
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครนายก  
และหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ต้ังในพื้นที่จังหวัดนครนายก คร้ังที่ 7/๒๕๖4 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖4 

โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยโปรแกรมระบบ ZOOM 
วันพฤหัสบดีท่ี 29 กันยายน ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

***************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก   ประธาน 
๒. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก    
๓. นายสิทธิชัย  สวัสด์ิแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
๔. พ.อ.สุรินทร์  ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (ทหาร) 
๕. นายอำนาจ  แยม้ศิริ  ปลัดจังหวัดนครนายก 
๖. นางอรรัตน ์  จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
๗. นายวิบูลย์สวัสด์ิ จันทรากุล เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก 
๘. นายเสฏฐชัย  ยุทธเศรษฐสิริ พฒันาการจังหวัดนครนายก 
๙. นายดุษฎี  เจริญลาภ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
๑๐. นายพชร  ศศิชาชยามร หน.สนง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก 
๑๑. นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
๑๒. นางจันทร์จิรา พัฒนาศิร ิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
๑๓. น.ส.หทัยชนก พูลศิริ  แรงงานจังหวัดนครนายก  
๑๔. นายบรรพต  โพธิ์นุต  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก  
๑๕. นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
๑๖. นางสุนทรี  วิลาทอง  จัดหางานจังหวัดนครนายก 
๑๗. นายสมชาย  จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
๑๘. นางจุไรรัตน ์ แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดนครนายก 
๑๙. นายบุญส่ง  ศิริมา  ประมงจังหวัดนครนายก 
๒๐. นายสุนทร  รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
๒๑. นายอนุสรณ์ ศรีนาราง สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
๒๒. นางธารทิพย ์ บำรุงรส  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครนายก 
๒๓. น.ส.นงนุษ  มหาวงค์  คลังจังหวัดนครนายก 
๒๔. น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
๒๕. นางสาวสมใจ มีสมบรูณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
๒๖. น.ส.ทวีพร  เพิ่มทวี  ขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒๗. น.ส.สมฤทัย เพ็งแจ่ม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
๒๘. นางกุลพรภสัร์ จิระประไพ สถติิจังหวัดนครนายก 
๒๙. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ 
๓๐. ดร.อนันต์  นาวิไล  วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
๓๑. นายพรมรินทร ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  
๓๒. นายกิติศักดิ์  บุณยไวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก  
๓๓. นางไพรวัลย์ ศรีเทพ  ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
๓๔. นายวิภาส  โอวาทจรูญจิตต์ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 
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๓๕. นางประภาเพ็ญ ศุภราช  พลังงานจังหวัดนครนายก 
๓๖. น.สพ.ธวัชชัย สันติกุล  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจ.นครนายก 
๓๗. ว่าท่ีร.ต.พูนศักดิ ์ พระรัตภมู ี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
๓๘. น.ส.ชลธิชา  คิดแม่น  หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
๓๙. นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
๔๐. นายชัยพล  โพธิ์เรือง  อัยการจังหวัดนครนายก 
๔๑. นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
๔๒. นางศรัญญา เอกศิริ  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ 
๔๓. น.ส.สุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นท่ีนครนายก 
๔๔. นายอัควิทย์  เจริญพานิช สรรพากรพื้นท่ีนครนายก 
๔๕. นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นท่ีนครนายก  
๔๖. นางฤทัย  ขันธศักด์ิ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย (กศน.) 
๔๗. นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
๔๘. นายวสันต์  พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก 
๔๙. น.ส.ชนกกานต์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
๕๐. นายไลซันต์  ต้ังภูมิ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 
๕๑. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4 
๕๒. นายเจษฎา  บุญสุยา  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
๕๓. นายสมนึก  วังอมรมิตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายก 
๕๔. นายอติราช  วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
๕๕. ร.อ.ทศพล  พันธุ์เพ็ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก  
๕๖. นายอาทิตย์  เจริญสังข ์ รก.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดนครนายก 
๕๗. นางสายสุณี  อินทะวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครนายก 
๕๘. นางจงกลณี  กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครนายก 
๕๙. น.ส.ปาริชาติ วจนศิริกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
๖๐. นายสันต์ธร  หมั่นดี  ผู้อำนวยการสถานีอตุุนิยมวิทยานครนายก 
๖๑. นายวิชัย  บุญมี  นายอำเภอเมืองนครนายก 
๖๒. นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา 
๖๓. นายพีระ  การุญ  นายอำเภอองครักษ์ 
๖๔. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี นายอำเภอปากพลี 
๖๕. นายวินัย  สุขวิลัย  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
๖๖. น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
๖๗. นายสุชาติ  ศรีพา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา 
๖๘. จ.ส.ต.สกล  ทองคำ  ผอ.สำนักงานการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยสำนักงานนครนายก 
๖๙. นายวรภาส  บุญมั่น  ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครนายก 
๗๐. นายพลธรรม พลการ  ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก 
๗๑. ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผอ.ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก 
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๗๒. น.ส.วินฑฎา วิเศษศิริกุล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
๗๓. พ.ต.ท.กนก  สงวนพรรค ผู้อำนวยการ สนง.การเลือกต้ังประจำจังหวัดนครนายก 
๗๔. นายรชฏ  เกตุบรรจง ผอ.สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 ประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครนายก  
๗๕. น.ส.พัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก 
๗๖. พ.ต.อ.ตระกูล เกียวประเสริฐ แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 
๗๗. น.ส.สุกัญญา กาญจนรัตน ์ แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก 
๗๘. นายสิรเศรษฐ นันทธีโร  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก 
๗๙. นายพิทักษ์  นวมนิ่ม  แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก  
๘๐. นางอัญธริา  แนบเกษร  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครนายก 
๘๑. นางสาวดวงจิต สังข์คำ  แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก 
๘๒. นายวุฒิศักดิ ์ สุคุณณี  แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
๘๓. นายภักดี  สิงห์ทอง  แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
๘๔. น.ส.กัญญา  อินทกาญจน์ แทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
๘๕. พันเอก อนุพงษ ์ รอดสาย  แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๘๖. พันเอก โกศล การินทร์รัตน ์ แทน ผู้บญัชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 
๘๗. นายวีระ  พิชิตกุล  แทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3 
๘๘. นายสมพงษ์  แซ่บ่าง  แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
๘๙. นางปวีณา  บวรปฐมพงศ์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
๙๐. นางพัชร ี  ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก      เลขานุการ 
๙๑. น.ส.ปรมาภรณ์ ฉิมทับ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลูฯ สนจ.นย. 
๒. นายพล  ธรรมพรรณธร รก.ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.นย. 
๓. นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นย. 
๔. นางพิมพรรณ  ระงับทุกข์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นย. 
๕. นางมัณยาภา  พุดเกล้ียง หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก 
๖. นายบรรพต  รัตนเกตุ  จ่าจังหวัดนครนายก 
๗. นายพิสุทธิ  ชมดี  ป้องกันจังหวัดนครนายก 
๘. นางลำไย  ชูมณี  เสมียนตราจังหวัดนครนายก 
๙. นายสถาพร  แสงศัพท์ เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร 
๑๐. นายหฤษฎ์  รัตนมาลา ปลัดอำเภอ 
๑๑. นายพิชิตชัย  บำรุงจิตต์ เจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจำสำนักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.40 น. 
นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การมอบหมายงานช่วงการโยกย้ายข้าราชการ และการเกษียณอายุราชการ  

ให้ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบส่งต่องานในหน้าท่ีให้เรียบร้อย เพือ่ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่องานราชการ  
1.2 การเกาะติดกระแสสังคม และความต้องการของประชาชนผ่านส่ือต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล

ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง และตรงตามความต้องการหรือความประสงค์ของประชาชน  
โดยใหส่้วนราชการช่วยกันเป็นหูเป็นตา ติดตามสอดส่องดูแล  

    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 6/๒๕๖4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564  
  เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕64 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมให้ทุกหน่วยงาน

ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 16 กันยายน ๒๕๖4 ซึง่มีหน่วยงานรับรองรายงานการประชุม จำนวน 35 หน่วยงาน  

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ  

๓.๑ กิจกรรมสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจำเดือนกันยายน 2564 (สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก)  

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ได้รายงานกิจกรรมสำคัญในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
ประจำเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ 

1) วันจันทร์ท่ี 30 สิงหาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีมอบธงสีฟ้า 

หมู่บ้าน-ชุมชนสีฟ้า ปลอดโควิด 
2) วันอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2564  

- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รับบริจาคเครื่องออกซิเจน
และอุปกรณ์การแพทย์ 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครนายก ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการ
บริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เดินทางไปประชุมการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ 
ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งมีโครงการชลประทานจังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยจังหวัดนครนายก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3) วันพุธท่ี 1 กันยายน 2564 
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รับมอบรถโตโยต้า 

จำนวน 2 คัน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานสาธารณสุข ในการปฏิบัติภารกิจลงพื้นท่ี
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่กันยายน - 
พฤศจิกายน 2564 ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID – 19” 
 

 
/- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก... 
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- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รับมอบเงินบริจาค จากชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ 
จังหวัดนครนายก นำทีมโดย ผอ.พิพัฒน์ - อ.พิศวง บุญเคล้ิม และคณะ บริจาคเงินจำนวน 70,000 บาท 
รวมท้ังคุณแม่มณี วอนวงษ์ ร่วมบริจาคอีกจำนวน 1,000 บาท (รวม 71,000 บาท) เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม
ภายในจังหวัดนครนายก 

4) วันจันทร์ท่ี 6 กันยายน 2564 
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานโครงการ

คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
5) วันอังคารท่ี 7 กันยายน 2564 

- จังหวัดนครนายกถ่ายทอด Facebook live การจับสลากรายช่ือผู้ขึ้นบัญชีสำรอง
ผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนครนายก ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

6) วันพุธท่ี 8 กันยายน 2564 
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ครั้งท่ี 29/2564 
- คณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายก และพุทธมงคลนครนายก 

ร่วมส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดมีจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 425,000 บาท  
7) วันพฤหัสบดีท่ี 9 กันยายน 2564 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายนายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน รองผู้ว่าราชการ-
จังหวัดนครนายก ประชุมทางไกล เพื่อเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วน ทันเวลา 

8) วันศุกร์ท่ี 10 กันยายน 2564 
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะประธานมูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมภ์ประจำจังหวัดนครนายก ทำการมอบหน้ากากอนามัยแก่นายอำเภอ
ท้ัง 4 อำเภอ  

9) วันอาทิตยท่ี์ 12 กันยายน 2564 
- นายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี 

มอบส่ิงของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
(อัคคีภัย) โดยมนีางจันทร์จิรา พัฒนศิร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และคณะกรรมการ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ณ พื้นท่ีประสบภัยตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

10) วันท่ี 14 และ 15 กันยายน 2564 
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก นำโดยนางสาวพัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต 

รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก ประชุมติดตามโครงการท่ี ก.ท.จ. รับเรื่องไว้พิจารณา
ตรวจสอบจำนวน 4 โครงการ 

11) วันพุธท่ี 15 กันยายน 2564 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายนายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน รองผู้ว่าราชการ-

จังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีเปิดหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village) ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านอินทรีย์ 
หมู่บ้านโคกกระชาย ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

12) วันพฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน 2564 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการ-

จังหวัดนครนายก ตรวจบ้านเรือนริมตล่ิง เพื่อติดตามระดับน้ำริมตล่ิง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
การระบายน้ำ การเก็บผักตบชวา การเล้ียงปลาในกระชัง สำรวจสะพานแขวนข้ามแม่น้ำ ท่าเรือ และท่าขึ้นเรือต่างๆ 
ท้ังนี้ เพือ่ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย  

/13) วันศุกร์... 
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13) วันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564 
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยเชิญ

หัวหนา้ส่วนราชการสวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หรือผ้าไทยท่ัวไป ร่วมถ่ายภาพเพื่อรณรงค์ใหข้้าราชการ
และประชาชนท่ัวไป สวมใส่ผ้าไทย ใช้ผ้าไทย 

14) วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2564 
- นายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานโครงการ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง โดยกิจกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน เพื่อมอบพลังรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน 
15) วันศุกร์ท่ี 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล เทศบาลเมืองนครนายก 

และโรงพยาบาลนครนายก ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก 
16) วันอังคารท่ี 28 กันยายน 2564 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครนายกและหน่วยงานในจังหวัดนครนายก ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันท่ัวประเทศ 
17) วันท่ี 21 - 26 กันยายน 2564 

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
ในส่วนราชการในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนำแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ท่ีต้องการเพิ่มช่องทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Local TV การเพิ่มช่องทาง  
และการสร้างเครือข่ายส่ือมวลชนในท้องท่ี ท้ังนี้ โครงการฯ ได้สร้างห้องส่งจำลอง ซึ่งสามารถใช้ปฏิบัติงานแถลงข่าว 
และ Facebook live ได้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อส่ังการใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
1. ให้หน่ วยงาน ท่ีมีผลงาน ส่งข้อมูลให้สำนักงานประชาสัมพันธ์  

จังหวัดนครนายก เพื่อจัดทำวีดีโอนำเสนอกิจกรรมสำคัญในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก  
2. ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก จัดทำแผนการออกข่าว 

ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  
เพื่อสร้างการรับรู้แกป่ระชาชน และใหทั้นต่อสถานการณ์  

๓.๒ สถานการณ์โควิด – 19 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้รายงานสถานการณ์โควิด – 19 ในจังหวัดนครนายก 

ณ วันท่ี 28 กันยายน 2564 จะพบว่า มีแนวโน้มเริ่มลดลง มีจำนวนผู้ติดเช้ือยืนยัน (RT-PCR) สะสม (ต้ังแต่วันท่ี 
1 เมษายน 2564) 8,968 ราย ผู้ติดเช้ือเข้าข่าย (ATK) สะสม (ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564) จำนวน 1,847 ราย 
กลับบ้านสะสม (ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564) จำนวน 8,031 ราย และเสียชีวิตสะสม (ต้ังแต่วันท่ี  
1 เมษายน 2564) จำนวน 123 ราย โดยสัดส่วนผู้ป่วยโควิดและอัตราป่วย (ร้อยละ) จำแนกเป็นรายอำเภอพบว่า 
อำเภอท่ีมีอัตราป่วยสูงสุดคือ อำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา เนื่องจากเป็นอำเภอท่ีมีพื้นท่ีรอยต่อ 
กับพื้นท่ีสีแดง ส่วนอำเภอท่ีมีอัตราป่วยต่ำสุดคือ อำเภอปากพลี และจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากท่ีสุดคือ 
อำเภอเมือง เนื่องจากเป็นอำเภอท่ีรับผู้ป่วยอาการหนัก รองลงมาคือ อำเภอปากพลี เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยน้อย 
เมื่อเสียชีวิตจึงทำให้อัตราการเสียชีวิตสูง ซึ่งผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุ 55 ขึ้นไปและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
ไม่ได้รับวัคซีนกว่าร้อยละ 90  
 
 
 
 
 

/การรักษาตัว... 
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การรักษาตัวของผู้ป่วยพบว่า รักษาตัวในโรงพยาบาล 7 แห่ง จำนวน 213 ราย  

(มีจำนวนเตียง 800 เตียง) ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจำนวน 196 ราย และสีเหลืองจำนวน 17 ราย  
มีการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลจังหวัด) จำนวน 267 ราย  
(มีจำนวนเตียง 800 เตียง) เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจำนวน 248 ราย และสีเหลืองจำนวน 19 ราย และมี 
การรักษาตัวในชุมชน (Community Isolation) จำนวน 79 ราย (มีจำนวนเตียง 380 เตียง) 

ยอดการฉีดวัคซีนของจังหวัดนครนายกพบว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 
ร้อยละ 63.81 กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนร้อยละ 32.98 และกลุ่มผู้หญิงต้ังครรภ์ ฉีดวัคซีน  
ร้อยละ 37.21 ท้ังนี้ กลุ่มผู้หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีการฉีดวัคซีนน้อยเนื่องจากไม่มั่นใจในวัคซีน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก จึงได้ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเรื่องวัคซีนแล้ว แต่ยังพบว่า 
กลุ่มผู้หญิงต้ังครรภ์บางรายไม่ยินยอมฉีดวัคซีน ดังนั้น ขอให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจให้กับผู้หญิงต้ังครรภ์ โดยข้อดีของการฉีดวัคซีนคือ ทำให้ทารกในครรภ์มีภูมิคุ้มกันด้วย  
โดยวัคซีนท่ีฉีดให้คือ ซิโนแวค + แอสตร้าเซเนก้า ยกเว้นรายท่ีมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม 
ท้ังนี้ จากสถิติผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เปน็ผู้ท่ีไม่ได้ฉดีวัคซีน ดังนั้น จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน 

 
/มติที่ประชุม... 
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  มติที่ประชุม รับทราบ  และจากสถานการณ์ผู้ติดเช้ือท้ังภาพรวมของประเทศ และจังหวัด
หลายๆ จังหวัด รวมถึงจังหวัดนครนายกมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เมื่อเริ่มมีการผ่อนคลาย ทำให้ประชาชนดำเนินชีวิต
ด้วยความประมาท ไม่ระมัดระวังตนเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้ง 
ท้ังนี้ ขอบคุณทุกส่วนราชการท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เช่น  
การอยู่เวร SQ เป็นต้น 

๓.3 การติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) 
(สำนักงานจังหวัดนครนายก)  

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครนายก 
(นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์) ได้รายงานว่า เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอมผ่านส่ือต่างๆ  
สร้างความสับสนให้กับประชาชน ดังนั้น จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเผยแพร่ในการส่ือสาร ให้ถูกต้อง รวดเร็วและต่อเนื่อง และให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ข่าวปลอมให้รวดเร็ว ทันท่วงที โดยให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องในส่ือของหน่วยงาน ภายใน 24 ช่ัวโมง 
นับต้ังแต่ได้รับแจ้งประเด็นข่าวปลอมจากประชาชน จากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister 
Operation Centre: PMOC) หรือจากหน่วยงานท่ี เกี่ ยวข้องตามแต่กรณี  เพื่อสร้ างการรับรู้ ท่ีถูกต้อง 
และให้ประชาชนเข้าถึงได้ให้มากท่ีสุด ท้ังนี้ จังหวัดนครนายกได้แจ้งส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการ
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยสำนักงานจังหวัดนครนายกได้ตรวจสอบเบ้ืองต้นกับ Facebook 
Fanpage จั งห วั ดน ครน ายก  (@provincenayok) และ  Facebook Fanpage นครน ายก สู้ภั ย โควิ ด 
(@covidnakhonnayok) แล้ว ไม่พบการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวปลอม ประกอบกับ
จังหวัดนครนายกยังไม่ได้รับการแจ้งจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ว่ามีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและ
การเผยแพร่ข่าวปลอมภายในจังหวัด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ได้ติดตาม ตรวจสอบข่าวปลอม
อย่างต่อเนื่อง และช้ีแจงให้กับประชาชนได้รับทราบความถูกต้อง หรือข้อเท็จจริงของข่าวนั้น 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.4 รายงานผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดนครนายก 
(สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก) 

ขนส่งจังหวัดนครนายก ได้รายงานผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย 
ของจังหวัดนครนายก ในหมวดอักษร บท โดยการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และมีการปิดประมูลเมื่อวันท่ี 
18 กันยายน 2564 จังหวัดนครนายกมีรายได้จากยอดประมูลท้ังส้ิน 1,608,502 บาท หากเทียบกับการประมูล
คราวท่ีผ่านมา (หมวดอักษร บต) เมื่อ 6 ปีท่ีแล้วพบว่า มียอดประมูลสูงขึ้นประมาณ 183,998 บาท 
ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประมูลฯ นี้ การประมูลหมายเลขทะเบียน
รถยนต์คาดว่า จะมีการประมูลอีกใน 6 ปีข้างหน้า แต่การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง จังหวัดนครนายก
กำหนดให้ประมูลวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 ท้ังนี้ จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน มีการขออนุมัติงบวงเงินจากยอดประมูลของแต่ละจังหวัด ซึง่จังหวัดนครนายก ได้รับวงเงิน 
3,300,000 บาทเศษ สำหรับทำโครงการเพื่อใช้จ่ายเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายในจังหวัดนครนายก 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการจัดสรรเงิน และได้มีการต้ังคณะอนุ กรรมการแล้ว  
หลักเกณฑ์ในการจัดสรร กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

 

/3.5 ผลการตรวจ... 
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๓.5 ผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(มาตรฐาน GECC) ในจังหวัดนครนายก 

3.5.1 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก  
ขนส่งจังหวัดนครนายก ได้รายงานว่า การรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์

ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดให้มีการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- วันท่ี 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานฯ 
- วันท่ี 8 เมษายน 2564 มีการประกาศผลตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครฯ 
- วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 มีการตรวจประเมินหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรอง

มาตรฐานฯ จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชกรสะดวก คณะท่ี 7 ผ่านระบบ Zoom Meeting 
ไลฟ์สด 

- วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 มีการประกาศผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดนครนายกมีหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจำนวนท้ังส้ิน 
5 หน่วยงาน คือ 1) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 2) สำนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก 3) สำนักทะเบียน-
อำเภอบ้านนา 4) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาปากพลี  

- วันท่ี 30 กันยายน 2564 จะมีการรับโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐาน GECC 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference 

เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) เกณฑ์ด้านกายภาพ คือ ด้านกายภาพและสถานท่ี มีท้ังหมด 25 ข้อ  

ต้องดำเนินงานให้ครบถ้วนทุกข้อ 
2) เกณฑ์เชิงคุณภาพ คือ ระดับพื้นฐาน (ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีมีให้ประชาชน) 

มี 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ต้องดำเนินงานให้ครบถ้วนทุกข้อ และระดับสูง (เช่น ข้อมูลข่าวสาร ส่ิงอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ท่ีจัดให้มีเพิ่มมากขึ้น) มี 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน ต้องดำเนินงานให้ได้อย่างน้อย 25 คะแนน 

3) เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ คือ ผลลัพธ์ท่ีเห็นได้ในเชิงประจักษ์ มี 30 คะแนน 
ต้องได้อย่างน้อย 16 คะแนน โดยเป็นการประเมินผลจากข้อมูลการสมัคร ส่ือสังคมออนไลน์ และอนุกรรมการ
ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

ระดับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน 
ระดับก้าวหน้า และระดับเปน็เลิศ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ในระดับพื้นฐาน 

 

    
 

/ในปี พ.ศ.... 
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ในปี พ.ศ. 2564 กรมการขนส่งทางบก เสนอขอการรับรองมาตรฐาน GECC 
จำนวนท้ังส้ิน 138 ศูนย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 98 ศูนย์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 
เป็น 1 ใน 5 ของจังหวัดนครนายก ซึ่งมีอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี เมื่อครบกำหนดต้องสมัครใหม่  
ท้ังนี้ ในช่วงท่ีได้รับรองมาตรฐานจะมีคณะกรรมการหรือผู้แทนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
สุ่มตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกเป็นระยะๆ 

ในการนี้ ขอขอบพระคุณอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้ว่าราชการจังหวัด-
นครนายก ท่ีมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และขอบคุณผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานทุกท่าน  

3.5.2 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก 
ขนส่งจังหวัดนครนายก ได้แจ้งว่า เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายกได้ฝาก

นำเรียนต่อท่ีประชุมว่า ในปพี.ศ. 2564 สำนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายกมีการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีค่อนข้างยาก แต่ก็สามารถดำเนินการให้สำเร็จและได้รับ
รางวัลในครั้งนี้  

3.5.3 สำนักทะเบียนอำเภอบ้านนา 
นายอำเภอบ้านนา (นางวจิราพร  อมาตยกุล) ได้รายงานว่า สำนักทะเบียน

อำเภอบ้านนา ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการทางด้านการทะเบียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกำหนดท้ังในส่วนของบุคคลากร อาคารสถานท่ี รวมถึงจัดให้มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยได้เข้ารับการประเมิน 
และรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯ และได้ประกาศรับรองมาตรฐานการฯ ให้สำนักทะเบียนอำเภอบ้านนา  
จังหวัดนครนายก ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในระดับพื้นฐาน และมีการจัดพิธีรับมอบโล่
และตรารับรองมาตรฐาน GECC ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video  Conference  
โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) เป็นประธานในพิธี 

ท้ังนี้ สำนักทะเบียนอำเภอบ้านนาได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานให้ได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น มีกระบวนการทำงานและแนวคิดของผู้ให้บริการเป็นหลักคือ มีการรับฟังปัญหา 
และพร้อมทำความเข้าใจกับปัญหามากขึ้น ให้คำปรึกษาเตรียมการต่างๆ ก่อนการติดต่อเข้าใช้บริการ เช่น  
มีการนัดหมายเบ้ืองต้น การจัดให้มีหน่วยเคล่ือนท่ี (Mobile unit) ให้บริการถึงท่ีพักอาศัย หากประสบปัญหา
ในการบริการ จะมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมท้ังมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงาน การติดตาม
ความไม่สะดวกต่างๆ เช่น การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์และส่ือโซเชียลต่างๆ เป็นต้น 

3.5.4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา (นายสุชาติ  ศรีพา) ได้รายงานว่า 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ได้ส่งตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  
(GECC) เป็นครั้งแรก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน 
การให้บริการทางด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาท่ีได้คุณภาพมาตรฐานกรมอนามัย และการให้บริการ
ชำระค่าน้ำ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงจัดให้มีส่ิงอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอ เพื่อให้บริการ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยได้เข้ารับการประเมินและรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานฯ และได้ประกาศรับรองมาตรฐานการฯ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในระดับพื้นฐาน ท้ังนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา  
จะดำเนินงานและรักษามาตรฐานต่อไป  

 
/3.5.5 ธนาคาร... 
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3.5.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากพลี 
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จังหวัดนครนายก ได้รายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครนายก ได้สนับสนุน 
ผลักดันแต่ละสาขาในจังหวัดนครนายก ท้ัง 4 สาขา ในการดำเนินการเรื่องมาตรฐานการให้บริการ 
ของศูนย์ราชการสะดวก และจะได้มีการพัฒนาต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.6 แผนการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การ- 
บริหารส่วนตำบล (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดนครนายก) 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก ได้รายงาน
ว่า เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 

- วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปน็วันท่ี กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  
- วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 ผอ.กต.ท้องถิน่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
- วันท่ี 11 - 15 ตุลาคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง 
- วันท่ี 22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายช่ือผู้สมัคร 
- วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
- วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสุดท้ายท่ีส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 
- วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง/ถอนชื่อ

ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
- หากมี เหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้  ให้แจ้งเหตุไม่ ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  

ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (วันท่ี 21 - 27 พฤศจิกายน 2564) และหลังวันเลือกต้ัง 7 วัน (วันท่ี 29 พฤศจิกายน - 
5 ธันวาคม 2564) 

- วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกต้ัง โดยสามารถไปใช้สิทธิได้ต้ังแต่เวลา 
08.00 – 17.00 น. 

- กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน จะประกาศผลการเลือกต้ังในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564  
แต่หากมีการร้องเรียน จะประกาศผลการเลือกตั้ง วันท่ี 27 มกราคม 2565 

จำนวนหน่วยเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครนายก มีดังนี้ 

ท่ี อำเภอ 
จำนวน อบต. 

(แห่ง) 
จำนวนหน่วยเลือกต้ัง 

(หน่วย) 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

1 เมืองนครนายก 12 142 67,799 
2 ปากพลี 7 51 18,848 
3 บ้านนา 9 109 46,802 
4 องครักษ์ 11 117 48,293 

รวม 39 419 181,742 

  มติที่ประชมุ รับทราบ และให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกต้ังในครั้งนี้ และหากไม่สามารถ
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ขอให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ๗ วัน และหลังวันเลือกตั้ง ๗ วัน 
 
 
 

/3.7 พยากรณ์อากาศ... 
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๓.7 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนตุลาคม 2564 (สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก) 
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสภาวะอากาศท่ัวไปเดือนนี้เป็นช่วงเปล่ียนจาก

ฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ในช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณจังหวัดนครนายกลักษณะอากาศจะแปรปรวน  
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นท่ี กับมีฝนหนักในบางวัน จากนั้นฝนจะลดลงและเริ่มมีอากาศเย็น
ในตอนเช้า เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย จะเริ่มเปล่ียนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุม ประกอบกับบริเวณ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน็ระยะๆ นอกจากนี้ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่าน บริเวณภาคกลางตอนล่าง 
ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน สรุปเดือนนี้คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติ ประมาณร้อยละ 5 
ส่วนอุณหภูมิ เฉล่ียยังคงสูงกว่า ค่าปกติเล็กน้อย โดยอุณหภูมิ สูงสุดเฉล่ีย 32 – 34 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมต่ิำสุดเฉล่ีย 24 – 26 องศาเซลเซียส 

ข้อควรระวัง มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนตัว
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และมีโอกาสสูงท่ีจะเคล่ือนตัวเข้าใกล้หรือเคล่ือนตัวผ่านประเทศไทย ซึ่งทำให้มีฝนตกชุก
หนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
อย่างใกล้ชิดไว้ด้วย 

หมายเหตุ สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน โทร. 02 -398-9929 หรือ 
www.tmd.go.th 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.8 สถานการณน์้ำ (โครงการชลประทานนครนายก)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก ได้รายงานสถานการณ์น้ำว่า แหล่งน้ำต้นทุน

ท่ีสำคัญของจังหวัดนครนายก มีจำนวน 8 แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2564) มีรายละเอียดดังตาราง 

เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 
๑. เข่ือนขุนด่านปราการชล 224.000 199.490 89.06 
๒. อ่างเก็บน้ำทรายทอง 2.000 2.016 100.80 
๓. อ่างเก็บน้ำคลองโบด 4.250 0.748 17.60 
๔. อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ 8.870 7.578 85.43 
๕. อ่างเก็บน้ำสีเสียด 1.140 1.148 100.70 
๖. อ่างเก็บน้ำวังม่วง 0.800 0.443 55.38 
๗. อ่างเกบ็น้ำคลองวังบอน 7.600 7.235 95.20 
๘. อ่างเก็บน้ำคลองกลาง 3.100 2.730 88.06 

รวม 251.76 221.388 87.94 

ณ วันท่ี 28 กันยายน 2564 แหล่งน้ำท้ัง 8 แห่ง ยังรับน้ำได้อีก 30.37 ล้านลูกบาศก์เมตร 
แต่ ณ วันท่ี 29 กันยายน 2564 สามารถรับน้ำได้อีก 27.60 ล้านลูกบาศก์เมตร  

แหล่งน้ำท่ีสำคัญของจังหวัดนครนายกคือ เขื่อนขุนด่านปราการชล จากภาพแสดงเกณฑ์
การบริหารจัดการ เก็บกักน้ำและการระบายน้ำ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2564 จะรับน้ำได้อีก 24.51 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ในปีนี้ ส่ิงท่ีเป็นกังวลเนื่องจากสภาพอากาศจะมีมรสุมก่อตัว อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีเข้ามา 
ในทิศทางใด 
 
 
 

/ภาพแสดง... 
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ภาพแสดงเกณฑ์การบริหารจัดการ เก็บกักน้ำและการระบายน้ำ 

การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน พ.ค. - ต.ค. 2564 (ระยะเวลา 6 เดือน) ขณะนี้ใกล้เข้าสู่
ปลายฤดูฝน หากไม่มีพายุหรือฝนตกหนักคาดการณ์ว่า จะไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ แต่หากมีพายุหรือฝนตกหนัก 
จังหวัดนครนายกมีจุดต้องเฝ้าระวัง ท้ังส้ิน 6 จุด (ดังแผนท่ีแสดงหมู่บ้านประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน) ดังนี ้

หมายเลข 1 บริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล บริเวณชุมชนศรีนาวา 
หมายเลข 2 เขตท่ีเข้ามาเช่ือมรอยตอ่ของเมือง คือ เขตเทศบาล 
หมายเลข 3 จากรูปพื้นท่ีสีฟ้า เป็นพื้นท่ีติดริมฝ่ังแม่น้ำนครนายก 
หมายเลข 4 และ 5 เป็นพื้นท่ีบริเวณตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา และบริเวณชุมชน 

วัดทองย้อย อำเภอบ้านนา 
หมายเลข 6 เป็นจุดรับน้ำรอยต่อระหว่างจังหวัดนครนายกกับจังหวัดปราจีนบุรี  

เป็นลำน้ำจากห้วยคลองยาง จะไหลผ่านเขตอบต. ชุมชนตลาดโพธิ์ อำเภอปากพลี 
ท้ังนี้ บริเวณทุกจุดจะมีเจ้าหน้าร่วมประสานงานและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และได้มี 

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย และในขณะนี้ น้ำในแม่น้ำนครนายก
มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการรับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีเขตน้ำท่วม จึงได้เร่งระบายน้ำมายัง 
แม่น้ำปราจีนบุรี และส่งต่อมายังแม่น้ำบางปะกง ทำให้มีการยกตัวของน้ำจึงส่งผลกระทบต่อแม่น้ำนครนายก 
ทำใหไ้หลลงค่อนข้างลำบาก และบริเวณพื้นท่ีของอำเภอองครักษ์ ได้มีการรับน้ำท่ีระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนท่ี... 



๑๔ 

 
การดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัย มีดังนี้ 

1. ก่อนเกิดภัย ดำเนินการดังนี้ 
- จัดต้ังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
- ติดตามรายงานสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ เข่ือน อ่างเก็บน้ำ 

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- กำจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ำ 

2. ระหว่างเกิดภัย ดำเนินการดังนี้ 
- ติดต้ังเครื่องสูบน้ำเคล่ือนท่ีขนาดต่างๆ ในพื้นท่ีเส่ียงภัย และพื้นท่ีลุ่มต่ำ 
- ติดต้ังเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำนครนายก 
- พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ - เข่ือนท่ีมีปริมาณมาก 

3. หลังเกิดภัย ดำเนินการดังนี้ 
- สำรวจความเสียหาย และซ่อมแซม บำรุงรักษาส่ิงปลูกสร้างและอาคารท่ีชำรุดเสียหาย 
- วางโครงการแก้ไขปัญหาระยะส้ันและระยะยาว 

ประธานฯ สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะมีการผันน้ำมาจังหวัดนครนายกหรือไม่ 
โดยโครงการชลประทานรังสิตใต้  

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก ได้ช้ีแจงว่า จากสถานการณ์น้ำ 
หากติดตามจากข่าวจะพบว่า น้ำท่ีลงมาจากเขื่อนจะไหลลงตามแม่น้ำเจ้าพระยา หากจะช่วยไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับชุมชน ต้องมีการผันน้ำเข้าระบบซ้าย - ขวา ไม่ใช่เฉพาะรังสิตใต้ และให้ไปลงในพื้นท่ี ท่ีมีช่องว่าง เช่น 
จังหวัดนครนายกมีบางจุดท่ีมีช่องว่าง อาจจะต้องพร่องน้ำจากส่วนนั้นมาเติมบางส่วน แต่ท้ังนี้จะต้องติดตาม
ไม่ให้กระทบต่อพื้นท่ีส่วนอื่นๆ แต่ขณะนี้จะต้องบริหารจัดการโดยการช่วยกันแบ่งเบาน้ำท่ีจะยกระดับสูงขึ้น 
ในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกจุด และจะได้มีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนอย่างใกล้ชิดในพื้นท่ี 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

/ประธานฯ... 



๑๕ 

ประธานฯ เหตุใดอ่างเก็บน้ำคลองโบดน้ำจึงน้อย ท้ังท่ีอ่างเก็บน้ำทรายทองน้ำค่อนข้างเยอะ  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก ได้ช้ีแจงว่า โดยปกติจะผันน้ำจาก 

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือไปอ่างเก็บน้ำคลองโบดได้เลย แต่เนื่องจากขณะนี้ท่อเกิดการชำรุด ซึ่งได้แจ้งผู้รับเหมา 
มาดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ และจะมีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำทรายทอง
ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ โดยจะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำมีใช้เพียงพอ 

ประธานฯ กรณีต้องสูบน้ำออกจากพื้นท่ีลุ่มต่ำ ไม่ต้องการปล่อยน้ำท้ิง แต่ให้เก็บน้ำไว้ 
เพื่อใช้ประโยชน์ โครงการชลประทานนครนายกมีพื้นท่ีเก็บน้ำอื่นๆ อีกหรือไม่  

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก ได้ช้ีแจงว่า หากสามารถสูบน้ำไปเก็บ 
ในอ่างเก็บน้ำข้างเคียงได้ก็จะเก็บ เพราะทุกปีหากมีน้ำล้นมากจะเกิดเหตุน้ำหลากและท่วมพื้นท่ี หากจะพิจารณา
สูบน้ำ ต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก จะมีเครื่อง
สูบน้ำไว้กักเก็บเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน) ได้แจ้งว่า เนื่องจาก 
ต้องมีการประสานงานหลายภาคส่วนระหว่างจังหวัดนครนายกและเขตรอยต่อจังหวัดปทุมธานี ดังนั้น จึงขอ
ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการลงพื้นท่ีในอำเภอองครักษ์ด้วยตนเอง 

ประธานฯ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน) ดำเนินการ
กำกับ ติดตาม และประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้รายงานตรงกับผู้ว่าราชจังหวัดนครนายก
โดยเร็ว 

มติทีป่ระชุม รับทราบ และมีข้อส่ังการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครนายก และอำเภอบ้านนา รวบรวมข้อมูลในการช่วยเหลือชุมชนบางอ้อ และชุมชนข้างเคียง และรวบรวม
ข้อมลูเรื่องเรือพระราชทานสำหรับนำเรียนท่านองคมนตรีและส่วนกลาง 

๓.9 งานสำคัญในรอบเดือนตุลาคม 2564 (สำนักงานจังหวัดนครนายก) 
3.9.1  วันศุกร์ที่  1 ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ- 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

3.9.2 วันพุ ธที่  13 ตุลาคม 2564  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ - 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน ๒  
อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

3.9.3 วันเสาร์ที่  23 ตุลาคม 2564  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ - 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

มติทีป่ระชุม รับทราบ  

๓.10 การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (สำนักงานจังหวัดนครนายก)  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายสิทธิชัย สวัสด์ิแสน) ได้รายงานการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามอำนาจหน้าท่ีท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบ มีดังนี้ 
 
 

/สำนักงาน... 



๑๖ 

หน่วยงาน การช่วยเหลอื จำนวนผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลอื 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก เชื่อมโยงและจัดพ้ืนที่จำหน่ายกุ้งเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดนครนายก
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  (จั งหวัดสระบุ รี และจังหวัดนครราชสีมา)  
รวม 32 ครั้ง ปริมาณรวม 17.83 ตัน มูลค่ารวม 4.72 ล้ านบาท  
(ในพ้ืนที่ ปริมาณ 8.71 ตัน มูลค่ารวม 1.80 ล้านบาท และนอกพ้ืนที่ 
ปริมาณ 9.12 ตัน มูลค่ารวม 2.92 ล้านบาท) 

6 

จัดแสดงสินค้าและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด Offline และ Online 
(Online Business Matching: OBM) กับผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการ 
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์  รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก ภายในงานมีการจับคู่ธุรกิจและ MOU จำนวน ๑๓ คู่ 
มูลค่าตกลงซื้อขายในเบื้องต้น ๑.๘๐ ล้านบาท และคาดว่าจะมีการตกลง
ซื้อขายหลังการจัดกิกรรมไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท 

30 

ดำเนิน “โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 จังหวัดนครนายก” 
เพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเยียวยาท้ังผู้ประกอบการ
และประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในระหว่างวันที่ 14 - 23 ก.ย. 64 โดยจำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และสินค้าชุมชน ในราคาต่ำกว่า
ท้องตลาด 15 – 30% กำหนดจัดงานรวม 7 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน มูลค่า
การจำหน่ายรวมต้ังแต่เริ่มโครงการวันที่ 14– 23 ก.ย. 64 จำนวน 
719,509 บาท ลดค่าครองชีพ ให้กับประชาชนเป็นเงินจำนวน 
260,246 บาท 

1,651 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครนายก 

โครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

500 

เงินกู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ 17 
เงินกู้สำหรับผู้สูงอายุ ที่ไม่มีทุนสำหรับประกอบอาชีพ  39 
เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ที่ผู้ปกครองมีรายได้ ไม่เพียงพอ
ในการใช้จ่ายและการครองชีพ 

87 

เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้น้อย 
ไม่มีรายได้ มีหน้ีสิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

100 

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก มอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 13 แกลลอน และหน้ากากอนามัยจำนวน 
26 กล่อง ให้กับร้านจำหน่ายก๊าซหุ งต้ม ที่ ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผู้ประกอบการ 
13 แห่ง 

สำนักงานประกันสังคมจงัหวัด
นครนายก 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และแก้ไขให้ ถูกต้อง 
พร้อมส่งข้อมูลให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาตามโครงการรับเงิน-
เยียวยาจากรัฐบาล (๕,๐๐๐ บาท) 

167 

นอกจากนี้มีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบฯ เช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและรักษาโควิด - 19 ประกอบด้วย ชุด PPE ของเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 33 ชุด ชุดหุ้มรองเท้า จำนวน 50 คู่ หมวกคลุมผม จำนวน 100 ช้ิน หน้ากาก N95 จำนวน 211 ช้ิน 
และบริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมสนับสนุน ไก่ปรุงสุกแช่แข็ง จำนวน 200 กิโลกรัม  
โดยจังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก รับมอบเพื่อสนับสนุนศูนย์รับบริจาค
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) และบริหารจัดการ
โรงพยาบาลภาคสนามจังหวัดนครนายก 

 
/การสำรวจ... 



๑๗ 

การสำรวจจำนวนบุคลากรในหน่วยงานท่ีได้รับการฉีดวัคซีน โดยขณะนี้ (ณ วันท่ี  
29 กันยายน 2564) ได้มีหน่วยงานรายงานรวมท้ังส้ิน 45 หน่วยงาน (จำนวน 2,402 ราย) ข้อมูลนี้เป็นส่วนสำคัญ
ในการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน 
การเปิดการท่องเท่ียวของจังหวัดนครนายกอีกด้วย ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการท่ียังมิได้ส่งข้อมูล ดำเนินการจัดส่งข้อมูล
ให้กับจังหวัดนครนายกด้วย 

 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ  

๓.11 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงาน
จังหวัดนครนายก)  

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครนายก  
(นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล) ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า 
โดยภาพรวมจังหวัดนครนายกได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.91 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานระดับ A โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 

1) คะแนนการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิน งาน 
ของจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

/แบบ IIT… 



๑๘ 

แบบ น้ำหนัก ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย คะแนน 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าท่ี - 94.72 
การใช้งบประมาณ - 89.65 
การใช้อำนาจ - 92.65 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - 88.51 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 91.40 

EIT 30 
คุณภาพการดำเนินงาน - 87.73 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร - 89.43 
การปรับปรุงการทำงาน - 87.76 

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 

100 
การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การส่งเสริมความโปร่งใส 

การป้องกันการทุจริต 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

100 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

2) คะแนนการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด ำเนิน งาน 
ของจังหวัดนครนายก จำแนกตามแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

แหล่งข้อมูล ค่าคะแนน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment System: IIT) 

91.39 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment System: EIT) 

88.31 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

100 

ผลรวมค่าเฉลี่ย 93.91 

จังหวัดนครนายก ได้วิเคราะห์ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 จากคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของจังหวัดนครนายก มีผลวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นว่า จังหวัดนครนายกได้นำหลักการ
ประเมินตนเองมาปรับใช้ เพื่อให้รู้จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พร้อมปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐาน
การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชีว้ัดท่ีกำหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

/ตัวชี้วดัท่ี 1... 



๑๙ 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 (I1 – I6) เป็นการปฏิบัติหน้าท่ี จังหวัดนครนายกได้คะแนนร้อยละ 94.72 

ซึ่งเป็นคะแนนประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน 
หรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาตามท่ีกำหนดไว้ ประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์  
หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อคำถามท่ีใช้ในการประเมิน
การรับรู้ สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรของจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรม
ในการเรียกรับ และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณี  
ช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่อย่างไรตาม หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น
เรื่องการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 (I7 – I12) การใช้งบประมาณ ผลการประเมิน ITA ในข้อคำถาม 
ท่ีจังหวัดนครนายกได้คะแนน 89.65 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 85  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประปี ของหน่วยงาน
ของท่านมากน้อยเพียงใด 

3.07% 10.64% 25.53% 60.76% 82.51 

จังหวัดนครนายก เห็นว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า  
ไม่มีการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ การตรวจรับ โปร่งใสตรวจสอบได้ และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
แต่ท้ังนี้ จังหวัดนครนายกต้องสร้างการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้บุคลากรทราบ
อย่างท่ัวถึง และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 

/ตัวชี้วัดท่ี 3... 



๒๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 (I13 – I18) การใช้อำนาจ จังหวัดนครนายกได้คะแนนร้อยละ 92.65 
ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพือ่ให้สิทธิประโยชน์ 
เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อคำถามแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรของจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่  
มีความเช่ือมั่นว่า ผู้บังคับบัญชาไม่มีการส่ังการให้ทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต หรือการส่ังการ
ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา แต่ท้ังนี้ ควรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ ผู้บังคับบัญชา 
ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
รวมถึงการมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัด 4 (I19 – I24) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จังหวัดนครนายกได้คะแนนร้อยละ 
88.51 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน การนำทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเอง หรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการของยืมทรัพย์สินของทางราชการ เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนน
แต่ละคำถามแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานของจังหวัดนครนายกไม่มีการนำเอาทรัพย์สิน 
ของทางราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำทรัพย์สินของราชการไปให้บุคคลภายนอกไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาต 
และการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง แต่ท้ังนี้
จังหวัดนครนายก ควรมีแนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และอำนวยความสะดวก
ในขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่านมีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

5.58% 10.92% 25.97% 57.52% 77.67 

จากประเด็นการประเมินข้อ I20 ของตัวช้ีวัดท่ี 4 คือ ขั้นตอนการขออนุญาต 
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  พบว่า  
ได้คะแนนร้อยละ 77.67 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 85 ท้ังนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการกำกับติดตามด้วย 

ตัวชี้วัด 5 (I25– I30) การแก้ไขปัญหาการทุจริต จังหวัดนครนายกได้คะแนนร้อยละ 
91.40 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ของหน่วยงาน ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวิเคราะห์
ผลคะแนน สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรของจังหวัดนครนายกมีความเช่ือมั่นว่าผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต และหน่วยงานมีการทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ และมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงาน  
ด้านการต่อต้านการทุจริต แต่หากเกิดปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน จังหวัดนครนายกต้องรีบดำเนินการแก้ไข
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม ประกอบกับต้องมีแนวทางเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย  
และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น หากบุคลากรมีการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานด้วย 
 
 
 
 

/ตัวชี้วัดท่ี 6... 



๒๑ 

ตัวชี้วัดท่ี 6 (E1 – E5) คุณภาพการดำเนินงาน เป็นการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก จังหวัดนครนายกได้คะแนนรวมร้อยละ 87.73 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และเมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อคำถามแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า ไม่พบว่า
บุคลากรของจังหวัดนครนายกมีการเรียกร้องรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ  อนุญาต  
หรือให้บริการ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูล 
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล แต่ท้ังนี้ จังหวัดนครนายกควรมีการช้ีแจง 
ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้   
โดยในต้ัวชี้วัดท่ี 6 มี 1 ข้อท่ีไม่ผ่านร้อยละ 85 นั่นคือ ข้อ E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อปฏิบัติงาน/
ใหบ้ริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

E1 เจ้าหน้ าท่ี ของหน่ วยงานท่ี ท่ าน
ติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    79.14 

    - เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 7.58% 3.42% 35.21% 53.79% 80.27 
    - เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 7.75% 4.25% 34.75% 53.25% 78.01 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 (E6 – E10) ประสิทธิภาพการส่ือสาร จังหวัดนครนายกได้คะแนนรวม
ร้อยละ 89.43 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อคำถามแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดนครนายกควรมีการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานท่ีติดต่อเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย รวมถึงให้การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น โดยในตัวช้ีวัดท่ี 7 มี 1 ข้อท่ีไม่ผ่านร้อยละ 85 นั่นคือ ข้อ E6 
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ท้ังนี้ ขอให้ส่วนราชการกำกับ 
และติดตามด้วย 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ท่ีท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด 

    83.91 

    - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 2.58% 3.35% 35.82% 58.25% 84.26 
    - มีช่องทางหลากหลาย 3.36% 2.07% 37.21% 57.36% 83.56 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวช้ีวัดท่ี 8... 



๒๒ 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 (E11 – E15) การปรับปรุงระบบการทำงาน จังหวัดนครนายกได้คะแนนรวม
ร้อยละ 87.76 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานท้ังการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน มีความคิดเห็นว่า จังหวัดนครนายกควรเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น โดยในตัวชี้วัดท่ี 8 มี 1 ข้อท่ีไม่ผ่านร้อยละ 85 นั่นคือ ข้อ E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ  
เปิดโอกาสให้ผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ 
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 82.12 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 
น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาส
ให้ผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้-
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

1.04% 4.95% 42.45% 51.56% 82.12 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 (O1 – O33) การเปิดเผยข้อมูล จังหวัดนครนายกได้คะแนนรวมร้อยละ 100 
ท้ังนี้ ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการท่ีมีส่วนร่วมกับคะแนนในครั้งนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 10 (O34 – O43) การป้องกันการทุจริต จังงหวัดนครนายกได้คะแนนรวม
ร้อยละ 100  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อเสนอแนะคือ 
หน่วยงานในจังหวัดนครนายก ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 93.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผล 
การประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติท่ีดี  
ในการดำเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล
ร้อยละ 5 – 15 ของตัวช้ีวัดหรือข้อคำถามท้ังหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมิน เพื่อนำไปสู่  
การพัฒนาในจุดท่ียังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง คาดหมายว่า  
หน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึง
สามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป  

ท้ังนี้ จังหวัดนครนายกได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อการเตรียมความพร้อม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ปพี.ศ. 2565 โดยได้มีหนังสือแจ้งเวียน จำนวน 5 ฉบับ 
(ต้ังแต่ O15 – O35, O28, O41, O33, O35 และ O40) ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานตามระยะเวลา 
ท่ีกำหนดด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ และเรื่องนี้เป็นส่ิงสำคัญ หากคะแนนตกจะมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาธารณชน โดยจะมีการต้ังคำถามต่างๆ ต่อระบบราชการ ซึ่งจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ได้ และในป ี2565 
ให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 

/3.12 รางวัล... 



๒๓ 

๓.12 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย คร้ังที่ 13 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานนครนายก)  

ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยสำนักงานนครนายก ได้
รายงานว่า อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อเนื่องมา
มากกว่า 60 ปี ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการแข่งขันสูง ท้ังในด้านสินค้าและการบริการท่องเท่ียว
ในระดับประเทศและระดับโลก กระแสการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวคำนึงถึงการให้ความสำคัญต่อการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม สภาวะโลกร้อน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นโดย
ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกบริโภคสินค้า ท่ีผู้ผลิตให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องส่ิงแวดล้อม สภาวะโลกร้อน 
ส่งผลให้การจัดการท่องเท่ียวในประเทศไทยมีการปรับนโยบาย และระบบการจัดการให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน
เพื่อใหส้ามารถแข่งขันและเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติได้ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีดำเนินการส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว จึงได้จัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism Award) 
ขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 และจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี โดยกำหนดการประกาศผลและมอบรางวัล 
ในวันท่ี 27 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันท่องเท่ียวโลก (World Tourism Day) การจัดการประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยถือว่าเป็นมาตรการเชิงบวกท่ีช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้ยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มความน่าเช่ือถือยอมรับจากนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ   

สำหรับในปีนี้ ได้จัดการประกวดขึน้เป็นครั้งท่ี 13 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ให้มีความยั่งยืนและมีมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศตามเจตนารมณ์
ของ ททท. ต่อไป และในฉบับนี้ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว 
ท่ีได้ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยในแต่ละประเภท ผลงานท่ีได้รับรางวัลถือว่า 
เป็นสินค้าและบริการท่ีได้รับการคัดสรรมาอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อม การจัดการแหล่ง การบริการ 
การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนบุคลากร ฯลฯ ท่ีพร้อมในการรองรับการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการการท่องเท่ียว ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนภูมิใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนในการดำเนินธุรกิจท่องเท่ียว
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ดังนั้น “รางวัลกินรี - อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย” 
ท่ีมอบให้กับทุกประเภทผลงานท่ีได้รับรางวัลจึงเป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการ ท่ีสร้างความมั่นใจ 
และความไว้วางใจแก่นักท่องเท่ียวและสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศ ททท.สำนักงานนครนายก ขอแนะนำ
และเชิญร่วมแสดงความยินดี พร้อมท้ังเชิญร่วมเดินทางไปสัมผัสกิจกรรมดี ๆ ของผู้ท่ีได้รับรางวัลกินรี - อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวไทย ในพื้นท่ีจังหวัดนครนายกท่ีส่งผลงานเข้าชิงและประสบความสำเร็จชนะการประกวดรางวัลด้วย 
ได้แก่  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง แหล่งท่องเที่ยวชุมชนไทย - พวน จังหวัดนครนายก  
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   

ข้อมูลเพิ่มเติม รางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ใช้สัญลักษณ์รางวัลเป็นรูป “กินรี” 
- กินรี เป็นสัตว์หิมพานต์ ท่ีรู้จักกันดีในวรรณคดีไทย เป็นตัวแทนความสวยงาม

และบริสุทธิ์ 
- มือท่ีถือดอกบัว แทนการมอบความสะอาด สูงค่า 
- นกพิราบ ส่ือถึงสันติภาพและภราดรภาพ อันเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ท่ีรับใช้สังคม และสภาพแวดล้อม 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อส่ังการให้สำนักงานจังหวัดนครนายกประสานกับ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก เพื่อนำข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์
จังหวัดนครนายก 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ  

4.1 การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครนายก) 

ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก ได้แจ้งว่า สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬา 
จังหวัดนครนายก จัดประชุมทำแผนพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก ปี 2566 – 2570 เมื่อวันท่ี 21 
กันยายน 2564 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายสิทธิชัย  สวัสด์ิแสน) เป็นประธาน และให้
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นวิทยากรสำหรับดำเนินรายการ จากการประชุมออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom ได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเครือข่ายการท่องเท่ียวท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
เข้าร่วมประชุมด้วย ท้ังนี้ ในท่ีประชุมได้ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ และได้จัดทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องและภาคเอกชน เสนอโครงการต่างๆ ท่ีสามารถพัฒนาการท่องเท่ียวในปี 2566 – 2570 รวบรวมไว้
ในแผนพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวแห่งชาติ สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครนายก หากส่วนราชการใดมีโครงการหรือแผน ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท่องเท่ียวของจังหวัดนครนายกสามารถส่งข้อมูลนั้นมาได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 

/4.2 โครงการพัฒนา... 
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4.2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (สำนักงาน
จังหวัดนครนายก) 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
นครนายก (นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์) ได้รายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564 
เห็นชอบคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  
ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น 
ในระดับพื้นท่ีวงเงิน 45,000 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตามท่ีสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งให้หน่วยงานเสนอโครงการ
ตามคู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ฉบับปรับปรุง)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเสนอโครงการ 
และดำเนินโครงการ โดยให้ผ่านคณะกรรมการขับเคล่ือนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณา 
เห็นชอบโครงการ และคณะกรรมการขับเคล่ือนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครนายกได้มีการประชุม
ครั้ง ท่ี  2/2564 เมื่อวัน ท่ี  2 มิถุนายน 2564 เพื่ อพิจารณากล่ันกรองและจัดลำดับความสำคัญ 
ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ท่ีได้รับการจัดสรรกรอบวงเงิน  
และได้พิจารณาเห็นชอบโครงการของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครนายก 
จำนวน 132 โครงการ งบประมาณ 341,745,009 บาท ท้ังนี้ โครงการท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นโครงการ
ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีป่า ซึ่งยังมิได้รับการอนุญาตใช้พื้นท่ีจากกรมป่าไม้ กรมอุทยาน หรือเป็นโครงการท่ีไม่พร้อม
เรื่องเอกสารต่างๆ  

ส่วนราชการ/อปท. จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ภาพรวม 132 341,745,009 

ส่วนราชการ (จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ) 34 143,681,380 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./ทบต. และอบต.) 98 198,063,629 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยจังหวัดนครนายกได้รับจัดสรร จำนวน 89 โครงการ 
งบประมาณ 195,135,955 บาท โดยให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน กันเงินเบิกเหล่ือมปีภายใน 30 กันยายน 2564  

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ส่วนราชการ/อปท. จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ภาพรวม 89 195,135,955 
ส่วนราชการ 13 45,579,650 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 149,556,305 

 
สำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณ 

ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ภาพรวม 13 44,241,700 

ส่วนราชการ 13 44,241,700 
ปรับลดงบประมาณ  1,337,950 

/ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก... 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้อนุมัติโครงการของหน่วยงาน และมอบอำนาจ 

การจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานทุกโครงการแล้ว จำนวน 13 โครงการท่ีได้รับ และส่วนราชการมีการดำเนินงาน 
มีความก้าวหน้าแล้ว ดังนี้ 

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 
ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินและการกันเงิน (บาท) 

ภาพรวม 13 44,241,700 สำรองเงิน (CX, CK) ก่อหน้ีผูกพัน (PO) ยืมเงิน 
1. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 1 1,359,500 - 1,116,600 242,400 
2. วิทยาลยัการอาชีพองครักษ์ 1 2,302,400    
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครนายก 

1 704,000   469,000 

4. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก 1 908,900 - 287,776 614,400 
5. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 1 807,000    
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 1 460,400   353,100 
7. สำนกังานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
นครนายก 

3 5,107,100    

8. โครงการชลประทานนครนายก 2 11,340,000 11,340,000 - - 
9. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล 

2 21,252,400 21,252,400 - - 

ท้องถิน่จังหวัดนครนายก ได้รายงานข้อมูลและความก้าวหน้าของงบท้องถิ่นในโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากว่า ในส่วนของท้องถิ่นได้แจ้งหน่วยงานในท้องถิ่น
จำนวน 19 หน่วยที่ได้รับงบประมาณ ให้จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคู่ขนานไปถึงขั้นตอนประกาศเชิญชวน 
ซึ่งดำเนินการแล้ว ส่วนท่ีติดค้างคือ เงินท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่มีเข้ามาในระบบ ซึ่งคาดว่า 1 – 2 วัน  
เมื่อเงินเข้าระบบจะสามารถกันได้ท้ังหมด ยกเว้น 3 โครงการท่ีไม่สามารถกันได้ คือ 1) อบต.บางอ้อ  
ได้ทำการขยายเขต แต่อบต.ได้ดำเนินการของบของอบต. เรียบร้อยแล้ว 2) อบต.คลองใหญ่ ได้ขอทำถนน
พร้อมเสาไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ปรากฎว่า เงินฟื้นฟูถูกตัดเหลือเพียงงบทำถนน ประกอบกับได้รับงบประมาณ 
ปี 2565 จึงไม่ประสงค์กันเงิน 3) อบต.บางลูกเสือ ได้รับงบประมาณปี 2565 จึงไม่ประสงค์กันเงิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
ทบต./อบต. จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ภาพรวม 76 149,556,305 

1. อบต.ดงละคร 2 9,738,000 
2. อบต.เขาพระ 22 10,330,300 
3. อบต.ท่าทราย 5 7,067,080 
4. อบต.เขาเพิ่ม 4 1,897,000 
5. อบต.บางอ้อ 5 2,378,000 
6. อบต.ทองหลาง 3 7,996,000 
7. อบต.ศรีกะอาง 3 4,611,000 
8. ทบต.พิกุลออก 1 3,313,000 
9. อบต.เกาะโพธิ์ 2 15,208,000 
10. อบต.ชุมพล 5 14,000,625 
11. อบต.บางปลากด 1 1,073,000 
12. อบต.ศีรษะกระบือ 3 19,351,000 
13. อบต.ทรายมูล 8 4,392,300 

/14. อบต.องครักษ์... 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
ทบต./อบต. จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

14. อบต.องครักษ์ 2 8,900,000 
15. อบต.คลองใหญ่ 3 19,580,000 
16. อบต.บึงศาล 3 6,158,000 
17. อบต.บางลูกเสือ 1 4,267,000 
18. ทบต.องครักษ์ 1 7,194,000 
19. อบต.พระอาจารย์ 2 2,102,000 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3 การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดเฝ้าระวัง
และกักกันช้าง (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
จังหวัดนครนายก) 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) จังหวัดนครนายก ได้แจ้งว่า การท่ีคปภ. ประสงค์ท่ีจะให้การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประจำชุดเฝ้าระวังและกักกันช้าง ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกบริษัทประกันภัยเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอเลขาธิการคปภ. เพื่อเห็นชอบและอนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ คาดว่าไม่นานจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อส่ังการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครนายก เร่งดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จ  

4.4 สถานการณ์ของคดีต่างๆ ในจังหวัดนครนายก (สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก) 
อัยการจังหวัดนครนายก ได้แจ้งว่า สถานการณ์ของคดีในจังหวัดนครนายกท่ีได้รับ

จากพนักงานสอบสวนในพื้นท่ีจังหวัดนครนายกมีความน่ากังวล 2 เรื่องคือ 1) ปัญหายาเสพติด เนื่องจากราคา
ของยาเสพติดทุกชนิดมีราคาถูกลงมาก ข้อมูลอ้างอิงจากสำนวนสอบสวน เช่น ยาบ้า ก่อนหน้าเกิดโควิด มีราคา 
80 – 100 บาท/เม็ด ปัจจุบันนี้ราคา 9 บาท/เม็ด แต่บางพื้นท่ีมีถูกกว่านี้ ซึ่งจะทำให้ซื้อ - ขายได้ง่ายขึ้น  
มีจำนวนผู้เสพมากขึ้นและเกิดผู้ใช้รายใหม่ๆ ท่ีเป็นกังวลคือ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน อาจนำไปสู่ปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมได้ ท้ังนี้  พื้นท่ีจังหวัดนครนายกมีผู้ ใช้ยาเสพติดติดอันดับ 1 ใน 5  
ของสำนักงานอัยการภาค 2 ดังนั้น จึงต้องการให้คณะกรรมการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันรณรงค์ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด และให้เจ้าหน้าท่ีด้านความมั่นคงป้องกันและปราบปรามบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
2) การใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งปัญหาท่ีพบคือ มีการหลอกลวงจากการขายสินค้าออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลต่างๆ  
ต้องช่วยกันรณรงค์ เช่น การซื้อ – ขายของออนไลน์นี้มีท่ีมาอย่างไร มีแหล่งท่ีน่าเช่ือถืออย่างไร เป็นต้น  
และปัญหาการใช้ส่ือโซเชียลในทางท่ีผิด เช่น การด่าหรือกล่าวว่าร้ายจนนำไปสู่คดีความ  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อส่ังการใหห้น่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 
1. ให้ ท่ีทำการปกครองจังหวัดนครนายก รับผิดชอบเรื่องยาเสพติด  

ท้ังเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก  
และให้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก 

2. ให้สำนักงานจังหวัดนครนายก รับผิดชอบเรื่อง ส่ือโซเชียลมี เดีย  
และให้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก และหารือในข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีสามารถ 
ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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4.5 การวางสิ่งของกีดขวางทางเดินเท้า  
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก (น.ส.พัทธ์นันท์  ศักด์ิวิชิต) 

ได้รายงานว่า ขณะนี้ประชาชนในพื้น ท่ี ได้รับความเดื อดร้อนกรณีการวางส่ิงของขวางทางเดินเท้า  
บริเวณทางเข้าวัดหลวงพ่อปากแดง ซึ่งเรื่องนี้ท่ีผ่านมาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันได้เกิดปัญหานี้
ซ้ำอีก ดังนั้น ต้องการใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นท่ีตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อส่ังการใหท่ี้ว่าการอำเภอเมืองนครนายก องค์การบริหารส่วน-
ตำบลสาริกา และแขวงทางหลวงนครนายก ร่วมลงพื้นท่ีตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางส่ิงของกีดขวาง
ทางเดินเท้า ท้ังนี้ ผลเป็นประการใดให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทราบด้วย 

4.6 การช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค-บริโภคแก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ได้แจ้งว่า ขอขอบคุณ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีได้สนับสนุน
งบประมาณในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับบ้านพักเด็ก เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวเด็ก 
ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยของท่ีนำไปมอบเป็นนมผงและแพมเพิส และได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นนม UHT จำนวน 50 ลัง ท้ังนี้ จะมี 
การบันทึกภาพร่วมกันในวันท่ี 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. จึงเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าส่วนราชการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.7 การบริหารงบประมาณช่วงสิ้นปี 2564 (สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก) 
คลังจังหวัดนครนายก ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากพรุ่งนี้ (วันท่ี 30 กันยายน 2564)  

จะเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564 จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้ติดตาม กำกับดูแล ดังนี้  
1) ติดตาม กำกับดูแลเรื่องงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับในปี 2564 รวมท้ัง 

ในส่วนของเงินกันว่า หน่วยงานได้มีการเบิกจ่ายหมดแล้วหรือไม่ หากเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้ตรวจสอบว่า 
ในส่วนท่ีเหลือได้มีการก่อหนี้ (มีการทำสัญญา หรือทำขอซื้อขอจ้าง) แล้วหรือไม่ หากดำเนินการแล้ว ให้ทำ PO 
ในระบบ GFMIS ด้วย มิฉะนั้น จะถือว่ายังมิได้ก่อหนี้ 

2) งานท่ีทำต่อเนื่องในปีงบ 2565 ซึ่งเป็นงานท่ีต้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ 
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เช่น งานจ้างแม่บ้าน จ้างคนสวน งานรักษาความปลอดภัย โดยเป็นลักษณะงาน 
ท่ีไม่สามารถรอได้ ต้องดำเนินการทันที กรณีนี้ขอให้หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบว่า ได้หาตัวผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ การหาตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่า ได้อนุมั ติ ส่ังซื้อส่ังจ้างแล้ว  
จึงจะสามารถให้เริ่มทำงานในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ได้ทันที โดยท่ียังไม่ได้ลงนามในสัญญา 

ท้ังนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ สามารถติดต่อ 
ได้ตลอดเวลาท่ีสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยในวันท่ี 30 กันยายน 2564 สามารถปรึกษาสำนักงาน
คลังจังหวัดนครนายกได้ถึงเวลา 00.00 น.  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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4.8 กิจกรรมต้อนรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเหรียญทองกีฬาพาราลิมปิกเกมส์  
(สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก) 

 นายพิชิตชัย  บำรุงจิตต์ เจ้าหน้าท่ีพลศึกษาประจำสำนักงานท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครนายก ได้รายงานว่า การจัดกิจกรรมต้อนรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเหรียญทองกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 
ขณะนี้ได้มีการจัดทำป้ายแสดงความยินดีในอำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์ ส่วนอำเภอเมืองจะทำป้าย LED 
เหลือการจัดงานต้อนรับฯ ในส่วนการจัดเตรียมงานจะมีการประชุมในวันท่ี 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก ซึ่งจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย และจะได้นำเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 

เลิกประชมุเวลา ๑2.40 น. 

************************************************************ 
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