
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดนครนายก  
และหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 10/๒๕๖๔ ประจ าเดือนธันวาคม 2๕๖๔  

โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยโปรแกรมระบบ ZOOM 
วันพุธที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

 

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

เวลา 09.00 น. ทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ผู้มาประชุม 
1. นายอ าพล  อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ประธาน 
2. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
3. นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
4. พ.อ.อภิชัย  มีธัญญากร  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (ทหาร) 
5. นายวิชัย  บุญมี   ปลัดจังหวัดนครนายก 
6. นางอรรัตน ์  จันทร์เพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
7. นายวิบูลย์สวัสดิ ์ จันทรากุล  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก 
8. ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง   พัฒนาการจังหวัดนครนายก 
9. นายดุษฎี  เจริญลาภ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
10. นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ  หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก 
11. นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
12. นางจันทร์จิรา พัฒนาศิริ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
13. น.ส.หทัยชนก พูลศิริ   แรงงานจังหวัดนครนายก 
14. นายบรรจง  แก้วลอดหล้า  รก. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก 
15. นายภัทรพล  ตันเสถียร  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
16. นางสุนทรี  วิลาทอง   จัดหางานจังหวัดนครนายก 
17. นายสมชาย  จงบัญญัติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
18. นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดนครนายก 
19. นายบุญส่ง  ศิริมา   ประมงจังหวัดนครนายก 
20. นายสุนทร  รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
21. นายอนุสรณ์  ศรีนาราง  สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
22. น.ส.นงนุษ  มหาวงค์   คลังจังหวัดนครนายก 
23. นางจิรนันท์  บัวส าล ี   พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
24. น.ส.สมใจ  มีสมบูรณ์  อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
25. น.ส.ทวีพร  เพ่ิมทวี   ขนส่งจังหวัดนครนายก 
26. พ.อ.เอกรัฐ  มาลัย   สัสดีจังหวัดนครนายก 
27. น.ส.สมฤทัย  เพ็งแจ่ม   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
28. นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ  สถิติจังหวัดนครนายก 
29. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
30. นายราเมศ  ลิ่มสกุล   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
31. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
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32. นางภัสร์ฐิตา   เตชะพงษ์ภินันท์  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก  
33. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก  
34. นายพงศ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
35. นางประภาเพ็ญ ศุภราช   พลังงานจังหวัดนครนายก 
36. น.ส.นภนฏั  นวลใย   รก. ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
37. นายชัยพล  โพธิ์เรือง   อัยการจังหวัดนครนายก 
38. นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
39. นางศรัญญา  เอกศิริ   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
                                                               และบังคดีจังหวัดนครนายก 
40. นายอัควิทย์  เจริญพานิช  สรรพากรพื้นที่นครนายก 
41. นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ  ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
42. นางอาภัสรา  ตังคกุลวิวิช  ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจ า จ.นย. 
43. นายชัยธวัฒน ์ กีระนันทน์  รก.ผอ.สนง.กศน.จ.นครนายก 
44. นายสถาพร  ศรีม่วง   ผู้อ านวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
                                                               และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
45. นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร  ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 
46. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล   ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
47. นายเจษฎา  บุญสุยา   ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
48. นายอติราช  วราวิกสิต  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก  
49. นายสมนึก  วังอมรมิตร  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครนายก 
50. นางวาสิษฐ ี  ระจิตด ารง  ผู้อ านวยการ สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
51. นายอาทิตย์  เจริญสังข์  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
                                                               และเยาวชนจังหวัดนครนายก 
52. นางประภา  ปานนิตยกุล  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 
53. นางสายสุณี  อินทะวงษ์  ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครนายก 
54. นายสันต์ธร  หมั่นดี   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
55. นายศาตปัญญ์ สีดานท ์   ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครนายก 
56. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก  ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
57. นางวจิราพร  อมาตยกุล  นายอ าเภอบ้านนา 
58. นายพีระ  การุญ   นายอ าเภอองครักษ์ 
59. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี  นายอ าเภอปากพลี 
60. นายศุภกฤษณ์ จัยศิทธิ์   นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
61. พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสวรรณ  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรองครักษ์ 
62. นายวินัย  สุขวิลัย   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
63. น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 
64. พ.ต.ท.กนก  สงวนพรรค  ผู้อ านวยการ สนง.การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
65. ดร.สุกัญญา   สุขสถาน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
66. นายยุทธกร  อินทร์โท่โล่  รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
67. ผศ.ดร.เสกสรร  อามาตย์มนตรี  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 
68. นายภักดี  สิงห์ทอง   หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรนครนายก 
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69. นายวิภาส  โอวาทจรูญจิตต์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 
70. น.ส.พัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต  รองประธาน ก.ธ.จังหวัดนครนายก 
71. นางสุกัญญา  กาญจนรัตน์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 
72. นายเสร ี  สมจิตต์   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
73. พ.ต.อ.ธวชัชัย สนิกวาท ี  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
74. น.ส.ชนันทัสม์ธรณ ์ เรืองเดช   แทน สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
75. น.ส.วิทิตา  สุมิพันธ์   แทน ผอ.โครงการชลประทานนครนายก 
76. น.ส.สุชาดา  ขันโคกกรวด  แทน หน.ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
77. นายธนัท  รัตนวรางค ์  แทน นายอ าเภอเมืองนครนายก 
78. นายวัชรพงษ์ เอ่ียมอาจหาญ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
79. นางปวีณา  บวรปฐมพงศ์  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
80. นางพัชรี  ศาลาศิลป์  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก      เลขา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.นย. 
2. นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลย์กุล  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นย. 
3. นายชัชชัย  แก้วขจร   ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด สนจ.นย. 
4. นางสาวกาญจนา สมรูป   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ สนจ.นย. 
5. นายบรรพต  รัตนเกตุ   จ่าจังหวัดนครนายก 
6. นายพิสุทธิ  ชมด ี   ป้องกันจังหวัดนครนายก 
7. นางล าไย  ชูมณี   เสมียนตราจังหวัดนครนายก 
8. นางพิมพรรณ  ระงับทุกข์  นิติกรช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครนายก 
9. นายสถาพร  แสงศัพท์  เจ้าหน้าที่สื่อสาร. 
10. นายหฤษฎ์  รัตนมาลา  ปลัดอ าเภอ 
11. นายสัจจาพันธ ์ สัจจารักษ์  ปลัดอ าเภอ 
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/เริ่มประชุม... 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.50 น. 
นายอ าพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม 

 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม    

- การแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่มารับต าแหน่งใหม่ (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
(1) พัฒนาการจังหวัดนครนายก (ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง) 
(2) พาณิชย์จังหวัดนครนายก (นางจิรนันท์  บัวส าลี) 
(3) ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก (นายอรรถพันธ์  ศรีศุภโอฬาร) 
(4) ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก (นายศาตปัญญ์ สีดานนท์) 
(5) รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครนายก (นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์) 
 

  
 
     ประธาน กล่าวขอต้อนรับทุกท่านและขอให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ และฝากให้ กศน.นครนายก ติดตามเรื่อง การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยให้ครูของ 
กศน. เป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กให้อ่านออกเขียนได้  ซึ่งเป็นงานเดิมที่ต้องการความต่อเนื่อง แม้จะมีการ
โยกย้ายสับเปลี่ยน ก็ขอให้มีการสานงานต่อเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
     1. ประธาน กล่าวสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยการท างาน
ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีงานราชการหลากหลายเรื่องที่หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันบูรณาการ โดยเฉพาะ
เรื่องสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หนักหน่วง และขอให้รักษามาตรการ
ทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องในช่วงหลังปีใหม่ ซึ่งต้องมีเฝ้าระวังการระบาดเพ่ิมเติมเนื่องจาก
ประชาชนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด มีการเคลื่อนย้ายในช่วงปีใหม่ ขอก าชับว่าอย่าประมาท ต้องมีมาตรการ
ให้ตรวจ ATK ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องป้องกันไว้ก่อนด้วย 
     2. เรื่องการระวังสถานการณ์ไฟฟ้าในส านักงาน ช่วงหยุดยาว ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ  
เฝ้าระวังในส านักงานตนเอง ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปิดไฟให้เรียบร้อยเพ่ือลดความเสี่ยงต่าง ๆ และการดูแล
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก ต้องด าเนินการให้เรียบร้อย ปลอดภัยด้วย ระบบกล้อง 
CCTV ด าเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ซึ่งจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยในการป้องกัน ลด
ความเสี่ยงต่าง ๆ ได ้

3. เรื่อง ปัญหาการจัดการขยะ โดยก าหนดมาตรการห้ามใช้ขวดน้ าพลาสติก หลอดน้ า  
ในการประชุม ณ พ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราโดยเริ่มจากต้นทางเพ่ือลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก จึงให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอ ด าเนินการ ดังนี้ 

/3.1 ห้ามใช้... 
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   3.1 ห้ามใช้ขวดน้ าพลาสติก หลอดน้ า กล่องโฟม ในการประชุมในพ้ืนที่ศาลากลาง
จังหวัดนครนายก โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุม ให้หน่วยงานเจ้าภาพการ
ประชุมจัดเตรียมภาชนะท่ีเหมาะสม อ านวยความสะดวก 
   3.2 รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
   3.3 ให้ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอ าเภอทุกอ าเภอ รณรงค์ให้สถานประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารงดใช้กล่อง
โฟมบรรจุอาหาร 

      มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 9/๒๕๖4 ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖4  
                       เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖4  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖4 ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖4  
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ให้แล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖4 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัด
นครนายก  จ านวน 31 หน้า 

                       จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม  

     มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
การจัดระบบการจราจรผู้สัญจร นักท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล โดย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก , ส านักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และเขื่อนขุนด่านปราการชล) 

 เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2564 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยเมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 จังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย 
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีกิจกรรมส าคัญๆ มากมาย ประกอบกับเป็นวันหยุดยาว
และเขื่อนขุนด่านปราการชล จะมีการเปิดระบายน้ าผ่านอาคารระบายน้ าล้น Spillway ในวันที่ 4-5 
ธันวาคม โดยจะแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบเช้า 09.00-11.00 น. ส่วนรอบบ่าย 14.30-17.30 น. จะเปิด
พร้อมการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ดังนั้น จะมีรถเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายกเป็นจ านวนมาก  
จึงได้มีการจัดระบบการจราจรให้รถยนต์สามารถสัญจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนด้วย จุดที่น่ากังวล เช่น แยกสามสาว และแยกเจดีย์ทอง 

โดยผลการด าเนินการเป็นดังนี้ 
      ต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก โดย พันต ารวจเอก ยงยุทธ มาศิริ กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันจัดการการจราจร ซึ่งถือว่า
ประสบความส าเร็จมาก นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอย่างมาก  
      หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก กล่าวว่า เป็นงานที่
บูรณาการร่วมกัน มีการประชุม ร่วมวางแผน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายอุดมเขต ราษฎร์
นุ้ย) เป็นประธาน มีการจัดระบบเส้นทางเลี่ยง ป้ายบอกทาง มีจุดจอกรถ (จุด A  B  C  D) โดยขอความร่วมมือ 

/จากผู้... 
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จากผู้ประกอบการโรงแรม และภาคเอกชน , มีบริการรถรับส่ง ท าให้การจราจรเป็นไปอย่างเป็นระบบ ไม่ติดขัด
มากจนถึงขั้นวิกฤต และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
      เขื่อนขุนด่านปราการชล โดย นายเจษฎา บุญสุยา กล่าวว่าเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2564  
ที่ผ่านมา เขื่อนขุนด่านมีการเปิดระบายน้ าล้น Spillway ซึ่งผลคือ การจราจรที่ติดขัดและถูกต าหนิจากโลกโซ
เชียล เป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่ได้เตรียมความพร้อมเนื่องจากคาดไม่ถึงว่าจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ซึ่งเข้า
มากว่า 1 แสนคน  
     แต่ส าหรับในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกัน
อย่างดีเยี่ยม ทั้งภาคเอกชน ท้องที่ ท้องถิ่น ท าให้การจราจรไม่ติดขัดมาก ได้รับค าชื่นชมจากนักท่องเที่ยวและ
ร้านค้าขายสินค้า ขายอาหาร ดีมาก ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  ซึ่งทางเขื่อนมีการวางแผนว่าจะมีกิจกรรมทุกวันที่ 
4-5 ของทุกเดือนอีกด้วย 
     ขนส่งจังหวัดนครนายก โดย นางสาวทวีพร เพ่ิมทวี กล่าวว่า ได้ด าเนินการบริการเดินรถ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดนครนายกที่ช่วยประสาน และได้รับความกรุณา
จากห้างร้านต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถด้านนอกและนั่งรถที่จัดไว้ให้ (บริการฟรี) ซึ่งการท างานใน
วันดังกล่าวมีการประสานงานกันมีการปรับแผนหน้างานเพ่ือรองรับกับการจราจร และได้รับค าชื่นชมจาก
นักท่องเที่ยวมากโดยอยากให้มีการด าเนินการเช่นนี้อีก  
     ประธาน กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันและมอบหมายให้ ดังนี้  

   1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก จัดท าเอกสารสรุปไว้เป็นคู่มือ 
ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปได้  

   2. แขวงทางหลวงชนบทนครนายก วางแผนเรื่องการขยายถนน ต้องเวนคืน สามารถด าเนินการได้
หรือไม่ ให้เตรียมการไว้ 
     มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ (โดยการน าเสนอ) 
4.1 วิดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือน 

ธันวาคม 2564  
    ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เชิญรับชมวิดีโอของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

นครนายก   
   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 สถานการณ์โควิด–19 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้รายงานสถานการณ์โควิด – 19  

ในจังหวัดนครนายกว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมแล้วจ านวน 11,243 ราย กลับบ้านสะสม จ านวน 
10,969 ราย โดยในแต่ละอ าเภอมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง มีการรักษาตัวในโรงพยาบาล 6 แห่ง จ านวน 54 ราย 
ผู้ป่วยเสียชีวิต 145 ราย อัตราเสียชีวิต ร้อยละ 1.30 โดยที่ไม่ได้รับวัคซีนร้อยละ 96 การตรวจและติดเชื้อ ATK 
และยืนยันด้วย RT-PCR (1 พ.ย.-28 ธ.ค.2564) รวมตรวจ ATK จ านวน 7,565 คน ผล ATK+ และ RT-PCR+ 
จ านวน 144 คน (ร้อยละ 1.90)  

 
 

/รายงาน... 
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รายงานการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในจังหวัดนครนายก พบว่า  

 
 

 
 

การตรวจสอบความแท้จริงของเอกสารรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เนื่องจากได้รับแจ้งเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 
ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จริง ซึ่งเป็นการท าเอกสารราชการโดยบุคคลซึ่งไม่มีอ านาจออกเอกสาร
รับรองดังกล่าว เข้าข่ายลักษณะการปลอมเอกสารราชการอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายหน่วยงานราชการหรือประชาชนที่หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ที่
แท้จริง  จึงขอความร่วมมือให้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่ในเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งจะปรากฏใน
ระบบหมอพร้อม หากไม่ปรากฏข้อมูลในระบบหมอพร้อม ให้ยืนยันข้อมูลกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส านัก 

/อนามัย... 
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อนามัยกรุงเทพ แลว้แต่กรณีอีกครั้ง ทั้งนี้ หากพบว่ามีผู้ใดเจตนาใช้เอกสารราชการปลอม ขอให้ด าเนินการตาม
กฎหมายอย่างถึงที่สุด 

และขอแจ้งสายพันธุ์ Omicron  ซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์หลักแล้ว พบว่ามีการแพร่เร็วกว่า Delta 
โดยพบว่าเชื้อส่วนใหญ่อยู่บริเวณหลอดลมไม่ลงปอดจึงแพร่เชื้อได้มากกว่า อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ยังไม่ข้อมูล
อาการหนักแต่แนะน าให้เร่งมีการรับวัคซีนกระตุ้น และคงรักษามาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   

 
 

   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3 การติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานส าคัญของจังหวัดนครนายก 
4.3.1 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  

          หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่า 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ก าหนดช่วงเวลาด าเนินการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 
มกราคม 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอ าเภอใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหัวข้อหลักในการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  

จังหวัดนครนายก ได้จัดท าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 และมีค าสั่งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก ที่ 1/2564 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก 
ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในห้วงวันที่ 29 
ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก ขึ้น ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้  

1) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ  , รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
(2 ท่าน) รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครนายก ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
และปลัดจังหวัดนครนายก เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
กรรมการ และหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก เป็นกรรมการและเลขานุการ  

/2) เจ้าหน้าที่... 



๙ 

2) เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ โดยมี หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครนายก เป็นหัวหน้า และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นเจ้าหน้าที่  

3) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ จ านวน 4 คณะ 
รับผิดชอบจุดตรวจในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองนครนายก , อ าเภอปากพลี , อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอบ้านนา 
โดยมีการออกตรวจติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาและตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิ บัติหน้าที่
ประจ าจุดตรวจ 

และได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ตรวจสอบลักษณะกายภาพของ
ถนน และปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ หรือกรณีไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้ งเครื่องหมาย ป้ายเดือนให้ชัดเจน 
รวมถึงการตรวจสอบจุดเสี่ยง/จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ด้วย ประกอบกับวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ได้ก าหนด
จัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติเหตุภัยแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัด
นครนายก โดยจะมีการอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติเหตุ
แห่งชาติ ประจ าปี 2564 วันที่ 26 ธันวาคม 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 

ประธาน ฝากให้ทุกอ าเภอด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวและส าหรับพ้ืนที่ใน 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ให้เน้นย้ าประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร มีการ
สวมหมวกนิรภัย  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 4.3.2 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว/ภัยอ่ืนๆ 
จังหวัดนครนายก  

หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่า 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก พิจารณาเห็นว่า ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวจังหัดนครนายก ปี พ.ศ. 2564 -2565 พร้อมแต่งตั้ ง
คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 
2564-2565 เพื่อเตรียมการรองรับและให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว 
โดยได้ด าเนินการ  

1.  ติดตามสภาวะอากาศ คาดหมายพ้ืนที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาว
จัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบสภาวะอากาศ แนวทางในการปฏิบัติให้ปลอดภัย
จากการอากาศหนาว  

2. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว 
เช่น การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ า
กว่าปกติ  ไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตือน
ความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว  

3. เน้นย้ าอ าเภอก าหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
โดยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ า , การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
การสัญจร เช่น กรณีถนนลื่นและสภาพทัศน์วิสัยต่ าจากหมอกหนา การติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกจุด
เสี่ยง , ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนเดินทางไปจ านวนมาก ให้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

/4. การให้... 



๑๐ 

4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาว
พระราชทานให้จังหวัดนครนายก 2,000 ผืน จังหวัดจึงก าหนดจัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่ราษฎร
ผู้ประสบภัยหนาว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอ าเภอบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
ส าหรับอ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอปากพลี และนายอ าเภอองค์รักษ์ ขอเชิญนายอ าเภอหรือตัวแทนรับมอบ
ผ้าห่มเพ่ือน าไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.3.3 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
คลังจังหวัดนครนายก สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดนครนายก ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ดังนี้ 

 
 

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 
/รายงาน... 



๑๑ 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ Function) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 
 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ Area) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564 

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564 

 
/โครงการ... 



๑๒ 

โครงการเงินกู้เ พ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึง 24 ธันวาคม 2564 

 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 4.3.4 งานส าคัญของจังหวัดนครนายก เรื่อง การคัดแยกขยะและน้ าเสีย จ านวน 2 เรื่อง  
  1) การห้ามใช้ขวดน้ าพลาสตกิ หลอดน้ า กล่องโฟม ในการประชุม ณ พื้นที่

ศาลากลางจังหวัดนครนายก  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่าจังหวัดนครนายกได้ด าเนิน

โครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีขอบเขตให้ หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศาลา

กลาง หรือศูนย์ราชการ ส่วนราชการระดับภูมิภาคระดับจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมภิาคระดับอ าเภอ 
ด าเนินตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน รวมถึงสอดคล้อง 

/กับการ... 



๑๓ 

กับการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก ประเด็นที่ 9 หน้าบ้านน่ามอง การลด คัดแยกขยะ และน้ าเสีย ดังนั้น
เพ่ือเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นการร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก ประเด็นที่ 9 
จังหวัดนครนายกก าหนดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก จึงให้
หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ห้ามใช้ขวดน้ าพลาสติก หลอดน้ า กล่องโฟม ในการประชุมในพ้ืนที่
ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุม ให้หน่วยงาน
เจ้าภาพการประชุมจัดเตรียมภาชนะท่ีเหมาะสม อ านวยความสะดวก 
    2. รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัด
นครนายก 
    3. ให้ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอ าเภอทุกอ าเภอ รณรงค์ให้สถานประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารงดใช้กล่อง
โฟมบรรจุอาหาร 

   ประธาน กล่าวว่าให้รวมถึงตลาดสินค้าเกษตรที่จัดเป็นประจ าทุกวันศุกร์ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ขอให้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวด้วย โดยให้ทยอยลดการใช้ถุงพลาสติก 
รณรงค์การใช้ถุงผ้าอาจมีการให้รางวัลผู้ใช้ถึงผ้า ส่วนเรื่องโฟมให้งดโดยเด็ดขาด ซึ่งมอบหมายให้ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เข้ามาช่วยด าเนินการด้วย 
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 2) การด าเนินการเรื่องขยะครัวเรือน (ขยะเปียก)  
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก รายงานว่า จากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจ าจังหวัดนครนายก ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564  
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้มีข้อสั่งการให้
ขับเคลื่อนการด าเนินการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นการต่อ
ยอดกิจกรรมถังขยะเปียกครัวเรือน  และจังหวัดนครนายกจึงได้แจ้งให้หน่วย ด าเนินการ ดังนี้ 

1. การด าเนินการในส่วนของอ าเภอ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 จัดท า“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในบ้านพักของนายอ าเภอ 

หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ และบุคลากรในสังกัดด าเนินการจัดท า“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน 

1.2 แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนด าเนินการจัดท า“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน 

2. การด าเนินการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดท า“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในสถานที่ท างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึง
บุคลากรในสังกัด จัดท า“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน 

2.2 แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดท า“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” 
/2.3 ประชาสัมพันธ.์.. 
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2.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่จัดท า“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน 

2.4 ก าหนดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือนให้แก่ผู้สนใจ 
3. ให้รายงานผลการด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทราบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 
  ข้อเสนอต่อท่ีประชุม 

ในส่วนของอ าเภอปากพลี และอ าเภอองครักษ์ได้ด าเนินการจัดท า“ถังขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในบ้านพักของนายอ าเภอ และที่ว่าการอ าเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจ า
อ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายดังกล่าว เพ่ือต่อยอดกิจกรรมต่อไป  และ
การขยายผลการด าเนินการไปยังผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น  

ประธาน กล่าวว่า ยังมีองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งที่ยังไม่มีรถบรรทุกขยะด้วย
ติดขัดด้วยการขาดงบประมาณในการจัดหา ดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันลดขยะตั้งแต่ต้นทาง และมอบหมายให้
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก รณรงค์ต่อเนื่องเรื่องถังขยะรักษ์โลก ซึ่งเป็นวิธีการที่
ได้ผลได้มีการทดลองท าที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ซึ่งเดิมดินที่จวนเป็นดินถมไม่เหมาะกับการปลูกพืชผัก
ต่อมาได้ใช้ถังขยะรักษ์โลกโดยการย้ายที่บ่อยๆ เดือนละครั้ง ส่งผลให้ดินดีขึ้น ร่วนซุย ปลูกพืชผักได้งอกงาม
มากขึ้น  
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4.3.5  การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการใน
จังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง(High Performance Provinces : HPP) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยส านักงานจังหวัดนครนายก 
     ส านักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (อ.ก.พ.ร.ฯ) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการ
ท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 
ให้จังหวัดเสนอประเด็นนโยบาย (agenda) ที่มีความส าคัญในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเชิงพ้ืนที่  
ส่งรายละเอียดประเด็นนโยบาย (agenda) ตามแบบฟอร์มข้อเสนอแนวทางที่ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย 
และส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณา ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564  
  จังหวัดนครนายกได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จั ง หวั ดนครนายก ตามค าสั่ งจั งหวั ดนครนายก ที่  2479/2564 ลงวั นที่  9 ธั นวาคม 2564  
มีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก เป็นคณะท างานและเลขานุการ ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด และผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่จังหวัดเรื่องงาน 
งบ ระบบ คน และประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด (Agenda) ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดเป็นประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง และได้จัดส่งข้อเสนอตามประเด็นการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

/การบริหาร... 
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การบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย  
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เรื่อง 
“หนองแสง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
   2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนรวม เรื่อง การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก โดยส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก    
   3. การจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล 
จังหวัดนครนายก โดยโครงการชลประทานนครนายกและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล 
   ทั้งนี้  สถานะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจาก ส านักงาน ก.พ.ร. และ
กระทรวงมหาดไทย 
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4.3.6 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
โดยส านักงานจังหวัดนครนายก 
  รัฐบาลมุ้งเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน ๖ ยุทธศาสตร์ และด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน และให้ความส าคัญกับด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) และกระทรวงมหาดไทยเป็นนโยบาย
ขับเคลื่อนแนวคิด “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model)  
เพ่ือขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติน้ าท่วม น้ าแล้ง โดยได้ประมวล 
และสรุปองค์ความรู้ แบบอย่างการปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) ซ่ึงเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Economy Model) เพ่ือน ามาเป็นกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน และ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งการสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งใน 
ระดับพ้ืนที่ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ SMEs สร้างความมั่นคงทางน้ า อาหาร พลังงานให้กับครัวเรือน 
และชุมชน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้จังหวัดพิจารณาเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่
ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา สภาพภูมิสังคม และมีความพร้อมในการด าเนินงานจากพ้ืนที่ของ  
ส่วนราชการ ที่ราชพัสดุ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ พ้ืนที่องค์กรศาสนา (วัด/มัสยิด/โบสถ์คริสต์) คทช. พ้ืนที่
ภาคเอกชน และพ้ืนที่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเข้าร่วม
โครงการเพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม และให้ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน ส่งพื้นที่ด าเนินโครงการให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 
15 ธันวาคม 2564  
 
 
 

/ส่วนราชการ... 



๑๖ 

  ส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอทุกอ าเภอ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งได้น าเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 163 ราย พื้นที่ 1,600 ไร่  
1 งาน 23.5 ตารางวา ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความพร้อมของพ้ืนที่ต่อไป 
ที ่ อ าเภอ  จ านวนพ้ืนที่ 

จ านวน 
(ราย) 

ไร่ งาน ตารางวา 

 ภาพรวม 163 1,600 1 23.5 
1 อ าเภอเมืองนครนายก 

(ส่วนราชการ 3 ราย/สถาบันการศึกษา 1 ราย/
ประชาชน 78 ราย/องค์กรศาสนา 1 ราย) 

83 428 3 80.8 

2 อ าเภอองครักษ ์
(ส่วนราชการ 2 ราย/ประชาชน 17 ราย) 

19 924 0 30.3 

3 อ าเภอปากพลี (ประชาชน 15 ราย) 15 48 0 50 
4 อ าเภอบ้านนา (ประชาชน 46 ราย) 46 199 0 62.4 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนธันวาคม 2564 โดยสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก รายงาน การคาดหมายลักษณะอากาศ

บริเวณ จ.นครนายก เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕ บริเวณจังหวัดนครนายก ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และ
มีอากาศหนาวในบางช่วง กับจะมีหมอกหนาในหลายพ้ืนที่ส าหรับบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศหนาวเย็น
โดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีก าลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัด
ปกคลุมบริเวณประเทศไทย โดยจะมี ก าลังแรงเป็นระยะๆ และมักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจาก
ประเทศพม่า ผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะท าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบาง
แห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควร ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าง
ใกล้ชิด 

 
/หมายเหตุ... 



๑๗ 

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

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.5 สถานการณ์น้ า โดยโครงการชลประทานนครนายก (เอกสารแนบ) 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก รายงานสถานการณ์น้ า ประจ าวันที่ 27  

ธันวาคม 2564 ปริมาณน้ าระดับกักเก็บของเขื่อนและอ่างเก็บน้ า จ านวน 8 แห่ง จ านวน 251.760  
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ า ณ วันนี้ 225.015 ล้าน ลบ.ม. (89.38%) 

 
 

 
 

 
/จึงเรียน... 



๑๘ 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
4.6 การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  

   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  รายงานว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในจังหวัดนครนายกมีการเลือกตั้งฯจ านวน 39 แห่ง 
   คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครนายก จ านวน 39 แห่ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2564 ซึ่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 33 แห่ง ยังไม่ประกาศ
รับรองฯ จ านวน 6 แห่ง และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 32 แห่ง 
ยังไม่ประกาศรับรองฯ จ านวน 7 แห่ง และจัดให้เลือกตั้งใหม่ จ านวน 2 แห่ง ไดแก้ เลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา และเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ เขต 2 
อ าเภอบ้านนา ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. 
   เห็นควรน าเสนอผลการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งฯ เพื่อโปรดทราบ 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
4.7 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
 4.7.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่อง

ทูลเกล้าถวายฎีกาและเรื่องทั่วไป โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก 
สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ด ารง

ธรรมจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ 2557 – ปัจจุบัน (วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 – 24 ธันวาคม 
2564) โดยเรื่องร้องเรียนที่ได้รับร้องเรียน ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น จ านวน 3,296 เรื่อง ยุติ 3,217  
 

/เรื่อง... 



๑๙ 

เรื่อง (ร้อยละ 97.60) อยู่ระหว่างด าเนินการ 79 เรื่อง (ร้อยละ 2.40) จ าแนกเป็นเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา 
จ านวน 18 เรื่อง ยุติแล้ว 18 เรื่อง 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

    4.7.2 การขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษา ภาคบังคับ โดยส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 

    โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนทีไ่ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
มีผลการด าเนินงานในเดือนธันวาคม 2564  ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 4 การประชุมชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียนและครูแนะแนว  เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2564 ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกจัดประชุมชี้แจงโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครนายก  ให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนและครู
แนะแนว จ านวน 47 แห่ง รวม 101 คน โดยมีนายอ าพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  
เป็นประธานการประชุม และเชิญหน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
นครนายก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครนายก  และส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมขุนด่าน 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งมีประเด็นการชี้แจง ดังนี้ 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ชี้แจงหลักสูตรและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม 

  1) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
  2) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
  3) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
  4) สาขา พนักงานบันทกึข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
  5) หลักสูตรอ่ืนๆเช่น ช่างแต่งผมบุรุษ ช่างแต่งผมสตรี ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เป็นต้น   

ระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 8 กรกฎาคม 2565 (3 เดือน)  
                    หมายเหตุ ในข้อ 5) หลักสูตรอ่ืนๆ จะต้องมีผู้เข้าฝึกอบรมตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจึงจะสามารถ
เปิดอบรมได้  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  
  ชี้แจงแบบส ารวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและก าหนดวันในการรวบรวมแบบส ารวจ 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก  

  ชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนและหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็ก         
ในครอบครัวยากจน รายละ 1,000 – 3,000 บาท  

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก  
  ชี้แจงหลักเกณฑ์การคุ้มครองแรงงานและข้อก าหนดการจ้างแรงงานที่อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
 
 

/4.7.3 การประ... 
 



๒๐ 

 4.7.3 การประชาสัมพันธ์ร้านค้ากาชาดออนไลน์ โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัด
นครนายก 

 ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ในงานกาชาดออนไลน์ประจ าปี 2564 
“ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ Fun (D) Fair x Sharing” ถ่ายทอดประสบการณ์สนุก แบ่งปันความสุข
ของผู้ให้และผู้รับ โดยเหล่าการชาดจังหวัดนครนายก  มีร้านค้า/ผู้ประกอบการ เข้าร่วม รวม 23 ร้าน + 1 
โรงเรียน รวมสินค้า 80 สินคา้  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและซื้อสินค้า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 4.7.4 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครนายก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

โดย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
ขอสรุปรายงานยอดการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัด

นครนายก ในงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิท - 19 ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2564  ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ของจังหวัดนครนายกเข้าร่วมทั้งสิ้น 9 ราย ดังนี้ 

ประเภทกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทั่วไป 
1. กุ้งจ่อมไฮโซ ยอดจ าหน่าย 30,700 บาท 
2. ธูปหอมอุดมมงคล  ยอดจ าหน่าย 31,600 บาท 
3. กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อมและลูกปัด ยอดจ าหน่าย 56,000 บาท 
4. กลุ่มแปรรูปมะดันต าบลท่าทราย ยอดจ าหน่าย 1,980 บ. ยอดสั่งจอง 22,040 บาท 
5. กลุ่มเย็บพรมอเนกประสงค์ (พรมผนึก) ยอดจ าหน่าย 40,350 บาท 
6. ฟาร์มเห็ดยายฉิม ยอดจ าหน่าย 12,970 บาท 
ประเภท otop ชวนชิม 
1. นางสมจิตร แก้วคูณ (น้ ามะยงชิด ไอศกรีมมะยงชิด) ยอดจ าหน่าย 52,200 บาท 
ประเภท ศิลปิน OTOP 
1. เรือนไทยจ าลอง นครนายก   ยอดจ าหน่าย 118,000 บาท 
2. ประมวญ ศิริวงษ์ (ลงรัก ปิดทอง) ยอดจ าหน่าย 77,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 440,960 บาท 

   และขอประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายกระเช้าผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 
2565 เพ่ือเป็นการสนับสนุนสินค้า OTOP รวมถึงกระจายภายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลาย
ครอบครัว โดยสามารถเลือกชมกระเช้าได้ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครนายก (ตึก 5 ชั้น) และ
สามารถติดต่อที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ซึ่งยอดรวมจ าหน่ายกระเช้าระหว่างวันที่ 13-27 
ธันวาคม 2564 จ านวน 11 กระเช้า เป็นเงิน 10,530 บาท  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและซื้อสินค้า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/4.7.5 การใช้... 



๒๑ 

 
 

 4.7.5 การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดนครนายก โดย 
ส านักงานจังหวัดนครนายก 

 ด้วยจังหวัดนครนายกจะน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาใช้งานแทนระบบสารบรรณของจังหวัดนครนายก เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ พร้อมการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดนครนายกเกิดการระดับการ
ท างานแบบอัจฉริยะ ทันสมัย รวดเร็ว  

 จึงขอแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมการรองรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้
จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่สารบรรณพร้อมส าเนาบัตรประชาชนให้ส านักงานจังหวัดนครนายก และจังหวัด
นครนายก จะได้ด าเนินการออกรหัสและรหัสผ่านส าหรับการใช้งานในระบบสารบรรณ ต่อไป  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

      4.7.6 งานส าคัญในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖5 โดย ส านักงานจังหวัดนครนายก 
        1) วันเสาร์ที่ 8 มกราคม ๒๕๖5 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด าริและทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ณ โรงเรียนบ้าน
หนองกันเกรา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  

2) วันเสาร์ที่ 8 มกราคม ๒๕๖5 กิจกรรมงานวันเด็กประจ าปี พ.ศ. 2565 
3) วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พิธีวาง

พานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและบริการจังหวัด
นครนายก ชั้น 2 

4) วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
(วัน "ยุทธหัตถี") พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหาร
ปลอดภัยและบริการจังหวัดนครนายก ชั้น 2 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

/ระเบียบ... 



๒๒ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     5.1 ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมกราคม 2565  
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

      5.2 พิธีมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” และส านักงานวัฒนธรรมดีเด่นประจ าปี 2564 
   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก รายงานดังนี้ 

ประเภท ผู้ได้รับรางวัล 

นิติบุคคลหรือคณะบุคคล วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครนายก 

นิติบุคคลหรือคณะบุคคล โรงเรียนปากพลี วิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก 

บุคคล นายสุรศักดิ์ สิงหวิบูลย์ 

ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 

เด็กและเยาวชน นายกัญจน์  ยินดี โรงเรียนนครนายกพิทยาคม 

เด็กและเยาวชน นายพีรพัฒน์ สาริกา โรงเรียนวัดดอนยอ 

ส า นั ก ง าน วัฒนธ ร ร ม
ดีเด่น 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

      5.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับไฟพระฤกษ์ประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 
2564 
   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก รายงานว่าก าหนดการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล
ทั่วไป ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครนายก เวลา 19.00 น. โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก เป็นประธานในพิธีโดยจะมีพิธีการต่อไฟพระฤกษ์ประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ และพิธี
สวดมนต์ข้ามปี ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมพิธีไม่เกิน 200 คน ถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
มีจุดคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เป็นต้น  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

นางสาวกาญจนา  สมรูป 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  

ผู้จด/ตรวจรายงานการประชุม 


