างานวิชาการ  
    (ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุในส่วนที ่2 การซื้อการจ้าง) 

2. การก าหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้  
1) การค านวณค่าตอบแทนบุคลากร  มีการใช้ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน  

(Mark UP Factor) ไมถู่กต้อง 
2) มีการก าหนดค่าใช้จ่ายตรง บางรายการเป็นไปอย่างไม่ประหยัด   
    และค่าใช้จ่ายบางรายการ ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตรง 
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3. การด าเนินการของที่ปรึกษาเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ดังนี้ 
1) ที่ปรึกษาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นทีมงานที่มีการรับงานจ้าง 
     ที่ปรึกษาซ้ าซ้อนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน หรือใช้บุคลากรที่ปรึกษา 
     เอกชนเป็นทีมงานหลัก 
2) ผลการศึกษาไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
3) มีการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบางรายการ 
     ที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

    ผลกระทบ 
1.   การใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไม่ประหยัด และไม่คุ้มค่า 
2.   การจ้างที่ปรึกษาไม่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ให้เกิดประสิทธิภาพ 
3.   ผลงานของที่ปรึกษาอาจไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือน าไปใช้ประโยชน์ 
      ในการต่อยอดขยายผลได้ 
สาเหตุ  
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบและหนังสือสั่งการ 

ที่เก่ียวข้อง 
2. บุคลากรไม่เพียงพอที่จะด าเนินโครงการที่เป็นลักษณะงานประจ า 
3. ส านักงานจังหวัดปทุมธานีในฐานะหน่วยงานพิจารณาโครงการขาดการควบคุมหรือ

ตรวจสอบโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือท าหน้าที่
ผู้จัดการโครงการ(Project Manager) รับผิดชอบในการก ากับหรือท างานร่วมกับที่
ปรึกษา 

ข้อเสนอแนะ   
1. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรบโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว  

1) กรณีการค านวณราคากลางในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบุคลากรที่ไม่ถูกต้อง 
     ให้ส านักงานจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2) แจ้งให้หน่วยงานที่จัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษา ตรวจสอบกรณีผลงานของ 
     ที่ปรึกษาไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หากปรากฏหลักฐานว่าเกิดความบกพร่อง 
      จากการตรวจรับงาน ให้พิจารณาโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2. การป้องกันปัญหาส าหรับโครงการที่จะด าเนินการในโอกาสต่อไป 
1) ส านักงานจังหวัดปทุมธานีด าเนินการรวบรวมกฎหมาย  
     มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง กับการจ้างที่ปรึกษา  
     ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
2) ให้หน่วยงานที่ด าเนินการจ้างที่ปรึกษามีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
     เพ่ือท าหน้าที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) รับผิดชอบในการก ากับ 
     หรือท างานร่วมกับที่ปรึกษา 
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3) ให้ส านักงานจังหวัดปทุมธานีในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบงบพัฒนา 
     จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่งตั้งคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
      จ้างที่ปรึกษาโดยเฉพาะเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาโครงการจ้างที่ปรึกษา 
      ให้สอดคล้องกับหลักการตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
      กับการจ้างที่ปรึกษา 

ข้อตรวจพบท่ี 2  โครงการจ้างท่ีปรึกษายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
    จากการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินโครงการ 

จ้างที่ปรึกษา จ านวน 35 โครงการ พบว่า มีโครงการที่ยังด าเนินการไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.41  
ของโครงการทั้งหมดท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดโครงการจ้างที่ปรึกษา 
ที่มีผลการด าเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน  
จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
1. การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการด้านพลังงาน (จ านวน 4 โครงการ)   
    พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการตามแนวทางที่ 
    ที่ปรึกษาเสนอให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการลดต้นทุนด้านพลังงาน 
    และการใช้พลังงานทดแทนตามท่ีก าหนดไว้ และศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ 
    เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ยังไม่มีการใช้งานอุปกรณ์พลังงานทดแทนที่สนับสนุน 
    ให้กับชุมชน 
2. การว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการด้านนวัตกรรม (จ านวน 6 โครงการ)  
    พบว่า แนวคิดในการน าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
    บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์ 
    ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมนั้น ยังไม่สามารถด าเนินการได้จริง เนื่องจากความ 
    ไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ อีกท้ังบางโครงการยังมีปัญหาด้านวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการ 
    แปรรูปไม่เพียงพอ 
3. การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (จ านวน 6 โครงการ)  
     มีวัตถุประสงค ์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสีย  
    ที่ก่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบจัดการน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 
    ที่เหมาะสม จากการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการในการแก้ไข 
    ปัญหาน้ าเสียของชุมชนริมน้ า พบว่าผลการด าเนินโครงการ ยังไม่สามารถแก้ไข 
    ปัญหาน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยมีการติดตั้ง 
    ระบบบ าบัดน้ าเสียครัวเรือนเบื้องต้น ที่มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียต่ า  
    และส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากถังดั กไขมันที่ติดตั้งในการบ าบัดน้ าเสีย 
    จากครัวเรือนแต่อย่างใด เนื่องจากมีปัญหาในการใช้งาน 
4. การว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการด้านการบริหารจัดการ                           

(จ านวน 11 โครงการ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    และสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการที่ดี ให้สถานประกอบการ 
    ที่เข้าร่วมโครงการ  จากการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่าข้อเสนอ 
    หรือแนวทางจากที่ปรึกษาก าหนดให้ด าเนินการยังไม่สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ 
        / ในการแข่งขัน ... 
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    ในการแข่งขันหรือปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการของผู้เข้าร่วมโครงการได้  
    รวมทั้ง แนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนทางการจัดการพ้ืนที่ 
    เสี่ยงภัยน้ าท่วมในจังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีการน าไปใช้ต่อยอดในทางปฏิบัติเพ่ิมเติม 
    จากที่ปรึกษาได้เสนอไว้ 
ผลกระทบ  
1. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า 
2. หน่วยงานไม่มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจ้างที่ปรึกษาไปพัฒนาต่อยอด 
    ให้เกิดประโยชน์ ท าให้สภาพปัญหาในด้านต่างๆ ยังคงมีอยู่ไม่สามารถแก้ไข 
    ให้หมดไปได้ ซึ่งจะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐที่ต้องเสียไป เพ่ือแก้ไขปัญหา 
    ในเรื่องเดิม ๆ   
สาเหตุ  
1. หน่วยงานที่จัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาไม่มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน 
     ในการน าผลการศึกษาจากรายงานของที่ปรึกษาไปใช้ประโยชน์ 
2. การก าหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาไม่ครอบคลุมในเรื่องการบริหารจัดการ 
    ระบบภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
    จากระบบอย่างต่อเนื่อง 
3. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
4. มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาไม่สอดคล้องกับระยะเวลา 
    ในการปฏิบัติงานจริงที่จะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  

    ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว 

1) แจ้งให้หน่วยงานที่จัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดให้มีระบบการจัดการ 
    องคค์วามรู้ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ  
2) แจ้งให้หน่วยงานที่จัดท าโครงการที่ปรึกษามีการติดตามประเมินผล  
    และรายงานผลการด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้งบพัฒนาจังหวัด 
    และกลุ่มจังหวัด ทั้งท่ีด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ  
    โดยเฉพาะโครงการที่มีการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์แจกจ่ายให้หน่วยงาน  
    ชุมชน ครัวเรือน เพื่อทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุ/อุปกรณ์   
    หากมีวัสดุ/อุปกรณ์ใด ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้วให้หน่วยงานหาแนวทาง 
    เพ่ือน าวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ หรือให้กับหน่วยงาน 
    ที่มีความประสงค์จะใช้วัสดุ/อุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องมีการจัดท าทะเบียนคุม 
    หรือมีการรับมอบ – ส่งมอบให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. การป้องกันปัญหาส าหรับโครงการที่จะด าเนินการในโอกาสต่อไป 
1) ให้หน่วยงานที่จะจัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษา ควรก าหนดความต้องการ  
    และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างที่ปรึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการ 
    ให้ที่ปรึกษาด าเนินการในเรื่องใด เพ่ือให้การจัดท าข้อก าหนดการจ้าง  
    (Term of Reference) มีความชัดเจน และครอบคลุมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
    ที่จะท าให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

/ 2) ให้หน่วยงาน ... 
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2) ให้หน่วยงานที่จะจัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษามีการวางแผนการน า  
    ผลงานจ้างที่ปรึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการน า 
    องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการจ้างที่ปรึกษาไปใช้พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิด 
    ประโยชน์อย่างยังยืน โดยเฉพาะโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 
    ซึ่งต้องมีการน าผลการศึกษาไปด าเนินการต่อเนื่อง 

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
มติที่ประชุม                  ทราบ  

 3.3 โครงการอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีฟองขนาดเล็ก  
  (Micro/ Nano bubble)  

ผู้แทนมหาวิทยาลัย   ปัจจุบันสารตกค้างในอาหารเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของประชากรในประเทศไทย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังมากมาย การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการรณรงค์ให้เกษตรกร 

ไม่ใช้สารเคม ีก็เป็นวิธีที่สามารถลดการใช้สารเคมีและสารฆ่าแมลงได้ แต่การ 
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร จ าเป็นจะต้องใช้เวลา การศึกษา  
การให้ความรู้ และกฎหมายควบคุมควบคู่กันไป ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลานาน  
การใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ลดการปนเปื้อนสารเคมีจึงมีความส าคัญ เทคโนโลยี 
ฟองขนาดเล็ก (Micro/nano bubble) จึงเป็นทางเลือกใหม่ ที่จะลดการปนเปื้อน 
ของสารเคมีบนอาหาร ที่ทุกคนเข้าถึงและสามารถน ามาใช้ในการรักษาสภาพอาหาร 
ให้ปลอดสารเคมีส าหรับคนไทยได้ โดยมุ่งหวังให้จังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบในการ 
สร้างอาหารปลอดภัยให้กับประชาชน 

ผู้แทนตลาดไท     โครงการอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีฟองขนาดเล็ก (Micro/ Nano  
bubble) เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยยืดอายุผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย ช่วยรักษาสภาพ 
ของอาหารไม่ให้เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ Tropical Fruit ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 
ผลไม้เปลือกบาง จะเน่าง่าย ดังนั้น การด าเนินการในข้ันตอนต่อไป หากมหาวิทยาลัยฯ 
จะน าไปพัฒนาต่อยอด คิดแก้ไข การรักษาสภาพของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด  
ซึ่งมีจุดอ่อนไม่เหมือนกัน ให้สามารถรักษาความสดได้นานขึ้น จะเป็นเรื่องที่เป็น 
ประโยชน์อย่างมาก 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                 ทราบ  

 3.4 การพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า (สายสีเขียว  
  และสายสีแดง) กับระบบขนส่งมวลชน 

ผู้แทนส านักงานขนส่ง   การพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า (สายสีเขียว  
จังหวัดปทุมธานี   และสายสีแดง) กับระบบขนส่งมวลชน 

กรอบเวลาของแผนงาน/โครงการ (ปี พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) 
- ศูนย์วัตกรรมแห่งอนาคต (Futurism) วท. 
- รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต - คูคต) รฟม./กทม. 
- รถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต) รฟท. 
- รถไฟชานเมืองสายสีแดง (รังสิต – มธ. ศูนย์รังสิต) รฟท. 

/ เส้นทาง ... 
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เส้นทางการเดินรถหมวด 1 กรุงเทพ ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง 
รถโดยสารประจ าทาง หมวด 1 กรุงเทพ แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง   
 

 
เส้นทางการเดินรถที่สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว (คูคต) 
หมวด 4 จังหวัดปทุมธานี สายที่ 6250 กรมการปกครอง(ล าลูกกา) - รังสิต 

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจ าทางกรมการปกครอง 
(ล าลูกกา) คลอง  9 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3312 แยกขวา 
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปสุดเส้นทาง  
ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจ าทางบริเวณรังสิต 
 
เส้นทางการเดินรถที่สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง  
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)  หมวด 4 จังหวัดปทุมธานี 
สายที่ 1008 รังสิต - อ าเภอหนองเสือ 

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจ าทางบริเวณตลาดรังสิต  
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสี่แยกบางขันธ์  
แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ผ่านคลอง 1 คลอง 2  
อ าเภอคลองหลวง คลอง 3 คลอง 4 คลอง 5 คลอง 6 คลอง 7 คลอง 8 คลอง 9  
ข้ามสะพานคลอง 10 แยกซ้ายไปตามถนนธัญบุรี – หนองเสือ ไปสุดเส้นทาง  
ณ บริเวณสถานที่จอดรถโดยสารประจ าทางบริเวณที่ว่าการอ าเภอหนองเสือ 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                 ทราบ  

 

 

/ 3.5 แผนการ ... 

 



- ๑๗ - 
 

 

 3.5 แผนการด าเนินงานด้านการคมนาคมทางน้ า เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยา 
    ที่ผ่านจังหวัดปทุมธานี  

ผู้แทนส านักงานเจ้าท่า   ขอรายงานแผนการด าเนินงานของกรมเจ้าท่า ดังนี้ 
ภูมิภาค สาขา นนทบุรี   กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ก ากับดู ส่งเสริมการพัฒนา บ ารุง รักษาระบบการขนส่ง 

ทางน้ า และการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ ทั้งการขนส่ง 
ผู้โดยสาร สินค้า ท่าเรือ และกิจการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข็มแข็ง 
  กรมเจ้าท่ามีแนวทางการพัฒนาท่าเรือรวมถึงเส้นทางการคมนาคมทางน้ า 
ให้เป็นทางเลือกในการหลีกเลี่ยงจากการจราจรที่ติดขัดอยู่ในปัจจุบัน จึงขอน าเสนอ 
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อทราบเป็นแนวทาง ดังนี้ 

กรมเจ้าท่าโดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัท  
เรือด่วนเจ้าพระยา จ ากัด ได้หารือร่วมกัน  กรณีแผนพัฒนาการเดินเรือโดยสาร 
ในแม่น้ าเจ้าพระยารูปแบบใหม ่ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าในปัจจุบัน  
บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาใหบ้ริการเดินเรือ และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน 
สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางราง(รถไฟฟ้า) ได้ทุกเส้นทาง เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง 

ปัจจุบัน ท่าเรือในจังหวัดปทุมธานีมีทั้งสิ้น ๗ ท่าเรือ  ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อท่าเทียบเรือ     จังหวัด    เจ้าของท่า   จ านวนโป๊ะ 

1 ท่าหน้าอาคารราชพสัดุ 
(ท่าเทศบาล 3) ดา้นใต ้

ปทุมธานี กรมเจ้าท่า 1 

2 ท่าหน้าอาคารราชพสัดุ 
(ท่าเทศบาล 1) ดา้นเหนือ 

ปทุมธานี กรมเจ้าท่า 1 

3 ท่าสวนเทพปทุม ปทุมธานี เทศบาลเมือง
ปทุมธานี 

1 

4 ท่าโรงเรียนคณะราษฎร์
บ ารุงปทุมธานี 

ปทุมธานี เอกชน 1 

5 ท่าวิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี 

ปทุมธานี เอกชน 1 

6 ท่าหัวถนนติวานนท์ ปทุมธานี กรมเจ้าท่า 1 
7 ท่าหน้าที่ว่าการอ าเภอ

สามโคก (ปทุมธานี) 
ปทุมธานี กรมเจ้าท่า 1 

 
ปัจจุบันมีเรือให้บริการ 4 ประเภท 
1. เรือโดยสารประจ าทาง (ไม่มีธง ท่าเรือเทศบาลนนทบุรี-ท่าเรือสาทร) 
2. เรือด่วนพิเศษ (ธงส้ม ท่าเรือเทศบาลนนทบุรี-ท่าเรือสาทร) 
3. เรือด่วนพิเศษ (ธงเหลือ ท่าเรือเทศบาลนนทบุรี-ท่าเรือสาทร) 
4. เรือด่วนพิเศษ (ธงเขียว ท่าเรือเทศบาลนนทบุรี-ท่าเรือสาทร) 
 

/ กรณี ... 



- ๑๘ - 
 

 

   กรณีแผนพัฒนาการเดินเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยารูปแบบใหม่                   
ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าในปัจจุบันบริษัทฯ มีเรือที่ใช้งานอยู่ทั้งสิ้น               
59 ล า เป็นแบบเรือ mono hull (ล าตัวเดี่ยว) ตัวเรือท าด้วยไม้ตะเคียน                      
มีทั้งเรือโดยสาร 1 เครื่องยนต์ และเรือโดยสาร 2 เครื่องยนต์ ซึ่งบริษัทฯ มีแผน               
จะท าการยกระดับพัฒนาเรือโดยสารฯ ให้เป็นเรือล าตัวคู่ Catamaran วัสดุตัวเรือ                                     
ท าด้วยอลูมิเนียมมีการออกแบบที่ก่อให้เกิดคลื่นน้อยและประหยัดพลังงานมีความ
สะดวกสบายทันสมัย มีความปลอดภัยมีระบบติดตามเรือ (GPS) และระบบกล้อง               
วงจรปิด (CCTV) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเบื้องต้น บริษัทจะสร้างเรือ จ านวน 6 ล า 
เพ่ือให้บริการตั้งแต่ ท่าเรือพระนั่งเกล้า ถึงท่าเรือสาทร 

โดยเรือโดยสารรูปแบบใหม่นี้จะให้บริการรับส่งผู้โดยสารจ านวน 10 ท่าเรือ                  
ซึ่งเป็นท่าเรือมีระบบขนส่งเชื่อมต่อทางราง อาทิ ท่าเรือพระนั่งเกล้า(รถไฟฟ้า                           
สายสีม่วง) ท่าเรือบางโพ (รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน) ท่าเรือราชินี(รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน)    
และท่าเรือสาทร(รถไฟฟ้าสายสีเขียว) ซึ่งระยะเวลาเรือโดยสารรูปแบบใหม่จะให้               
บริการเดินเรือตั้งแต่เวลา 06.30 – 19.00 น. จ านวน 44 เที่ยว/วัน ความถี่                  
ในการเดินเรือ ประมาณ 20-30 นาที /เที่ยว และที่ส าคัญประชาชนสามารถ
ประหยัดเวลาเดินทางจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือปลายทาง จากปกติใช้เวลา                  
ประมาณ 45 นาที ท าให้ลดลงเหลือเวลาประมาณ 30 นาที ประหยัดเวลาได้                 
ประมาณ 10-15 นาท ีมีความสะดวกและรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี ้เรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยารูปแบบใหม่จะใช้เวลาในการต่อสร้าง 
เรือประมาณ 8-10 เดือน พร้อมรองรับการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน  
ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2562 และต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS ที่ทา่เรือสาทร 
อีกด้วย โดยกรมเจ้าท่า จะก าหนดอัตราค่าโดยสารให้มีความเหมาะสม 

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนา 
เรือโดยสาร ในรูปแบบใหม่ อันจะเป็นการยกระดับเรือโดยสารให้มีความทันสมัย  
สะดวก ปลอดภัย พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาให้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ที่ส าคัญยังก่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อไป 
ประโยชน์จากโครงการ ประชาชนประหยัดเวลาเดินทางได้มาก มีความสะดวกและรวดเร็ว 
ระยะเวลาให้บริการ  เรือรูปแบบใหม่ใช้เวชลาต่อสร้างประมาณ 8-10 เดือน                      
สายแรกรองรับการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2562                  
และต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS ที่ท่าเรือสาทร 
สายด่วนเจ้าท่าหมายเลข  1199  ให้บริการ 24 ชั่วโมง รับแจ้งเรื่องร้องเรียน                        
อุบัติเหตุทางน้ า 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ปัจจุบันมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ 
ท้ายวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2561 
ส านักงานจะกลับไปที่เดิมช่วงกลับรถใต้สะพานพระราม 5 ฝั่งนนทบุรี   
หมายเลขโทรศัพท์ 02-447-4578  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                 ทราบ  

/ 3.7 การพัฒนา ... 
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 3.7 การพัฒนาคลองเปรมประชากร  
จ่าจังหวัดปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานีจะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ก าจัดวัชพืช ขยะ  
    และสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ าในล าคลองพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ในห้วง 
    วันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2561 ณ คลองเปรมประชากร และคลองรังสิต 1-14 
    โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันละประมาณ 2,000 คน ทั้งนี้ จะได้มี 
    หนังสือเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่อไป  
     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                 ทราบ  

    3.8  รายงานสถานการณ์น้ า  
ผู้อ านวยการโครงการ   โครงการชลประทานปทุมธานี ขอรายงานสถานการณ์น้ า   
ชลประทานปทุมธานี ณ วันที่ 26 กันยายน 2561  
  1. สภาพน้ าต้นทุนในลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
   ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า  17,968 ล้าน ลบ.ม. 
   ปริมาณน้ าใช้การได้  11,272 ล้าน ลบ.ม. 
   ปริมาณน้ าไหลลงอ่างฯ  74.93   ล้าน ลบ.ม. 
   ปริมาณน้ าระบาย 18.78 ล้าน ลบ.ม. 
  2. สภาพการระบายน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา  
   สถานการณ์น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงเวลานี้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
  3. พยากรณ์อากาศ (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)  
   ภาคกลาง มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
  4. รายงานสถานการณ์น้ าสระเก็บน้ าพระราม 9  
      ระดับน้ าเก็บกัก  +2.00 (ม.รทก.)  
   ปริมาณน้ าเก็บกัก 31.75 ล้าน ลบ.ม. 
   ระดับน้ าวันนี้   +0.79 (ม.รทก.)  
   ปริมาณน้ าวันนี้   27.17 ล้าน ลบ.ม.  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                 ทราบ  

 3.8 โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ อาคารศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม)  
 และอาคารไม้ชั้นเดียว (อาคารที่พักพยาน) 

ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนา 
 ที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ อาคารศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) และอาคารไม้ชั้นเดียว  
 (อาคารที่พักพยาน) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งส านักงานศาลยุติธรรม 
 ได้ด าเนินการจัดท าแบบแปลนบูรณะซ่อมแซมอาคารทั้งสองหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 แต่เนื่องจากอาคารดังกล่าว ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี 2539  
 ส านักงานศาลยุติธรรมจึงจัดส่งแบบแปลนให้ส านักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี  
 เพ่ือตรวจแบบและด าเนินการจัดส่งแบบแปลนให้กรมศิลปากรพิจารณา ซึ่งขณะนี้ 
 ได้จัดส่งให้อธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะได้รับอนุมัติ 
 
        / แบบแปลน ... 
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 แบบแปลนจากกรมศิลปากร ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้ และที่ประชุมมีมติ 
 มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้  
 1. ขอให้ส านักงานศาลจังหวัดปทุมธานี ประสานกับส านักงานศาลยุติธรรม  
 เพ่ือพิจารณาจัดท างบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม และการปรับภูมิทัศน์ 
 บริเวณโดยรอบอาคาร  
 2. ส านักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ติดตามผลการอนุมัติแบบแปลนจากศิลปากร  
 3. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนด้านการด าเนินการ  
  ตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร และข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการ  
 4. เทศบาลเมืองปทุมธานี สนับสนุนในด้านการดูแลรักษาอาคาร เมื่อได้ด าเนินการ 
 บูรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จในอนาคต  
 5. ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
 ด าเนินโครงการ  
   ในการประชุมครั้งต่อไป ก าหนดให้มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือในการ 
 ด าเนินโครงการ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ทุกหน่วยประสานกับ 
 หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อมอบหมายผู้มีอ านาจลงนามในบันทึกความร่วมมือในการ 
 ด าเนินโครงการ (MOU) หรือมอบอ านาจในการลงนามใน MOU ต่อไป  

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                 ทราบ  

   3.9 โครงการออกแบบและปรับปรุงห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด 
 ปทุมธานี (อาคาร 2 ชั้น หลังเก่า)  

หัวหน้าส านักงาน   เนื่องจากห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี   เป็นห้องประชุมขนาดกลาง สามารถรองรับคนเข้าใช้งานได้ประมาณ 30-50 คน 
    ต่อครั้ง โดยมีการจัดรับรองบุคคลส าคัญ หรือจัดประชุม ซึ่งห้องประชุมดังกล่าว 
    เคยเป็นสถานทีจ่ัดการรับรองบุคคลส าคัญ และเป็นที่ประชุมหารือ แสดงความคิดเห็น 
    และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาส าคัญของจังหวัด เป็นต้น  
     สภาพปัจจุบันของห้องประชุมฯ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องเสียง 
    ห้องประชุมมีสภาพช ารุดและเสื่อมสภาพ ตามระยะเวลาการใช้งาน ระบบระบายอากาศ 
    และปรับอากาศภายในห้องมีกลิ่นเหม็น ท่อน้ าเครื่องปรับอากาศตัน และส่งเสียงดัง 
    หากสภาพอากาศภายนอกเกิดฝนตกแรง ประกอบกับน้ าท่วมขัง จะมีรอยน้ าซึม 
    และรั่วไหลเข้ามาในห้อง อาจส่งผลให้เข้าระบบไฟฟ้า เกิดลัดวงจรท าให้เกิดไฟไหม้ได้ 
     ดังนั้น ห้องประชุมบัวแก้ว จ าเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุง 
    อย่างเร่งด่วน โดยจะออกแบบ ปรับปรุง และซ่อมแซม ให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ 
    ของจังหวัดปทุมธานี และใช้เป็นสถานที่รับรองบุคคลส าคัญหรือการประชุมที่ส าคัญ  
    โดยจะเริ่มด าเนินการโครงการฯ ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 นี้  
     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

มติที่ประชุม                 ทราบ  

/ 3.9 การเร่งรัด ... 
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 3.9   การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561  
คลังจังหวัดปทุมธานี   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ของจังหวัดปทุมธานี  
          ข้อมูล ณ วันที ่21 กันยายน 2561  

     ไตรมาสที่ 4  
     เป้าหมาย 98.36  งบประจ า จัดสรร    3,709.18 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย  3,452.99 ล้านบาท  
            ร้อยละ       93.09 (ล าดับที่ 47)  
     เป้าหมาย 88.00 งบลงทุน จัดสรร      3,514.53 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย   2,685.45 ล้านบาท  
            ร้อยละ        76.41 (ล าดับที่ 56)    
     เป้าหมาย 96.00  ภาพรวม    จัดสรร    7,223.71 ล้านบาท 
                     เบิกจ่าย   6,138.44 ล้านบาท  
            ร้อยละ        84.98  
  สรุปหนังสือเวียน/ระเบียบกระทรวงการคลัง ประจ าเดือนกันยายน 2561 
            เดือนกันยายน 2561 ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งเวียนระเบียบ 

กระทรวงการคลัง รวมทั้งสิ้น 17 เรื่อง และได้เวียนหนังสือดังกล่าว 
ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ เปิดเว็บไซต์    
http://klangpathumthani.com เพ่ือติดตามเรื่องส าคัญ ๆ  
 

ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ เรื่อง 

1. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.3/ 
ว 357  

15 ส.ค. 2561 รูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ 
  

2. ที่ กค 0410.3/ว 364  
 

17 ส.ค. 2561  
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS 
 

3. ที่ กค 0416.2/ว 372 
 

22 ส.ค. 2561  
 

ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบรกิารสาธารณสุขเพื่อใช้ส าหรับ               
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ    
หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหติและส่วนประกอบของโลหติ และหมวดที่ 7 
ค่าตรวจวินิจฉยัทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิม่เตมิ 

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

24 ส.ค.2561  
 

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบตัิตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติมกรณผีู้ประกอบการแปรสภาพ
เป็นนิติบุคคลใหม ่

5. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.3/
ว 376  

24 ส.ค. 2561  
 

การปิดงวดบัญชสี าหรับการบญัชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS  
 

6. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0405.4/
ว 379  

24 ส.ค. 2561  
 

ก าหนดสินค้าส าหรับด าเนินการจดัหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-market) เพิ่มเติม 

7. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0405.1/
ว 82  

27 ส.ค. 2561  
 

แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิ
ทางละเมดิ 

http://klangpathumthani.com/
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8. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.5/
ว 84  

31 ส.ค. 2561  
 

หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 

9. ที่ กค 0401.6/ว 396  
 

5 ก.ย. 2561  
 

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการ
ประชาสมัพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบญัชีกลาง 

10. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.5/
ว 85 

6 ก.ย. 2561  
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 

11. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0408.2/
ว 90  
 

12 ก.ย. 2561  
 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รบัเบีย้ประชุมเป็นรายเดือน และอัตรา
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งส าหรับกรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับท่ี 11)                
พ.ศ. 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

12. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0408.5/
ว 89  

12 ก.ย. 2561  
 

การประกาศก าหนดส านักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป็นส านักงานในพ้ืนท่ีพิเศษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

13. ที่ กค 0416.5/ว 408 
 

12 ก.ย. 2561  
 

การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

14. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.5/
ว 92  

17 ก.ย. 2561  
 

หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณไีมม่ีหนี้ผูกพัน 
 

15. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0416.4/
ว 420  

18 ก.ย. 2561  
 

การน าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกก าลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่าย
ตรง 

16. ที่ กค 0410.5/ว 94  
 

20 ก.ย. 2561  
 

ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงินประจ าปผี่านระบบ CFS 

17. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0408.5/
ว 425  

21 ก.ย. 2561  
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดส านักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

             จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                  ทราบ  
    3.11 สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     การด าเนินงานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561  
นายแพทย์สาธารณสุข    โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในอาหารจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี    ปีงบประมาณ 2561 

งบประมาณโครงการ: งบจังหวัดปทุมธานี ปี  2561 จ านวน 4,805,000 บาท 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประเด็นที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหาร 

ปลอดภัยอย่างครบวงจร 
 
 

/ วัตถุประสงค์ ...  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนายกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานอาหาร 
    มีความสะอาดปลอดภัย 

         2. เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพความสะอาดปลอดภัยอาหารในเขตพ้ืนที่ 
    จังหวัดปทุมธานี 
ผลการด าเนินงาน 
1. การพัฒนาผู้ประกอบอาหาร โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร  
    การด าเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้สัมผัส     
    อาหาร ในสถานประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตลาดสด  
    ตลาดนัด รถเร่ ซุปเปอร์มาเก็ต สถานที่ผลิต/แปรรูปอาหาร โรงอาหาร  
    ในสถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์อาหาร 
    ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
    ผลการด าเนินงาน: ผู้ประกอบการด้านอาหารผ่านการอบรม   2,500 คน 
2. การเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพความสะอาดปลอดภัยอาหาร 

        จัดเตรียม/ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ชุดทดสอบตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร  
สารเคมี ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อในการด าเนินงานด้านความสะอาดปลอดภัยอาหาร 
สนับสนุนให้กับหน่วยงานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ใช้ในการ 
ออกปฏิบัติงาน ตรวจ แนะน าสถานประกอบการด้านอาหาร สุ่มตรวจสอบ 
สารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารเคมีก าจัด
แมลงศัตรูพืช ฟอร์มาลีน และสารเร่งเนื้อแดง  

กิจกรรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่และภาคเครือข่ายอาหารปลอดภัย 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดมหกรรม/รณรงค์ความปลอดภัย (ประชาสัมพันธ์โครงการ) 

จัดงานมหกรรมอาหาร เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการด้านอาหาร เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญใส่ใจสุขภาพ รู้จักการเลือกบริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัย และร่วมมือกันด าเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาลและ 
จังหวัดปทุมธานี 

     กิจกรรมประกอบด้วย 
          1. การจัดประกวดปรุง ประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 
          2. ออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัย 
          3. นิทรรศการอาหารปลอดภัย  
               4. การแสดงบนเวที 
               5. ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด 
               6. สาธิตการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร 

            จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม                 ทราบ  

/ ระเบียบวาระที่ 4 ... 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

4.1  เอกสารประชาสัมพันธ์  (เอกสำรแจก)   
   1) สถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออก ประจ าเดือนกันยายน 2561  

        (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปทุมธำนี) 
  2) รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  
      ประจ าเดือนกันยายน 2561 (ส ำนักงำนจังหวัดปทุมธำนี)  
      3) จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน 
      กันยายน 2561 (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี)  
  4) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  
      ประจ าเดือนกันยายน 2561  (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี)    

5) จุลสารส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 9/2561 ประจ าเดือน 
    กันยายน 2561 (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี)  
6) สารพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ประจ าเดือนกันยายน 2561  
     (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี) 

   7) จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกันยายน 2561 
     (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดปทุมธำนี) 

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

  9)  บอกข่าวเล่าเรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดปทุมธานี  
       ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2561 (ส ำนักงำน กศน. จังหวัดปทุมธำนี) 

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

     ลงชื่อ               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                  (นางจันทิมา ศรียาภัย) 
                                               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 

ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน) 
              ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
 
 


