
รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายอ าเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งที่ ๑/2560 
วันจันทร์ที ่30 มกราคม 2560  เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

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

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 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
6. พันเอก ประกาศิต สาคุณ  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี  
7. นางอรทัย  หวังวิวัฒนา อัยการจังหวัดปทุมธานี 
8. นายเกียรติ  จึงตระกูล อัยการจังหวัดธัญบุรี  
9. นายดุสิต  เพ่ิมเจริญ อัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
10. นางมินตรา  รัตนนาคินทร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 
11. นายณรงค์   ตั้งตรงไพโรจน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
12. นายธวชัชัย            ศรีทอง            หัวหน้าส านกังานจังหวัดปทุมธานี 
13. ว่าที่พันตรี ภูวิสิฎฐ ์ ปรคุณหนูพึ่ง แทน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี 
14. นายอนุรักษ์  ขันแก้วลอก แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
15. นายสัญญา  คงสมบัติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
16. นายพงษภ์าณุ พิมลภัทรกุล  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา ล าลูกกา 
17. นายสุเมธ  มีนาภา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 
18. นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์ หวัหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
19. ว่าที่ ร.ต. ธานินทร์ ริ้วธงชัย  ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
20. นายธนะ  พรหมดวง ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 
21. นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา นายอ าเภอเมืองปทุมธานี 
22. นายอาวุธ  วิเชียรฉาย นายอ าเภอธัญบุรี 
๒3. นายศิริชัย  ไตรสารศรี      นายอ าเภอคลองหลวง 
24. นายดรณ ์  สมิตะเกษตริน นายอ าเภอล าลูกกา 
๒5. นายไพรัตน์  ลิ่มสกุล  นายอ าเภอสามโคก 
26. นายพิษณุ  ประภาธนานันท์ นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
27. นางสายใจ  มีชนะ  นายอ าเภอหนองเสือ 
28. นายอภิชาญ  ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 
29. พันเอก ณรงค์ชัย ถนอมพิชัย แทน ผู้อ านวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 
30. พันเอก ธานินทร์ เสนะวัต  สัสดีจังหวัดปทุมธานี 
31. พันเอก ธรรมปพน เกศทับทิม แทน ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
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32. นางสาวสิรินันท ์ ทัศสุวรรณ คลังจังหวัดปทุมธานี 
33. นายอรุณชัย  ภัทรานนท์ ธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี 
34. นายชัยยงค์  บุญรอด  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี ๑ 
35. นายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี ๒ 
36. นางสาวปภัสสร ธรรมสุ  แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี ๑ 
37. นางดวงใจ  ตะสันเทียะ แทน สรรพากรพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
38. นางสมนึก  ภู่ห้อย  แทน ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปทุมธานี  
39. นางสาวอนงคน์าถ  จิรัฏเมธางกูร แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี 
40. นายนรินทร์  ทิจะยัง  ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานกรุงเทพมหานคร  
41. นางรุ่งทิวา  สุดแดน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
42. นางวรรภา  ล าเจียกเทศ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
43. นางอุไรรัตน์  เจียมรุ่งรักษา แทน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
44. นางกนกอร  สัตยามะระ แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 
45. นางนุชนาฏ  ผาดสุวรรณเดช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 
46. นางเสาวนีย ์ พรมชาติ แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)    
47. นางสาวยุรณัฏฐา มั่งมี  แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)    
48. นางสิริพร  ปิณฑะดิษ แทน ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 
49. นางสาววชัร ี เครือบุญ แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
50. นางปราณี  ประทุมมา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

จังหวัดปทุมธานี  
51. นางรุ่งทอง  นิ่มประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปทุมธานี 
52. นางสาวศิรดา ศรีโสภา  แทน ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองสวัสดิการภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
53. นายวรยุทธ  บุญมี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
54. นายเฉลียว  เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี 
55. นายภัทรพงศ ์ ฤกษ์ฉาย แทน เกษตรจังหวัดปทุมธานี 
56. นายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
57. นายอดิศักดิ์  ชื่นอารมย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
58. นายสุภชัย  ยังพิง  แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
59. นายพิสิษฐ์  พิบูลย์ศิริ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
60. นายมนตรี  มณีวงษ์  แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
61. นางสาวโสภิน ปานปลั่ง รักษาการแทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี 
62. นายวีระ  วัชรกรโยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดปทุมธานี 
63. นางมยุร ี  ประทุมแก้ว    แทน ปศุสัตว์เขต ๑ 
64. นางวันทนีย์           สุดแสวง           แทน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
65. นางสาวนงนุช บูรณวิทย์ แทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
66. นายนิราศ  ตั้งธรรมนิยม ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี 
67. นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
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68. นางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดปทุมธานี 
69. นายธีระศักดิ ์ วันทาพ่อ แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี     
70. นายสานิตย ์ ศรีสุข  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทที่ 1  
71. นายภาคภูมิ           ผ่านส าแดง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 
72. นายสมบัติ  ประภพรัตนกุล ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ ปทุมธานี 
73. นายสินธพ  โมรีรัตน์           ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปทุมธานี 
74. นายจ าลอง  เก่งตรง  สถิติจังหวัดปทุมธานี 
75. นายไพฑูรย์  ตั้งตน   ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี 
76. นางชไมพร  ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 
77. นายธิต ิ  สุขนิยม  พลังงานจังหวัดปทุมธานี 
78. นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
79. นายยุทธนา  นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 
80. นายธีรนิตย ์  ลิมปรังษี ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  
81. นางนงเยาว์  เขียวสอาด ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
82. นายธีรนิตย ์  ลิมปรังษี ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี  
83. นางชนิดา  เพชรโปรี ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 

 84. นางมัณฑนา    แทน ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขา ธัญบุรี  
85. นางลักษณเลิศ นันทิพาณิชย์ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
     จังหวัดปทุมธานี 
86. นายวินิจ  ช่างสุบรรณ แทน ผู้อ านวยการสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี  
87. นายสุบรรณ           พุทธศรี  แทน ผู้อ านวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
88. นายทว ี  ดวงธัมมา ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
89. นางทิวาภา  รักสัตย์  ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง   
90. นายนิวัฒน ์  เอ่ียมเที่ยง แทน ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
91. นางเธียรรัตน ์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี 
92. นายอรเทพ  อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดปทุมธานี 
93. นายประดิษฐ์ สุรชัย  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
94. นายพันธ์เทพ เปาริก  ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
95. นางสมพร  ศรีธูป  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 
96. นายสมศักดิ์  คณาประเสริฐกุล ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)  
97. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 
98. นางสาวศรีทิพย์ อุชชิน  แทน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
99. นายสมบัติ  จันทร์มีชัย     แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 1 
100. นายวิรุฬห์  แสงนาม  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 
101. นายนพพร  พิพิธจันทร์  แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
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102. ดร.กษมา  โรจนนิล  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี 
103. นางสาวสชิล เชยสมบัติ แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 
104. นายชัยธวัช สารทถาพร แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
105. นายแพทย์ประสิทธิ์  มานะเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 
106.      แทน ผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์ 

    107. นายจนิดา  มุกดาดี   แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 
108. นายบรรจง          สุกรีฑา            อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 
109. นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 
110. พ.ต.อ. สิงหนาท สีกาแก้ว  แทน ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 
๑11. ร.ต.ท. ประพันธ์ ของเลิศ  แทน สว.กก ๕ บก.สอ.บช.ตชด.(งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ในเขตพระราชฐาน) 
          ๑12. นายวีระวัฒน์ มากท้วม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต 
          113. นายสุรพล  ศุภฤกษ์  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอล าลูกกา 
 114. นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ แทน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ปทุมธานี   

115. นายวัฒนะ  ยันต์วิเศษ แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา รังสิต (ชั้นพิเศษ) 
116. นายอัครนัย ทศศิลา  แทน ผู้จัดการการประปา สาขา ธัญบุรี  
117. นายสุนทร    แทน ผู้จัดการการประปา สาขา คลองหลวง  

 118. นางนงลักษณ์ สมนะ  แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
119. นายจ านง  ขันกสิกรรม แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
120. นายอุดม  ช่อโถ  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  
121. พ.ต.ต. เดชพล กอสนาน ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี  
122. นายภัสพลภ ์ ชัยสุริยาทวิกูล ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี  
123. นายยุทธ  พฤทธิบุญญกุล แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  

 124. นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี  
125. นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอ้ือตระกูล  ประธานภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานี 
126. นายยุทธนา แสงพงศานนท์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
127. นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง แทน นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
๑28. นายเพิ่มสวัสดิ์  หาญสวัสดิ์  แทน นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี 
129. นายละออง ชะเอมเทศ แทน นายกเทศมนตรีเมืองคูคต 
130. นายบุญไกร บุญคุ้ม  นายกเทศมนตรีเมืองล าสามแก้ว 
131. นายทวีชัย  พันธ์ทอง แทน นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 
132. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด แทน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 
133. นายสุเทพ  ด้วงเงิน  แทน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย 
134. พ.ต.อ. พีรพล โชติกเสถียร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
135. พ.ต.อ. สรลัพัฒน์ ยศสมบัติ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต 
136. พ.ต.อ. ธีระชัย  เด็ดขาด  ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรสวนพริกไทย  
137. พ.ต.ท. สมเกียรติ สีมาคุปต์ แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามโคก 
138. พ.ต.อ. พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรลาดหลุมแก้ว 
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139. พ.ต.อ. เกียรติกุล สนธิเณร  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูบางหลวง 
140. พ.ต.อ. ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 
141. พ.ต.อ. อริยะ พันธุฟัก  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ 
142. พ.ต.อ. เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
143. พ.ต.อ. พีรพล ไชยพงศ์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองเสือ 
144. พ.ต.อ. อาทร ชิ้นทอง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าลูกกา   
145. พ.ต.อ. เศรษฐนันท์   ทิมวัฒน์  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคูคต 
146. พ.ต.อ. อ านวยพันธ์  นิลน้อย  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า 

๒.  ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าสว่น ฯ) เนื่องจากติดราชการอ่ืน                                                                                                                                                                                       
1.  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา คลองหลวง  
2.  อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                       
4. นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษากรุงเทพฯ (รังสิต)  
5. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี 
6. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๑ 
7. ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี ๒ 
8. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา ปทุมธานี 
9. ผู้อ านวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา ปทุมธานี  
10.  ผู้จัดการธนาคาร SME สาขา ปทุมธานี 
11. ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
12. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต กรุงเทพฯ 
13. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติ 
14. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี 
15. ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 
16. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 
17. ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
18. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดปทุมธานี 
19. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
20. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 
21. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ 
22. ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ 
23. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
24. หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
25. ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นนทบุรี 
26. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
27. ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขา สระบุรี 
28. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ 
29. ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ (สุพรรณบุรี) 
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30. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ ๔.๒.๒ 
31. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์ปทุมธานี 
32. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัปทุมธานี  
33. ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก 
34. ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
35. ผู้อ านวยการหออัครศิลปิน 
36. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. 
37. นักบริหารพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   
38. รองศึกษาธิการ ภาค 1 
39. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี  
40. รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ 
41. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 

 42. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ๒ (บางกะดี) 
43. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอล าลูกกา 
49. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี 

          50. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลาดหลุมแก้ว   
51. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองหลวง  
52. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
53. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
54. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
55. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
56. ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร 
57. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
58. ผู้อ านวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
59. ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 
60. ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดปทุมธานี 
61. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดธัญบุรี 

 62. ผู้อ านวยการศาลจังหวัดปทุมธานีเยาวชนและครอบครัว 
63. ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี 
64. ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
65. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค ๘ (ปทุมธานี) 
66. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดปทุมธานี  
67. ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
68. สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า 

  69. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
70. ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปทุมธานี 
71. นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
72. นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 

/ 73. นายกเทศมนตรี ... 
 



- ๗ - 
 

 

73. นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด 
74. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองสิบสอง 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชูชาต ิ ศุภวรรธนางกูร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
2. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
3. นางสาวธนียา นัยพินิจ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
4. นางสาววัชรินทร์  มิ่งขวัญรุ่งเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
5. นายอาวุช เอมโอฐ  จ่าจังหวัดปทุมธานี  
6. นางจินตนา  แก้วศรีงาม หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
7. นางสาวนัยนา ถ้ าแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครรังสิต 
8. 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. พิธีมอบอาวุธปืนรางวัลก านันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจ าปี 2559 จ านวน 2 ราย  
 (1) นายอาคม  เฉลียว  ก านันต าบลบางโพธิ์เหนือ  อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
     ได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม ของรางวัลได้แก่ อาวุธปืน แหนบทองค า  
     โล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 
 (2) นายอะหนึ่ง  ด้วงมีผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
     ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของรางวัลได้แก่ อาวุธปืน แหนบทองค า  
     โล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 
    (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดปทุมธำนี)  
2. พิธีมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการบ้านสวยเมืองสุขระดับจังหวัด  
    ประจ าปี 2559 จ านวน 3 หมู่บ้าน  
    (1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านคลองหน้าไม้ หมู่ที่ 6 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
         ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย 
    (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านคลองคูกลาง หมู่ที่ 1 ต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี  
         ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย  
    (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านคลองซอยที่ 11 หมู่ที่ 2 ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา 
         ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย  
 ส าหรับเงินรางวัล จังหวัดได้ด าเนินการโอนเข้าบัญชีของหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้านแล้ว  
    (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดปทุมธำนี)  
 

/ ระเบียบวาระที่ 1 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.1  หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  

(1) ดร.กษมา  โรจนนิล      ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม 
        ด ารงต าแหน่ง       ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี  

(2) นายสมศักดิ์  คณาประเสริฐกุล   ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน           
        ภาค 2 (จังหวัดระยอง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       ด ารงต าแหน่ง      ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน  
          ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) 

(3) นางปราณี  ประทุมมา     ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ 
        สังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต 

            ด ารงต าแหน่ง      ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ 
          สังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 

 1.2 ภาพกิจกรรมจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนมกราคม 2560 (ชมวีดีทัศน์)  
  (ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดปทุมธำนี) 

มติที่ประชุม               ทราบ  

1.3 กิจกรรมกาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2560  
ประธาน  กิจกรรมกาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2560 นี้ จังหวดัปทุมธานีงดจัดงานกาชาด

จังหวัดฯ แต่เพื่อจัดหารายได้สมทบสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และเพ่ือเป็น
ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ จังหวัดปทุมธานีจึงยังคงมีการจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศลฯ  
เพ่ือจัดหารายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย โดยคงโควต้าจ านวนสลากกาชาดฯ เท่ากับปี 2559  
จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสลากกาชาดการกุศลจังหวัดปทุมธานี  
และขอเชิญร่วมงาน  

    1) วันรวมน้ าใจให้กาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2560  
      วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริเวณ 
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี  
 2) พิธีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดปทุมธานี  

    วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการ 
จังหวัดปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี  

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ และเชิญชวนร่วมงานดังกล่าว 

มติที่ประชุม               ทราบ  

1.4   ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
ประธาน เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  

ได้ชี้แจงท าความเข้าใจเรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ (Local Economy) ซ่ึงขณะนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไดเ้ห็นชอบ  
 

/ ร่าง พ.ร.บ. ... 
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ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว ทั้งนี้ จะเป็น                 
การจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มจังหวัดๆ ประมาณ 5,000 ล้านบาท (ทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด)  
ทั้งนี้ งบประมาณฯ ของจังหวัดปทุมธานี ได้เสนอขอรับงบประมาณฯ จ านวน 950 ล้านบาท  
และด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2560 ขยายระยะเวลาโครงการฯ  
ได้ไม่เกิน ปีงบประมาณ 2561  
 โดยรัฐบาลอยากให้เป็น growth engine ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (เน้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ) โดยให้แต่ละจังหวัดน าเสนอโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
ตนเอง ส าหรับโครงการฯ ของจังหวัดปทุมธานี ส่วนราชการที่เสนอขอรับงบประมาณ เช่น  
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ส านักงานสหกรณ์ 
จังหวัดปทุมธานี ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ส านักงานท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดปทุมธานี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น ขอให้ช่วยกันคิด 
ช่วยกันท า จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ให้ดี โครงการฯ ที่ต้องจัดท าเอกสาร ปร.4/ ปร.5  
ขอให้ประสานส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ โดยเร็วด้วย  

  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  

มติที่ประชุม               ทราบและถือปฏิบัติ  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 
หัวหน้าส านักงาน  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ จ านวน 23 หน้า  
จังหวัดปทุมธานี   และบันทึกในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี  www.pathumthani.go.th  หัวข้อ การประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 

     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม                 รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
คลังจังหวัดปทุมธานี                      1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559  
                                                      ของจังหวัดปทุมธานี  ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 20 มกราคม 2560 

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

31 ธ.ค.59 เงินงวด PO เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
ปี 2559 869.67 172.77    576.60 66.30 293.07 33.70 7.49 
ก่อน            
ปี 2558 

 207.74 51.78 86.36 41.57 121.38 58.43 4.70 

รวม 1,077.41 224.55 662.97 61.53 414.45 38.47 6.96 
 
 
 
         / 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  

2,145.76 1,422.93 66.31 2,494.78 1,185.37 351.27 14.08 4,640.54 1,774.20 38.23 

จังหวัด
ได้รับ
จัดสรร 

75.53 12.29 16.26 197.62 10.85 3.79 1.92 273.15 16.08 5.89 

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

ส่วนกลางจัดสรรให้หน่วยงาน เบิกเพ่ิมจาก 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 2.97% ล าดับที่ 65 
จังหวัดได้รับจัดสรร   เบิกเพ่ิมจาก 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 0.35% ล าดับที่ 45 
 
  งบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบจังหวัด 
          ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 

 
 
   2) โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างเข้าบัญชีธนาคาร  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีหน่วยงาน 

  ในสังกัดในจังหวัดปทุมธานี คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  ปทุมธานีเขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 และโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้า 
  โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป  
  ดังนั้น ให้งดเบิกเงินเดือนของข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินตกเบิก รวมทั้ง 

เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน/ค่าจ้าง เช่น เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินสมทบ 
กบข. เป็นต้น ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เงินประจ าเดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป  
แล้วเบิกจ่ายในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ข้างต้นแทน 
       / 3) สรุปหนังสือเวียน ... 
 

หน่วยงาน อนุมติังบ เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ

รวม 273.00 16.15 5.91

แขวงทางหลวงปทุมธานี 30.00 0.00 0.00 อยูร่ะหวา่งออกแบบ

อ าเภอลาดหลุมแกว้ 16.18 0.00 0.00 รอเบิกจ่ายตามงวดงาน

อ าเภอสามโคก 3.47 0.00 0.00 รอเบิกจ่ายตามงวดงาน

อ าเภอหนองเสือ 15.00 0.00 0.00 จะก่อหน้ีไดป้ระมาณตน้ กพ 60-15.00 ลบ

อ าเภอธญับุรี 54.79 0.00 0.00 รออนุมติัเปล่ียนแปลงรายการ 5.63 ลบ  จะก่อหน้ีไดป้ระมาณตน้ กพ 60 -41.45 ลบ  

ยกเลิกโครงการ 7.71 ลบ

ส ท่องเท่ียวและกีฬา 2.40 0.00 0.00 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน

ส อุตสาหกรรมจงัหวดั 2.00 0.00 0.00 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน

ส พาณิชยจ์งัหวดั 9.44 0.00 0.00 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน

ส วฒันธรรม 4.93 0.00 0.00 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน

ส ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 8.99 0.00 0.00 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน

ส โยธาธิการและผงัเมือง 27.61 0.00 0.00 จะลงนามสญัญา ปลาย มค 60

ส านักงานจงัหวดั 21.56 0.15 1.19 จะก่อหน้ีปลาย มค 60-3.56 ลบ  และรอเบิกจ่ายตามก าหนดงาน 9.00 ลบ

ส พลงังาน 18.02 1.32 7.32 ระหวา่งปรับปรุงแบบ 9.60 ลบ จะก่อหน้ีไดป้ระมาณตน้ กพ 60-5.32 ลบ

อ าเภอคลองหลวง 30.56 3.79 18.97 จะก่อหน้ีไดป้ระมาณปลาย มค 60-10.58 ลบ  รออนุมติัเปล่ียนแปลงรายการ 2 ลบ

ส เกษตรและสหกรณ์ 11.80 3.74 31.69 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน

ส สาธารณสุข 1.91 0.97 50.78 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน

ส ทรัพากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 4.16 2.16 51.92 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน

ท่ีท าการปกครองจงัหวดั 10.30 6.22 60.38 เบิกจ่ายตามก าหนดงาน
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  3) สรุปหนังสือเวียน/ระเบียบกระทรวงการคลัง ประจ าเดือนมกราคม 2560 
            เดือนมกราคม 2560 ส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งเวียนระเบียบ 

กระทรวงการคลัง รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง และได้เวียนหนังสือดังกล่าว 
ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ เปิดเว็บไซต์ 
http://klangpathumthani.com เพ่ือติดตามเรื่องส าคัญ ๆ  
 

ล าดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ เรื่อง 

1. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0408.4/ 
ว 165 

22 ธ.ค. 2559 
 

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
และวิธีปฏิบตัิกรณีผูเ้ดินทางท าหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
สูญหาย  

2. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.5/
ว 2 

5 ม.ค. 2560 
 

การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 

3. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0408.4/ 
ว 2 

9 ม.ค. 2560 
 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

4. ที่ กค 0412.4/ ว 5 9 ม.ค. 2560 
 

การก าหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานส าหรับงบบุคลากรและเงินอ่ืน            
ที่ก าหนดจ่ายสิ้นเดือน 

5. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0410.3/
ว 6 

10 ม.ค. 2560 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

6. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.3/ 
ว 5 

12 ม.ค. 2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัภาคใต้ 

7. ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.3/             
ว 6 

  13 ม.ค. 2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัภาคใต้ 
(เพิ่มเติม)  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ  

3.2 โครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีท าดีเพื่อพ่อ”    
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี    รายงานหลังการด าเนินกิจกรรม (After) โครงการจังหวัดสะอาด  

“ปทุมธานีท าดีเพ่ือพ่อ” ครั้งที่ 1 อ าเภอธัญบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 19 แห่ง  
ตามแนวทางประชารัฐ โดยด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณสองข้างทาง เกาะกลาง และทางระบายน้ าถนนสาธารณะ บนถนน 
สายรังสิต - นครนายก ตั้งแต่คลอง 1 ถึง คลอง 14 ระยะทาง  34.2 กิโลเมตร  
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  
 
 

/ จากท่ีได้ ... 
 

http://klangpathumthani.com/
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   จากที่ได้ด าเนินกิจกรรมไป ได้มีการติดตามดูผลการด าเนินกิจกรรมของ 
พ้ืนที่ดังกล่าว ในวันที่ 18 มกราคม 2560 พบว่า ป้ายรอรถประจ าทางยังมีขยะ 
ตามพ้ืน และจากการออกตรวจเมื่อพบจุดที่มีขยะจ านวนมาก ได้มีการประสาน 
กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอธัญบุรี ซึ่งแต่ละ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ (ม้าเร็ว) ส าหรับกรณีมีการ 
แจ้งจุดที่มีขยะตามพ้ืนที่สาธารณะ  

สรุป จากการลงพ้ืนอ าเภอธัญบุรี โดยภาพรวม ปริมาณขยะบริเวณ 
สองข้างทาง เกาะกลาง มีความสะอาดมากขึ้นไม่เกิด Aftershock และในพื้นที ่
อ าเภอธัญบุรี ได้มีก าหนดจัดเก็บป้ายโฆษณาทุกวันจันทร์ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว  
ได้มีการด าเนินการต่อเนื่องมีการจัดเก็บป้ายโฆษณาทุกวันจันทร์ โดยปริมาณป้าย 
ที่เก็บมีปริมาณลดลง  

โครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีท าดีเพ่ือพ่อ” ครั้งที่ 2  อ าเภอเมือง
ปทุมธานี วันพุธที่ 25 มกราคม 2559 โดยด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง เกาะกลาง และทางระบายน้ าถนนสาธารณะ 
บนถนนปทุมธานี-กรุงเทพ ตั้งแต่แยกสันติสุข ถึง แยกบางคูวัด และสะพานนนทบุรี 
ถึง สุดเขตจังหวัดปทุมธานี ต าบลบางคูวัด ระยะทาง 13 กิโลเมตร 

การด าเนินโครงการดังกล่าว มีหน่วยงานที่เข้าร่วม จ านวน 17 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ส านักงาน
จังหวัดปทุมธานี  ที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธานี ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี  กองพันทหารสื่อสารที่  13 สถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี หมวดการทางลาดหลุมแก้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด  เทศบาลต าบลบางหลวง  
เทศบาลต าบลบางเดื่อ เทศบาลต าบลบางขะแยง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบ ารุง และภาคประชาชน 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ  

3.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 

หัวหน้าส านักงาน   คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับ 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 

2559  โดยมี ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต 1 และ 14  (นางอัจจิมา  
จันทร์สุ วานิชย์ ) เป็นประธาน และการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ งที่   2                   
เมื่อวันจันทร์ที่ 23  มกราคม 2560 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ โดย 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต 1 (พันต ารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์)             
เป็นประธาน  

 
/ จากผลการประชุม ... 
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จากผลการประชุมครั้งที่  2  คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบการใช้งาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดปทุมธานี  โดยมี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี (ก ากับดูแลกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) เป็นหัวหน้าคณะท างาน  และ            
มีหัวหน้าส านักงานจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขาคณะท างาน  พร้อมด้วยหัวหน้า               
ส่วนราชการจังหวัดเป็นคณะท างาน โดยค าสั่งดังกล่าวอยู่ระหว่างประธาน                 
คณะกรรมการฯ ลงนาม   

ในการนี้ จังหวัดได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของอ าเภอและ
องค์กรปกครองส่วนถิ่นทุกแห่ง  ในการบันทึกข้อมูลระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)                   
เพ่ือบันทึกพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม  
2560 เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมบัวหลวง  ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัด
ปทุมธานี  จ านวน  70 หน่วยงาน 

ทั้งนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนจะต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลพร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องเพ่ือคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ระดับจังหวัด จะได้รับรองผลการตรวจสอบข้อมูลในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  
2560  เพ่ือเสนอรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและบูรณาการเชื่อมโยงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ในภาพรวมต่อรองนายกรัฐมนตรี             
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่ วประเทศ พิจารณาเห็นชอบรายงานเพ่ือน า               
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีและเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2560 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม ทราบ  

3.4 รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี  
หัวหน้าส านักงาน   ขอรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 
จังหวัดปทุมธานี           1. การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่  
 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,710 เรื่อง  
 
ที ่ ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จ านวน 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุติเรื่อง ด าเนินการ หมายเหตุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 กลุ่มแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 62 3.62 62 100 0 0 - 

2 กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน 222 12.98 183 82.43 39 17.57 - 

3 กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 349 20.40 286 81.94 63 18.06 - 

4 กลุ่มปัญหาที่ดิน 44 2.60 31 70.45 13 29.55 - 

5 กลุ่มขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์  879 51.40 793 90.21 86 9.79 - 

6 กลุ่มเรื่องท่ัวไป อาทิ การขอค าปรึกษา 154 9.00 154 100 0 0 - 

  จ านวนรวมท้ังสิ้น 1,710 100 1,509 88.24 201 11.76 - 
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2. การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี                                 
เดือนมกราคม 2560 (วันที่ 1 - 25 มกราคม 2560) มีทั้งหมด 28 เรื่อง  

 

  ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  

จ านวน 
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุติเรื่อง ด าเนินการ หมายเหตุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 กลุ่มแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 2 7.14 2 100 0 0 - 

2 กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน 5 17.85 5 100 0 0 - 

3 กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 9 32.14 7 77.77 2 22.23 - 

4 กลุ่มปัญหาที่ดิน 0 0 0 0 0 0 - 

5 กลุ่มขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์  11 39.30 9 81.81 2 18.19 - 

6 กลุ่มเรื่องท่ัวไป  1 3.57 1 100 0 0 - 

  จ านวนรวมท้ังสิ้น 28 100 24 85.71 4 14.29 - 

 
3.  การแจ้งให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการด าเนนิการ   
     เดือนมกราคม 2560 

   ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานีได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบ จ านวน 3 ส่วนราชการ ดังนี้  
     1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จ านวน 2 เรื่อง 
         จังหวัดปทุมธานี  
     2) อ าเภอสามโคก     จ านวน 1 เรื่อง 
     3) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 1 เรื่อง  

    ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเร่งแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

    4. ปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน  
    เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจ านวนมาก ในเดือนมกราคม 2560  
    คือ ปัญหาหนี้นอกระบบ และ ปัญหายาเสพติด ดังนี้ 
      4.1 ปัญหาหนี้นอกระบบและคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด   
     เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญ กล่าวคือ มีประชาชนไปกู้ยืมเงินนอกระบบจ านวนมาก  
     และประสบปัญหาไม่มีก าลังพอที่จะช าระหนี้ได้ ท าให้เจ้าหนี้ผู้ปล่อยเงินกู้ติดตาม 
     ทวงถามหนี ้ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการข่มขู่คุกคาม ซึ่งเป็น 
     การสร้างความหวาดกลัวให้กับลูกหนี้ หากพิจารณาแล้ว ปัญหาดังกล่าว นับเป็น 
     ปัญหาด้านความมั่นคงของจังหวัดปทุมธานีได้เช่นกัน ดังนั้น เห็นควรมอบหมายให้ 
     ที่ท าการปกครองจังหวัดปทุมธานี ซึ่งรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
     ก ากับการทวงถามหนี้ประจ าจังหวัดปทุมธานี ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของ 
     ผู้ทวงถามหนี้และประสานกับหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ 
     ดูแล ตรวจสอบ ผู้ทวงถามหนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง ให้อ าเภอทุกอ าเภอ  
 
            / ดูแลรับผิดชอบ ... 
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     ดูแลรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา โดยการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  
     โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นแนวทาง 
     ในการปฏิบัติราชการ 
     4.2 ปัญหายาเสพติด ถือได้ว่าเป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องได้รับการแก้ไข 
    เป็นการเร่งด่วนเช่นเดียวกัน เนื่องจากในเดือนมกราคม 2560 ศูนย์ด ารงธรรม 
    จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบค้ายาเสพติดและการเสพยาเสพติด 

  เป็นจ านวนมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่ท าการปกครองจังหวัด 
  ปทุมธานี และต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
  อย่างเคร่งครัด     

    จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม                  ทราบ 

3.5 โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  

ปลัดจังหวัดปทุมธานี   ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมให้บริการและออกเยี่ยมเยียนราษฎรกับผู้ว่าราชการ 
จังหวัดปทุมธานี โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันพฤหัสบดีที่  
23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนปทุมนายก ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ  
จังหวัดปทุมธานี  

     จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ     

มติที่ประชุม                  ทราบ 

3.6 สถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
นายแพทย์สาธารณสุข   1) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน   
จังหวัดปทุมธานี   มกราคม 2560 
 สถานการณ์ประเทศไทย :  จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 
 5 อันดับแรก ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 มีดังนี้  

1. ปัตตานี   อัตราป่วย 28.69   ต่อแสนประชากร 
2. สงขลา  อัตราป่วย 28.38   ต่อแสนประชากร  
3. นราธิวาส อัตราป่วย 17.84   ต่อแสนประชากร  
4. พัทลุง  อัตราป่วย 15.53   ต่อแสนประชากร 
5. ยะลา  อัตราป่วย   9.90   ต่อแสนประชากร  

ส าหรับจังหวัดปทุมธานี เป็นล าดับที่ 30 ของประเทศ (อัตราป่วย  
0.64 ต่อแสนประชากร) 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2560 
สถานการณ์ประเทศไทย ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม - 25 มกราคม 2560 

    -    มีรายงานผู้ป่วย จ านวน 1,454 ราย อัตราป่วย 2.22 ราย ต่อแสนประชากร  
- มีผู้เสียชีวิต จ านวน 1 ราย อัตราตาย 0.001 ต่อแสนประชากร 

/ - อัตราส่วน  ... 
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- อัตราส่วน เพศชาย: เพศหญิง 1 : 1.00 
- กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด อายุ 15-24 ปี (26.34%)  

อายุ 10-14 ปี (19.67%) อายุ 25-34 ปี (14.79%)  
- จ านวนและอัตราป่วยรายอ าเภอจังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 25 มกราคม 2560   

อ าเภอ          จ านวนป่วย (ราย) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน  
เมือง        3            1.54 
คลองหลวง  0   0 
ธัญบุรี   1   0.5 
หนองเสือ  0   0 
ลาดหลุมแก้ว 3    4.71 
ล าลูกกา   0   0 
สามโคก   0            0 
รวม          7           0.64 

 
2) สถานการณ์โรคไข้หวัดนก เดือนมกราคม 2560  

องค์การอนามัยโลกภาคพ้ืนแปซิฟิกตะวันตก ได้รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก  
สายพันธุ์ A (H5N1) ทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560   
พบผู้ป่วยยืนยัน  856 ราย เสียชีวิต 452 ราย โดยพบใน 16 ประเทศ ได้แก่ 
อาเซอร์ไบจาน บังคลาเทศ กัมพูชา แคนาดา จีน จิบูตี อียิปต์ อินโดนีเซีย อิรัก  
ลาว พม่า ไนจีเรีย ปากีสถาน ไทย ตุรกี และเวียดนาม 

ประเทศไทย  พบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายแรก เมื่อปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้าย  
ในปี 2549 และจากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพ่ิมอีก โดยส่วนมากผู้ป่วย 
ไข้หวัดนก จะมีประวัติการสัมผัสกับไก่ป่วย/ไก่ท่ีตายผิดปกติ ส่วนการแพร่จากคนสู่คน 
พบได้น้อย ส าหรับจังหวัดปทุมธานี ไม่มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก 

แม้ว่า ประเทศไทยและจังหวัดปทุมธานี จะไม่มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก มาตั้งแต่ 
ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน แต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงพบการ 
ระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาคใกล้เคียง ท าให้ 
ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
ได้ท าด าเนินการเฝ้าระวัง ดังนี้ 

1. การฝึกซ้อมแผน เพ่ือซักซ้อมความพร้อมการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
ในกรณีการระบาดของโรคไขหวัดนกทุกปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. เฝ้าระวังผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มีความผิดปกติ เช่น                      
ป่วยเป็นกลุ่มก้อน และผู้ป่วยปอดบวมที่มีอาการรุนแรง 

3. เร่งรัดเตรียมความพร้อมในโรงพยาบาล ทบทวนมาตรการรักษา ส ารวจ                    
วัสดุอุปกรณ์ และห้องแยกโรค 

 
 
 

/ ประเทศไทย ... 
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ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก  
เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคในประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

ใกล้เคียง สาเหตุมาจาก 
1.  การเลี้ยงสัตว์ปีก ในพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน หรือ                           
     การเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศ 
2.  ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่มีสัตว์ปีกหลายชนิดอยู่รวมกัน เช่น เป็ด ไก่ และ นก  
3.  กิจกรรมการชนไก่ในหลายพื้นที่ มีความเสี่ยงที่เกิดการติดเชื้อในสัตว์ปีกและ    
     ผู้เลี้ยงไก่จากการสัมผัสดูแลไก่  
4. การเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง และสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน  
5. ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มที่ดี  
    หรือการเลี้ยงระบบเปิด  อาจติดต่อผ่านทางนกธรรมชาติได้ รวมถึง  
    การเคลื่อนย้ายของนกอพยพจากซีกโลกเหนือไปยังซีกโลกใต้ ซึ่งประเทศไทย 
    เป็นหนึ่งในทางผ่านของเส้นทางอพยพ 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในการป้องกันโรค 
1. เนื้อไก่/เป็ด ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดในขณะนี้  ถือว่ามีความปลอดภัย สามารถ

บริโภคได้ตามปกติ แต่ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทำน 
2.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ หำกมีไก่ เป็ดป่วยหรือตำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด ให้รีบปรึกษำ

เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่ทันที  ไม่น าไก่ เป็ด ที่ป่วยหรือตายออกมาจ าหน่าย และท าลาย
ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อมาสู่สัตว์อ่ืน
หรือคน 

 3.ควรเลือกซ้ือไก่ เป็ดสด ที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ว่าอาจตายด้วยโรคติดเชื้อ เช่น  
เนื้อมีสีคล้ า มีจุด เลือดออก เป็นต้น ส าหรับไข่ ควรเลือกฟองท่ีดูสดใหม่และ 
ไม่มีมูลไก่ติดเปื้อนที่เปลือกไข่ ก่อนปรุง ควรน ามาล้างให้สะอาดก่อน 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ    

4.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา  
จังหวัดปทุมธานี  

วัฒนธรรมจังหวัด   จังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ก าหนดจัดกิจกรรม 
ปทุมธานี    สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจ าปี 2560 ระหว่าง 

วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน า 
หลักธรรม ค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และให้ทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 
และขอความร่วมมือส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่  
ตามความพร้อมของหน่วยงาน และเชิญชวนประดับธงชาติ ธงธรรมจักร กิจกรรม 
ท าบุญตักบาตร จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา  

/ ในการนี้ ... 
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 ในการนี้ ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา  
ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ในวัดหลัก 2 วัด คือ  

(1) พิธีเวียนเทียน ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ าเภอธัญบุรี                       
จังหวัดปทุมธานี เวลา 19.00 น.  

(2) พิธีเวียนเทียน ณ วัดโบสถ์ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เวลา 18.00 น.  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญร่วมกิจกรรมฯ ตามก าหนดการ  

มติที่ประชุม  ทราบ 

    4.2  การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560   
ผู้แทนส านักงานสวัสดิการ   ขอประชาสัมพันธ์ที่ประชุมฯ  ทราบว่า กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้  
และคุ้มครองแรงงาน  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2560  โดยมีการเพ่ิมโทษใช้แรงงานเด็ก  
จังหวัดปทุมธานี    เพ่ือป้องกันและคุ้มครองดูแลแรงงานเด็ก มีผลใช้บังคับ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นี้   
      กฎหมายฉบับใหมน่ี้ มีสาระส าคัญ คือ การเพ่ิมอัตราโทษส าหรับความผิด 

เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก เดิมปรับไม่เกิน 200,000 บาท ต่อไป จะปรับตั้งแต่ 
400,000 บาท เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะน าสาระส าคัญมาประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมฯ  
ทราบโดยละเอียดต่อไป 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม  ทราบ 

    4.3  การบริหารจัดการศาลานิทรรศน์ปทุมธานี  
ประธาน     เนื่องจากศาลานิทรรศน์ปทุมธานีได้สร้างข้ึน เพ่ือเป็นสถานที่หลัก 

ส าหรับเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี โดยการปรับปรุง 
ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ชาวปทุมธานี 
ได้ตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แห่งใหม่ของจังหวัด 

ปัจจุบัน จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณฯ และให้ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
ดูแลและจัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าศาลานิทรรศน์ฯ เป็นการชั่วคราว และ 
ยังไม่มีหน่วยงานหลักดูแลศาลานิทรรศน์ปทุมธานี ซึ่งเห็นว่ามีหน่วยงานที่จะ 
สามารถช่วยบริหารจัดการศาลานิทรรศน์ฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้  
คือ ส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  
 จึงขอความเห็นจากที่ประชุม เพ่ือมอบหมายหน่วยงานหลักดูแล 
ศาลานิทรรศน์ฯ ต่อไป  

ผู้อ านวยการส านักงาน    ส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานีได้หารือกับส่วนกลาง และหน่วยงาน 
กศน. จังหวัดปทุมธานี  ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยินดีรับดูแลศาลานิทรรศน์ปทุมธานี โดยจะประสานรายละเอียด 
    กับส านักงานจังหวัดปทุมธานีและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  

มติที่ประชุม   ทราบ มอบหมายส านักงานจังหวัดปทุมธานีประสานกับ 
ส านักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี เพ่ือด าเนินการต่อไป  

/ 4.3 เอกสาร ... 
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4.3  เอกสารประชาสัมพันธ์ (เอกสำรแจก)   
  1) จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือน 
      มกราคม 2560 
                (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี)  
           2) รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร  
                     ประจ าเดือนมกราคม 2560 (ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี)  

3) จุลสารส านักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 1/2560 ประจ าเดือน 
     มกราคม 2560 (ส ำนักงำนคลังจังหวัดปทุมธำนี)   
4) สารพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม 2560 

                 (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดปทุมธำนี)   
5) จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมกราคม 2560 

    (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดปทุมธำนี) 
        6) ข่าวสาร ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ประจ าเดือนมกราคม 2560 
               (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 
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