
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครนายก  
และหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ต้ังในพื้นที่จังหวัดนครนายก คร้ังที่ 9/๒๕๖4 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖4 

โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยโปรแกรมระบบ ZOOM 
วันจันทรท่ี์ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

***************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก   ประธาน 
๒. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก    
๓. นายสิทธิชัย  สวัสด์ิแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
๔. พ.อ.อภิชาติ  มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (ทหาร) 
๕. นายวิชัย    บุญมี  ปลัดจังหวัดนครนายก 
๖. ว่าท่ีร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง  พัฒนาการจังหวัดนครนายก 
๗. นายชลศักดิ์   สุขี  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
๘. นายภราดล    รุ่งโรจน์ธีระ หน.สนง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก 
๙. นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
๑๐. นางสุกัญญา กาญจนรัตน ์ รก.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก 
๑๑. นางชญาภา  นิธิญาณิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
๑๒. นายบรรจง  แก้วลอดหล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก  
๑๓. นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
๑๔. นางสุนทรี  วิลาทอง   จัดหางานจังหวัดนครนายก  
๑๕. นายสมชาย  จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
๑๖. นางจุไรรัตน ์ แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดนครนายก 
๑๗. นายสุนทร  รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
๑๘. นายอนุสรณ์ ศรีนาราง สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
๑๙. นางธารทิพย ์ บำรุงรส  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครนายก 
๒๐. น.ส.นงนุษ  มหาวงค์  คลังจังหวัดนครนายก 
๒๑. น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
๒๒. น.ส.ทวีพร  เพิ่มทวี  ขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒๓. พ.อ.เอกรัฐ  มาลัย  สัสดีจังหวัดนครนายก 
๒๔. น.ส.สมฤทัย เพ็งแจ่ม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
๒๕. นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก 
๒๖. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ 
๒๗. นายราเมศ  ล่ิมสกุล  วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
๒๘. นายพรมรินทร ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  
๒๙. นางภัสร์ฐิตา   เตชะพงษ์ภินันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก  
๓๐. นางแพรทิพย ์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก  
๓๑. นายพงษ์อนันต์   จันทร์ไพร ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
๓๒. นายวิบูลย์สวัสด์ิ จันทรากุล เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก 
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๓๓. นายวิภาส  โอวาทจรูญจิตต์ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 
๓๔. นางประภาเพ็ญ ศุภราช  พลังงานจังหวัดนครนายก 
๓๕. นางนภนัฏ  นวลใย  รก.ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
๓๖. นายชัยพล  โพธิ์เรือง  อัยการจังหวัดนครนายก 
๓๗. นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
๓๘. นางศรัญญา  เอกศิริ  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคดี 

                                              จังหวัดนครนายก  
๓๙. นายเสรี  ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
๔๐. นายอัควิทย์  เจริญพานิช สรรพากรพื้นท่ีนครนายก 
๔๑. นายดุลยพล จูฑะพล  สรรพสามิตพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
๔๒. นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นท่ีนครนายก  
๔๓. นางฤทัย  ขันธศักดิ ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย (กศน.) 
๔๔. นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
๔๕. นายวสันต์  พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก 
๔๖. นางอารยา  แก้วบุตรดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
๔๗. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4 
๔๘. นายเจษฎา  บุญสุยา  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก  
๔๙. นางวาสิษฐี  ระจิตดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
๕๐. นายอติราช  วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก   
๕๑. นางสายสุณี  อินทะวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครนายก 
๕๒. นายปราช  การุณวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครนายก 
๕๓. น.ส.ปาริชาติ วจนศิริกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
๕๔. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
๕๕. นายนฤมิตร  ตนรัตน์  รก.นายอำเภอเมืองนครนายก  
๕๖. นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา 
๕๗. นายพีระ  การุญ  นายอำเภอองครักษ์ 
๕๘. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี นายอำเภอปากพลี 
๕๙. นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์  นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
๖๐. นายธันวุธ  รังรองอนุสรณ์ รองผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก 
๖๑. นายอาทิตย์  เจริญสังข์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก 
๖๒. ดร.สุกัญญา   สุขสถาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
๖๓. พ.ต.ท.กนก  สงวนพรรค ผู้อำนวยการ สนง.การเลือกต้ังประจำจังหวัดนครนายก 
๖๔. นายสิรเศรษฐ นันทธีโร  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก 
๖๕. น.ส.ศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
๖๖. นางธนิดา  มีศรี  แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก 
๖๗. นางปวีณา  บวรปฐมพงศ์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
๖๘. นายกฤตนันท์ นุ่มแก้ว  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
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๖๙. นายอาทิตย์  ศริสลุง  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
๗๐. นายภักดี  สิงห์ทอง  แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
๗๑. น.ส.เปรมฤทัย ทองศรี  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก  
๗๒. น.ส.จิตรารัชต์ ปาปะไพ  แทน แรงงานจังหวัดนครนายก  
๗๓. น.ส.ปัตตาพร จำปาทอง แทน ผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำภาคท่ี 6 
๗๔. นายถาวร  เทพสุวรรณ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
๗๕. นางพัชร ี  ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก      เลขานุการ 
๗๖. น.ส.ปรมาภรณ์ ฉิมทับ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.นย. 
๒. นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นย. 
๓. นายชัชชัย  แก้วขจร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.นย. 
๔. นางมัณยาภา  พุดเกล้ียง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 
๕. นางสาวกาญจนา สมรูป  ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นย. 
๖. นายบรรพต  รัตนเกตุ  จ่าจังหวัดนครนายก 
๗. นายพิสุทธิ  ชมดี  ป้องกันจังหวัดนครนายก 
๘. นางลำไย  ชูมณี  เสมียนตราจังหวัดนครนายก 
๙. นางพิมพรรณ  ระงับทุกข์ นิติกร สนจ.นย. 
๑๐. นายสถาพร  แสงศัพท์ เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร 
๑๑. นายหฤษฎ์  รัตนมาลา ปลัดอำเภอ 
 

 
วาระพิเศษ    - แนะนำหัวหน้าส่วนราชการท่ีมารับตำแหน่งใหม่ โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก 

(1) ปลัดจังหวัดนครนายก (นายวิชัย  บุญมี) 
(2) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก  

(นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ) 
(3) วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก (นายราเมศ  ล่ิมสกุล) 
(4) สัสดีจังหวัดนครนายก (พ.อ. เอกรัฐ  มาลัย) 
(5) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก (นางอารยา  แก้วบุตรดี) 
(6) สรรพาสามิตพื้นท่ีนครนายก (นายดุลยพล  จูฑะพล) 
(7) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก (นางวาสิษฐี  ระจิตดำรงค์) 
(8) เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก (นายอุทิศ  ชูประดิษฐ์) 
(9) พัฒนาการจังหวัดนครนายก (ว่าท่ีร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง) 
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.50 น. 
นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 วันนี้วาระการประชุมกรมการจังหวัด มีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื ่อง ขอให้

หัวหน้าส่วนราชการได้ต้ังใจและร่วมดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และ
ให้มีการส่งต่องานสำหรับการสับเปล่ียนโยกย้ายของหัวหน้าส่วนราชการ ด้วย 

1.2 วันท่ี 4-5 ธันวาคม 2564 จังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีกิจกรรมสำคัญๆ มากมาย ประกอบกับเป็นวันหยุดยาวและเขื่อนขุนดา่น
ปราการชล จะมีการเปิดระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้น Spillway ในวันที่ 4-5 ธันวาคม โดยจะแบ่งเป็น 
วันละ 2 รอบ รอบเช้า 9.00-11.00 น. ส่วนรอบบ่าย 14.30-17.30 น. จะเปิดพร้อมการบรรเลงบทเพลง
พระราชนิพนธ์ ดังนั้น จะมีรถเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงให้มีการจัดระบบ
การจราจรให้รถยนต์สามารถสัญจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย  จุดที่น่า
กังวล เช่น แยกสามสาว และแยกเจดีย์ทอง 

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รายงานว่าได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกัน โดยมอบหมายให้ตำรวจวางกำลัง , มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครนายก จัดทำแผน,ป้ายจุดจอดรถยนต์และแผนที่ทางเลี่ยง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยอำนวย
ความสะดวกให้ครอบคลุมท้ัง 4 อำเภอ 

นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รายงานว่า ให้ระวังเส้นทาง  
ไปวัดคีรีวงศ์และวัดดงละครซึ่งจะมีการจัดตลาดน้ำ ซึ่งทั้ง 2 แห่ง นักท่องเที่ยวจะมีจำนวนมาก แต่ก็สามารถ
แบ่งเบารถท่ีจะเข้าไปเท่ียวที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ได้  

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 8/๒๕๖4 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖4   
 เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖4 

   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ได้แจ้งเวียนรายงานการ 
ประชุมครั้งท่ี 8/๒๕๖4 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ให้แล้ว ไม่มีหน่วยงานใดแก้ไข 
จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อให้รับรองรายงานการประชุม 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
     ๓.1 กิจกรรมสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เชิญรับชมวิดีโอของสำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครนายก   

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.2 สถานการณ์โควิด – 19 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก)  



๕ 

นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหว ัดนครนายก ได้รายงานสถานการณ์โคว ิด – 19  
ในจังหวัดนครนายกว่า ขณะนี้มีผู้ติดเช้ือยืนยันสะสมแล้วจำนวน 10,817 ราย โดยในแต่ละอำเภอมีแนวโน้ม
ผู้ป่วยลดลง มีการรักษาตัวในโรงพยาบาล 6 แห่ง จำนวน 134 ราย โรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง จำนวน 65 ราย 
ผู้ป่วยเสียชีวิต 141 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.32   

การตรวจและติดเชื ้อ ATK และยืนยันด้วย RT-PCR (1-25 พ.ย.2564) รวมตรวจ ATK 
จำนวน 2,833 คน ผล ATK+ และ RT-PCR+ จำนวน 78 คน (ร้อยละ 2.7) รายงานการฉีดวัคซีนโควิด – 19  
ในจังหวัดนครนายก พบว่า ยอดการฉีดวัคซีนรวมจำนวน 138,415 คน โดยผลงานฉีดวัคซีนเฉพาะในจังหวัด ร้อยละ 
50.94 รวมฉีดวัคซีนนอกจังหวัด ร้อยละ 66.77  ส่วนยอดการฉีดวัคซีนกลุ ่มจำนวน 608 มีเป้าหมาย  
83,959 ราย ประกอบด้วย 1) กลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 27,554 ราย 2) กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ได้รับ
วัคซีนแล้ว จำนวน 11,887 ราย และ 3) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 238 ราย และจำนวน
นักเรียนที่ได้รับการฉีด Pfizer (ข้อมูล ณ 22 พ.ย.2564) นักเรียนทั้งหมด 20,615 ราย จำนวนนักเรียนท่ี
ประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 16,416 ราย  ผลการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 16,449 ราย (ร้อยละ 100.22) 
เข็มท่ี 2 จำนวน 15,895 ราย (ร้อยละ 96.84) คงเหลือ 1,094 ราย 

  และขอประชาสัมพันธ์ว่าวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เป็นสัปดาห์
รณรงค์ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ถึงวันพ่อ ซึ่งจะเป็นมาตรการที่เพิ่มจำนวนของการฉีด
วัคซีนต่อไป 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
    มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.3 วาระของจังหวัดนครนายก (สำนักงานจังหวัดนครนายก) 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า จังหวัดนครนายกได้เชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่างกรอบวาระจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก สรุปวาระ
จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ 13 ประการ และมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก และเจ้าภาพรองร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพหลักสามารถเชิญหน่วยงาน
เจ้าภาพรองเข้ารวมเพิ่มเติมได้ 

1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
2. นครนายกรวมใจ ร่วมสร้างสุจริต 
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
4. ส่งเสริมการท่องเท่ียวตามวิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน 
5. สร้างคนสร้างงานเป็นแรงงานและผู ้ประกอบการคุณภาพให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
6. การขจัดความยากจน ลดความเหล่ือมล้ำ 
7. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและถนนสวยงาม (Colourful) 
8. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็นให้ชุมชน/หมู่บ้านอย่างท่ัวถึง 
9. หน้าบ้านน่ามอง การลด คัดแยกขยะ และน้ำเสีย 
10. นครนายกปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 
11. อำนวยความยุติธรรม ลดอาชญากรรมและอบายมุข สร้างสุขให้สังคม 
12. เสริมพลังนำช้างกลับคืนป่า 
13. ส่งเสริมสวมผ้าไทยท่ัวทั้งจังหวัด 

 



๖ 

วาระจังหวัด แนวคิด/หลักการ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
1. ปกป้องและเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ 

การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกสถาบัน
หลักของชาติ ประกอบด้วย “ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักใน
การสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวม
จิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรัก 
ความสามัคคขีองปวงชนชาวไทย 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
นครนายก 
 
 

-กอ.รมน. 
-สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
-สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
นครนายก 
-สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
-สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดนครนายก 

2. นครนายกรวมใจ 
ร่วมสร้างสุจริต 

หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน และ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
หน่วยงานในพื้นที่จงัหวัดนครนายก
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริตโดยการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ สร้าง
จิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว และละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สนง.ปปช.นย. 
 

-สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดนครนายก 
-สำนักงานจังหวัดนครนายก 

3. ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนครนายก 
ทำการเกษตร ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตร
หลากหลายทั้ง ข้าว พืช ผัก ผลไม้ ไก่ ไข่ 
ปลา หมู ฯลฯ จึงควรเน้นเกษตรปลอดภัย 
คุณภาพสูง เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งใน
เชิงปริมาณ  และมูลค่า ทั้งเกษตรอัตลักษณ์
พื ้นถิ ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรูป เกษตรอัจฉะริยะ เพื ่อให้
เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  

สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครนายก  
 

-สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก และ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
-สนง.พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
-สนง.พลังงานจังหวัดนครนายก 
-สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 

4. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ 
สร้างรายได้สู่ชุมชน 

เป ้าหมายทางด้านเศรษฐกิจของตลาดใน
ประเทศมุ่งเน้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเยียวยาและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้ง
โรงแรม ท ี ่พ ัก ผ ู ้ประกอบการ ร ้านค้ า 
ร ้านอาหาร ฯลฯ  ให ้กล ับมาฟื ้นตัวอย่าง
รวดเร็ว หลังได้รับผลกระทบ จากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 และ 2564 
จ ังหว ัดนครนายก ม ีแหล ่งท ่องเท ี ่ยวที่
หลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม
พื ้นถ ิ ่น จ ึงต้องร่วมกันส ่งเสริมให้ชุมชน 
ผ ู ้ประกอบการ ท ี ่พ ัก ม ีรายได ้จากการ
ท ่องเท ี ่ยวเพ ิ ่มข ึ ้น  โดยการส ่งเสริมให้
ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย SHA   

สนง.การท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดนครนายก 
 

-สนง.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานนครนายก 
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
-สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก 
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
-สนง.พาณิชย์จังหวัดนครนาย 

5. สร้างคนสร้างงาน
เป็นแรงงานและ
ผู้ประกอบการคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับ             
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

เสริมสร้างการศึกษาเพื่อต่อยอดการพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและยกระดับแรงงาน
และผู้ประกอบการคุณภาพ 

สนง.แรงงานจังหวัด
นครนายก 
 

-หน่วยงานในสงักัดกระทรวงแรงงาน 
(สนง.แรงงานจังหวัด/สนง.จัดหางาน
จังหวัด/สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด/สนง.ประกันสังคม) 
-สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และ
หน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สพป./สพม./อาชีวะศึกษา/กศน.) 



๗ 

วาระจังหวัด แนวคิด/หลักการ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
6. การขจัดความ
ยากจน ลดความ
เหลื่อมลำ้ 

แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องนำข้อมูลจากระบบ 
TPMAP ไปดำเนินการพัฒนาทั้ง 5 มิติ 
ได้แก่  
1) ด้านสุขภาพ  
2) ด้านความเป็นอยู่  
3) ด้านการศึกษา  
4) ด้านรายได้  
5) ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ 
    และมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านสุขภาพที่
เป็นประโยชน์กับชุมชน สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้  และดูแลกันระดับ
ช ุมชน ร ัฐอำนวยความสะดวกให้ช ุมชน
สามารถสร้างสุขภาวะดีของตนเองและชุมชนได้ 
ตลอดจนร ่ ว มสร ้ า ง โอ กา ส ให ้ ก ลุ่ ม
เปราะบางมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
นครนายก 
 

-สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
-สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครนายก และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
-หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

7. เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
และถนนสวยงาม 
(Colourful) 

บูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานเพื่อ
ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และ
ชุมชน และร่วมกันปลูกต้นไม้หลากสี ตาม
นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
พันธ์ุหลากสี (Colourful) โดยดำเนินการ
บนถนนสายสำคัญๆ และเชื่อมโยงแต่ละ
เส้นทางเพื่อสร้างความสวยงานสร้างความ
ประทับใจแก่ประชาชนผู้สัญจร และ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน
จังหวัดนครนายก 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครนายก 
 

-ที่ทำการปกครองจงัหวัดนครนายก 
-สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดนครนายก 
-องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครนายก 
-เทศบาลเมืองนครนายก 

8. สนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นให้
ชุมชน/หมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 

โครงสร้างพื้นฐาน เป็นสิ่งอำนวยความ
สะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ทั้ง ถนน  ไฟฟ้า 
ประปา ระบบน้ำ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นที่
ฐานที่ต้องสนับสนุนให้กับชุมชน ที่ต้อง
ส่งเสริมให้มีการดำเนินการให้ทั่วถึงทุก
พื้นที่ตามปัจจัยพื้นฐานที่ประชาชนพึง
ได้รับ 

สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินนครนายก 
 

-โครงการชลประทานนครนายก 
-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน
ปราการชล 
-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
-แขวงทางหลวงนครนายก 
-แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 
-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 

9. หน้าบ้านน่ามอง 
การลด คัดแยกขยะ 
และน้ำเสีย 

การกำจัดขยะ การปลูกผักริมร้ัว การ
ปรับปรุงภูมิทศัน์หน้าบ้าน  และภายใน
ชุมชนให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม 

สนง.ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินนครนายก 
 

-ที่ทำการปกครองจงัหวัดนครนายก 
และอำเภอทุกอำเภอ 
-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 

10. นครนายก
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 

-การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ลดจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กำหนด
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในมิติเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับทุกปัจจัย
เสี่ยง ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม 
สำหรับการดำเนินงานลดอุบัติทางถนนใน
ภาพรวม 
-จัดระเบียบร้านค้า แผงค้าและสิ่งปลูก
สร้างที่รุกล้ำทางหลวงแทบจะทุกสายทาง 

สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
นครนายก 

-แขวงทางหลวงนครนายก 
-แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
-สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 
-ที่ทำการปกครองจงัหวัดนครนายก 
-สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดนครนายก 



๘ 

วาระจังหวัด แนวคิด/หลักการ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
ทั้งแผงถาวร และแผงชั่วคราว หรือนำ
สินค้ามาขายตามฤดูกาล เพื่อความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมือง จึงต้องสร้างความ ความเข้าใจ 
การมีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนที่ต้องรักษาความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย                 

11. อำนวยความ
ยุติธรรม ลดอาชญากรรม 
และอบายมุข              
สร้างสุขให้สังคม 

การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการสนับสนุนและปฏิบัติงาน
เพื่อลดการกระทำความผิดเก่ียวกับ
อบายมุข รวมถึงการปลูกฝงัสร้างจิตสำนึก
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ลดการมั่วสุม ตลอดจนลดพื้นที่และโอกาส
เสี่ยงต่อการกระทำความผิด เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ที่ทำการปกครองจังหวัด
นครนายก 
 

-กอ.รมน. 
-สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 
-สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
-หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
-สนง.ยุติธรรมจังหวัดนครนายก 
-สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครนายก 
-สนง.บังคับคดีจงัหวัดนครนายก 

12. เสริมพลังนำช้าง
กลับคืนป่า 

ปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ทำให้
ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดกับพืชผลทางการ
เกษตร และทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ 
ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหาทั้ง ระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว โดยต้องร่วมพลัง
กันทั้ง ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ท้องที่ 
ท้องถิ่น นำช้างกลับคืนป่า และไม่ออกมา
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
เพื่อให้ช้างและคนอยู่ร่วมกันได้ 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครนายก 

-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
-อำเภอเมืองนครนายก      
-อำเภอปากพลี 

13. ส่งเสริมสวมผ้า
ไทยทั่วทั้งจังหวัด 

ส่งเสริมและรณรงค์ใหส้่วนราชการ 
ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก
สวมใส่ผ้าไทย ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
นครนายก 

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 

สำหรับกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เจ้าภาพหลักประชุมกำหนดขั้นตอน 
การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตาม “วาระของจังหวัด” 
และตัวชี้วัดท่ีกำหนด  เมื่อดำเนินการกำหนดกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน ขอให้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วย 
จะได้รวบรวมประมวลเพื่อนำเสนอในวาระต่างๆ ของจังหวัด 

มอบให้ส่วนราชการท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพรอง มารายงานผลการดำเนินการตาม 
“วาระของจังหวัด” ให้คณะกรมการจังหวัดนครนายก ได้รับทราบ เบื้องต้นกำหนดไว้ในช่วงเดือนเมษายน 2565   
เป็นต้นไป    

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า การกำหนด “วาระ
จังหวัดนครนายก 13 ประเด็น” เป็นการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ  
13 ด้าน และขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาเชิงพื้นท่ี ซึ่งเป็นงานท่ีหน่วยงานต่างๆ 
ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่นำข้อมูลมาจัดระบบ กำหนดแนวทางการดำเนินการ มีการกำหนดตัวช้ีวัด และมีการ
ประชุมมอบหมายเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ร่วมดำเนินการ โดยกำหนดให้เริ่มรายงานผลการดำเนินการใน
เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป ขอย้ำว่าเป็นการปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการอยู่แล้วไม่ใช่
งานใหม่แต่มีการวางระบบงาน จัดประเด็น ให้เป็นหมวดหมู่ มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการเพื่อวัดผลการ
ดำเนินการได้  



๙ 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในแต่ละวาระจังหวัด ไปจัดทำแนวทางการพัฒนาและค่าเป้าหมาย รวมถึงวางแผนการดำเนินการให้เป็น
รูปธรรม โดยกำหนดให้จัดส่งให้สำนักงานจังหวัดนครนายก ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 

๓.4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสำคัญของจังหวัดนครนายก และผู้บริหาร 
ระดับสูงของจังหวัด  

   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า จังหวัดนครนายกได้มี คำสั ่งจังหวัด
นครนายก ที ่ 2361/2564 ลงวันที ่ 22 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั ้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสำคัญของจังหวัดนครนายกและผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด  

   ท้ังนี้จังหวัดดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ การดำเนินงาน / โครงการ/
กิจกรรมในระดับพื้นท่ี (ท้ังในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น) จัดทำเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัด (ข่าวสั้น) พร้อมภาพประกอบหรือคลิปวิดิโอ หรือข้อมูลข่าวสาร ลงเว็บไซต์จังหวัดนครนายกและ 
เว็บเพจจังหวัดนครนายก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.5 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่ารัฐบาลมุ้งเน้นการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน ๖ ยุทธศาสตร์ และดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน และ 
ให้ความสำคัญกับด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี ้ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals –SDGs)  

กระทรวงมหาดไทยเป็นนโยบายขับเคล่ือนแนวคิด “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยโมเดลเศรษฐก ิจใหม่ (BCG Economy Model) เพ ื ่อขจัดความยากจนและพ ัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้ง โดยได้ประมวล และสรุปองค์ความรู้ แบบอย่างการปฏิบัติ 
ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ 
ของประชาชนในช่วงท่ีผ่านมา และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Development Zones : SEDZ) ซึ่งเช่ือมโยงสอดคล้องกับวาระแห่งชาติ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเข ียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy Model)  
เพื่อนำมาเป็นกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งการสร้างความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งใน ระดับพื้นท่ี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
และ SMEs สร้างความมั่นคงทางน้ำ อาหาร พลังงานให้กับครัวเรือน และชุมชน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ให้จังหวัดพิจารณาเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา  
สภาพภูมิสังคม และมีความพร้อมในการดำเนินงานจากพื้นท่ีของส่วนราชการ ท่ีราชพัสดุ พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
พื้นท่ีองค์กรศาสนา (วัด/มัสยิด/โบสถ์คริสต์) คทช. พื้นที่ภาคเอกชน และพื้นที่ประชาชน โดยเปิดโอกาส  
ให้ภาคส่วนต่างๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเข้าร่วมโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาพื้นท่ี  
ท่ีเหมาะสม และให้ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคล่ือนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เป็นกลไกขับเคล่ือนการดำเนินงาน 
ส่งพื้นที่ดำเนินโครงการให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  

 จังหวัดนครนายกจัดประชุมรับฟังชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  ในวันพุธที ่  24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Application 



๑๐ 

ZOOM Cloud Meetings เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานหอการค้าจังหวัด
นครนายก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
ประธานสภาเกษตรกร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เข้าร่วม
การประชุมรับฟังช้ีแจง และให้อำเภอเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นท่ี กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ภาคประชาสังคม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรภาคเอกชนต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย 

การดำเนินการในการเข้าร่วมโครงการ (เลือกพื้นที่เป้าหมาย/พืน้ที่ปฏบิัติการ)  
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

      มอบหมาย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก อำเภอทุกอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ร่วมกันดำเนินการ  

2. ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน วัด องค์การ 
ทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จัดทำใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการขับเคลื ่อนแนวทางเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ และแบบรายงานการเลือกพื้นท่ี
เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สำหรับพื้นท่ีที่มี 
ความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนด ส่งให้สำนักงานจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

 3. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพื้นที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 

 4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื ่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก  
เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพื ้นที ่ ว ันที ่ 14 พฤศจิกายน 2564 เพื ่อส่งข้อมูลพื ้นที ่ที ่เข้าร่วมโครงการฯ  
ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564  

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
     มต ิท ี ่ ป ระช ุม  ร ับทราบ โดยให ้ เ ร ่ ง ร ั ดการดำ เน ินการ ให ้ เป ็น ไปตามปฏิ ทิน 
การดำเนินการ โดยในเบ้ืองต้นมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 
หากผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้กรอกใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
จัดส่งให้สำนักงานจังหวัดนครนายก ภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 

๓.6 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
ในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงาน 
ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการ  
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (อ.ก.พ.ร.ฯ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสรุปการประชุมให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้  

1. เสนอประเด็นนโยบาย (agenda) ท่ีมีความสำคัญในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนเชิงพื้นท่ี แหล่งเงินท่ีจะนำมาใช้ดำเนินการอาจเป็นงบประมาณจังหวัด หรืองบประมาณจากแหล่งอื่นๆ 
หรือไม่ใช้งบประมาณ โดยจะเลือกเสนอประเด็นท่ีเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณก็ได้ ในประเด็น ดังนี้ 

• การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 



๑๑ 

• การส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนรวม 
• การจัดการส่ิงแวดล้อม 
• การพัฒนาการบริการประชาชน/การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. ส่งรายละเอียดประเด็นนโยบาย (agenda) ตามแบบฟอร์มข้อเสนอแนวทาง 

การขับเคลื ่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงาน  
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Province : HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกำหนด
แผนการดำเนินการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ภายในวันที ่ 17 ธันวาคม 2564 เพื ่อให้กระทรวงมหาดไทย 
และสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา 

3. จังหวัดรายงานผลสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอแนวทางดังกล่าวภายใน
วันท่ี 15 ตุลาคม 2565 

4. กำหนดจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก และดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานต่อไป  

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทิน และดำเนินการ 
จัดส่งใบสมัครให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

3.7 การขับเคลื ่อนโครงการเพิ ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเร ียนที ่ไม ่ได้เร ียนต่อ 
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ  

ผู ้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายงานว่าโครงการ 
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นโครงการบูรณาการความ
ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ รวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ 

- สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
- กระทรวงมหาดไทย 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- กรมการจัดหางาน 
โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั ้งประสานความร ่วมมือ 

ในการพัฒนานักเรียนที ่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีทักษะ  
ด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สำน ักงานพัฒนาฝีม ือแรงงานนครนายก ได ้จ ัดทำคำส ั ่ งจ ังหว ัดนครนายก  
ที่ 2209/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะ 
ด้านอาชีพแก่นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครนายก รวม 24 คน 

ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 
ท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครนายก ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
โดยประชุมทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting  ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ปฏิทินดำเนินงาน 12 ขั ้นตอน โดยเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการในระหว่างการฝึกอบรม  

มีหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้ 
1) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สนับสนุน  

1.1) หลักสูตรการฝึก วิทยากร ค่าวัสดุฝึก  
1.2) สนับสนุนเงินอุดหนุน เป็นค่าอาหาร ระหว่างการฝึก 40 วันๆ ละ 120 บาท  
1.3) ชุดปฏิบัติงาน คนละ 1 ชุด  
1.4) ค่าพาหนะเดินทาง คนละ 400 บาท 
1.5) หอพักระหว่างการฝึก (ขณะนี้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม) 

2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก สนับสนุน 
เง ินสงเคราะห์เด ็กในครอบครัวยากจน รายละ 1,000 – 3,000 บาท ซึ ่งสำนักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกจะลงพื้นที ่สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ตามหลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์ 

3) ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก สนับสนุนการเดินทางของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 

4) หอการค้าจังหวัดนครนายก สนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง ระหว่างการฝึกอบรม 
หลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรม 
หลักสูตรที่จะดำเนินการฝึกตามโครงการ ช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2565  

โดยมีระยะเวลาฝึกในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก จำนวน ๒๘๐ ชั ่วโมง (๒ เดือน) ฝากฝึก 
ในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๔๐ ช่ัวโมง (๑ เดือน) จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย  

๑) ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร   
๒) ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก  
3) ช่างเช่ือมอาร์กโลหะด้วยมือ  
4) พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  

และหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการ เช่น ช่างแต่งผมสตรี ช่างแต่งผมบุรุษ ช่างตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี โดยหากเป็น
หลักสูตรอื่นๆ จะต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป จึงจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้  

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก จัดทำคำสั ่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงนาม 

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ         ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพ ื ่อพ ิจารณาปฏ ิทิน 
การดำเนินงาน หลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ดำเนินการแล้ว  
คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2209/2564 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

ดำเนินการแล้ว 
ประชุมเมื่อวันที ่ 22 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 13.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งเริ่มการดำเนินงานตามโครงการฯ แต่ละปี 
    กรมพัฒนาฝีม ือแรงงานจัดสรรเป ้าหมายและแจ้งแนวทาง 
การดำเนินงานให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ดำเนินการแล้ว  
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3.8 การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการงานการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
(New GFMIS Thai)  

        คลังจังหวัดนครนายก รายงานว่ากระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ GFMIS) ปัจจุบัน โดยมีกำหนดให้ทุกหน่วยงานเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และกรมบัญชีกลาง แจ้งว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่างๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที ่สุด ท่ี  
กค 0414.2/ว1143 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้   

      1. เตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค และการปรับปรุงการตั้งค่าระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
ปัจจุบันของหน่วยงาน ให้สามารถเช่ือมโยงเข้ากับระบบ New GFMIS Thai ของกระทรวงการคลังได้  

      2. กรณีหน่วยงานที ่มีหน่วยเบิกจ่ายมากกว่า 1 หน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการตรวจสอบ 
หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดให้ถูกต้อง  

     3. ดำเนินการลงทะเบียนเปล่ียนแปลงผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key หรือรหัสผู้ใช้ในระบบ 
GFMIS Web Online ภายในวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 

     4. ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์อายุการใช้งานคงเหลือของอุปกรณ์  GFMIS Token Key ให้มี
อายุการใช้งานคงเหลือเกิน 1 ปี กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าอายุการใช้งานคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ให้ดำเนินการต่ออายุ 
GFMIS Token Key ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไป 

    ซึ ่งจากการตรวจสอบพบว่า ยังมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้าไปทดสอบระบบ New GFMIS Thai 
ดังนั้น จึงขอแจ้งประสานหน่วยงานให้เข้าไปทดสอบระบบภายในวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 ด้วย 

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ และเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเตรียมการรองรบัระบบ 
New GFMIS Thai 

3.9 มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 () 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครนายก รายงาน

ว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2561 เพื่อบูรณาการ ภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก จึงได้มีมาตรการดังนี้ 

1. มาตรฐานการลดและคักแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
2. รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 
3. การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 
4. การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นสวนสัตว์ 
5. การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นท่ี 24 จังหวัดชายทะเล 
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ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 
ปีงบประมาณ ขยะมูลฝอยที่ส่งกำจัด ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว โฟมบรรจุอาหาร 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

2562 
ลดลง 
ร้อยละ 5 

84.10 
ลดลง 
ร้อยละ 10 

88.57 
ลดลง 
ร้อยละ 10 

83.69 
ลดลง 
ร้อยละ 100 

94.25 

2563 
ลดลง 
ร้อยละ 10 

98.57 
ลดลง 
ร้อยละ 30 

95.34 
ลดลง 
ร้อยละ 30 

98.13 
ลดลง 
ร้อยละ 100 

99.99 

2564 
ลดลง 
ร้อยละ 20 

- 
ลดลง 
ร้อยละ 60 

- 
ลดลง 
ร้อยละ 60 

- 
ลดลง 
ร้อยละ 100 

- 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 
1. ปริมาณขยะท่ีส่งกำจัดลดลงร้อยละ 30 
2. จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 100 
3. จำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวลดลงร้อยละ 100 
4. จำนวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เน้นย้ำเรื่องมาตรการงดการใช้ขวดน้ำพลาสติกในทุกการ
ประชุมในศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งท่ีผ่านมาสามารถดำเนินการได้มาแล้ว ขอให้นำรูปแบบนี้กลับมาใช้
อีกครั้ง  จะสามารถลดปริมาณขยะได้ 

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
   มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3.10 การดำเนินการโครงการของรัฐในพื้นที่ชุ่มน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคท่ี 6) 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6 รายงานว่า มติ กนช. เมื่อเดือนกันยายน 2563 

เห็นชอบต่อขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดบทบาท ภารกิจ หนาท่ี และอำนาจหนวยงานดานการบริหาร
จัดการน้ำของประเทศ โดยกำหนดใหกรมทรัพยากรน้ำมีหนาที่ศึกษาและฟนฟูพื้นท่ี ชุมน้ำและแหลงน้ำ
ธรรมชาติท่ีมีพื้นท่ีผิวน้ำ เกินกวา 1,000 ไร่ 
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จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนธันวาคม 2564 () 
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก รายงานสภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้

บริเวณจังหวัดนครนายก จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือน กับมีหมอกหนาหลาย
พื้นที่ในบางช่วง ส่วนบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังแรง และต่อเนื่อง สรุปเดือนนี้คาดว่า 
บริเวณจังหวัดนครนายกอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ โดย
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31 – 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ีย 20 – 22 องศาเซลเซียส 

ข้อควรระวัง เดือนนี ้มักจะมีคลื ่นกระแสลมตะวันตกเคลื ่อนจากประเทศพม่า  
ผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง  
และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

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

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

      มติที่ประชุม รับทราบ 

3.12 สถานการณ์น้ำ (โครงการชลประทานนครนายก) 

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันท่ี 26  
พฤศจิกายน 2564 ปริมาณน้ำระดับกักเก็บของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง จำนวน 251.760  
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำ ณ วันนี้ 244.166 ล้าน ลบ.ม. (96.98%) 

http://www.tmd.go.th/
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     มติที่ประชุม รับทราบ 

3.13 งานสำคัญในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖4  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่าในรอบเดือนธันวาคม 2564 มีกิจกรรม

ที่สำคัญ ดังนี้ 
3.13.1 วันอาทิตย์ที ่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๔ การจัดกิจกรรมเนื ่องในวันคล้าย 

วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 กิจกรรมประกอบด้วย 

- พ ิธ ีทำบ ุญตักบาตรถวายพระราชก ุศล  ณ บร ิ เวณลานหน ้า - 
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

- พิธ ีถวายพานพุ ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  (ภายหลังเสร็จพิธี 
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)  ณ หอประชุมสุพรรณิการ์  ช ั ้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย 
และนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

- พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดโพธินายก เทศบาลเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก เป็นหน่วยงานหลัก)  

- กิจกรรมปลูกต้นไม้ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดนครนายก อยู่ระหว่างดำเนินการ)  

- กิจกรรมจิตอาสา (ที ่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ)  

3.13.2 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๔  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลาง
จังหวัดนครนายก 

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

     มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
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3.14 เตือนภัยไซเบอร์  

สถิติจังหวัดนครนายก รายงานว่า ปัจจุบัน เน็ตประชารัฐในพื ้นที ่จังหวัดนครนายก  
มีจำนวน 120 จุด ในพื้นท่ี 4 อำเภอ ดังนี้ 

 

  
ประเภทของภัยไซเบอร์ท่ีคนไทย ถูกหลอกมากท่ีสุด 3 อันดับ ประกอบด้วย 
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๒๕ 

  
 

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

      มติที่ประชุม รับทราบ 

3.15 คลิปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก  
สถิติจังหวัดนครนายกรายงานว่า จากการประชุมกรมการจังหวัด ท่ีประชุมมีมติมอบหมาย 

ให้สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ดำเนินการปรับปรุง “สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก”  
ให้มีระยะเวลาส้ันลง และเพื่อกระชับเนื้อหา ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานสถิติฯ ได้ดำเนินการ
และขอนำเสนอวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที  ดังนี้ 
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    จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ และร่วมกันประชาสัมพันธ์ต่อไป 

      มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.16 การคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก รายงานว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการ 

คัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สำนักงาน
วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการองค์กร การแปลงนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวง
วัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้ส่งเอกสารผลงานเข้ารับการคัดเลือก และได้รับการ
คัดเลือกเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเล่ือนพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ออกไปก่อน  

    จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

      มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

     4.1 การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระจังหวัดนครนายก  
ปี 2565 

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่า  
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนของประเทศไทย ซึ่งยอดสถิติอัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนของประเทศไทย จังหวัดนครนายก เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดระยอง (ดังตาราง) 
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จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. รองลงมา 
ได้แก่ 1)ช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. 2)ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 3)ช่วงเวลา 08.01 – 12.00 4) ช่วงเวลา 
00.01 – 04.00 น. และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติน้อยที่สุด ได้แก่ช่วงเวลา 04.01 – 08.00 น. และประเภทถนนที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดิน รองลงมา ได้แก่ 1) ถนน อบต./หมู่บ้าน 2)ถนนทางหลวงชนบท และ 
ถนนท่ีเกิดอุบัติน้อยท่ีสุด ได้แก่ ถนน อบจ.  

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรมเสี ่ยงโดยเรียงจากความเสี ่ยงมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ไม่สวมหมวกนิรภัย               
2) ไม่มีใบขับขี่ 3) เมาแล้วขับ 4) มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 5) ขับรถย้อนศร 6)ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 7) ขับรถเร็วเกิด
กำหนด 8) ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 9) ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีขณะขับรถ และผู้ใช้รถใช้ถนนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ แซงในท่ีคับขัน  และช่วงอายุท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ช่วงอายุ 20 – 24 ปี รองลงมา ได้แก่ 1) ช่วง
อายุ 40 – 49 ปี   2) ช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป 3) ช่วงอายุ 30 – 39 ปี 4) ช่วงอายุ 14 ปีลงไป 5) ช่วงอายุ 25 – 29 ปี 
และช่วงอายุท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนน้อยสุด ได้แก่ ช่วงอายุ 15 – 19 ป ี
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แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด 
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4.2 ผลการเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก รายงานผลการเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนตำบล  

 



๓๐ 

 

 
อบต.ป่าขะ ต้องมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจาก มีผู้สมัครเพียงคนเดียวและผลคะแนน

เลือกตั้งที่ได้น้อยกว่าผลคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ตามมาตรา 111 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  = 7,001  คน   มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  5 ,367  คน   
คะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  = 2,660 ) 
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      4.3 โครงการ โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร  

          ประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครนายก   

เลิกประชุมเวลา ๑2.15 น. 

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