
 
ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก 
โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยโปรแกรม ZOOM 

ครั้งที่ 5/๒๕๖5 ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖5  
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.0๐ น.  

ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
--------------------------- 

เวลา 08.30 น. ทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom  
เวลา 0๙.0๐ น. เริ่มประชุม 

ผู้มาประชุม 

1. นายอ าพล  อังคภากรณก์ุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ประธาน 
2. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
3. นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก      
4. พ.อ.อภิชัย  มีธัญญากร  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง 

ภายในจังหวัดนครนายก (ทหาร) 
5. นายวิชัย  บุญมี   ปลัดจังหวัดนครนายก 
6. พญ.อรรัตน์  จันทร์เพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
7. นายอุทิศ  ชูประดิษฐ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก 
8. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง   พัฒนาการจังหวัดนครนายก 
9. นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครนายก 
10. น.ส.หทัยชนก พูลศิริ   แรงงานจังหวัดนครนายก 
11. น.ส.สาคร  สนธิเจริญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก 
12. นายภัทรพล  ตันเสถียร  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
13. นางสุนทรี  วิลาทอง   จัดหางานจังหวัดนครนายก 
14. นายภาณุวัฒน์ โทนุบล   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
15. นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
16. นายสมชาย  จงบัญญัติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
17. นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดนครนายก 
18. นายอนุสรณ์ ศรีนาราง  สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
19. นายบุญส่ง  ศิริมา   ประมงจังหวัดนครนายก 
20. นายสุนทร  รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
21. นางธารทิพย์ บ ารุงรส   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
22. น.ส.นงนุช  มหาวงค์   คลังจังหวัดนครนายก 
23. นางจิรนันท์  บัวส าล ี   พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
24. น.ส.สมใจ  มีสมบูรณ์  อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
25. น.ส.ทวีพร  เพ่ิมทวี   ขนส่งจังหวัดนครนายก 
26. น.ส.สมฤทัย  เพ็งแจ่ม   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
27. นายประไพ  ขุนชนะ   สถิติจังหวัดนครนายก 
28. นายราเมศ  ลิ่มสกุล   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
29. นางสาวบุบผา หิมพานต์  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 

วันท่ี 21 มิถุนายน ๒๕๖5 
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30. น.ส.ภสัร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์  ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
31. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ  ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 
32. นายวัฒนา  พิพิทธภัณฑ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 
33. นางประภาเพ็ญ ศุภราช   พลังงานจังหวัดนครนายก 
34. น.ส.นภนฏั  นวลใย   รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
35. นายวีระยุทธ บุญมา   อัยการจังหวัดนครนายก 
36. นางศรัญญา  เอกศิริ   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
37. นายมนต์ชัย  คงคล้าย   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
38. นายเสรี  ขามประไพ  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
39. นายดุลยพล  จูฑะพล   สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
40. นายอัควิทย์  เจริญพานิช  สรรพากรพื้นที่นครนายก 
41. นายชัยธวัฒน ์ กีระนันทน์  รก.ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครนายก 
42. นายสถาพร  ศรีม่วง   ผอ.ส านักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก 
43. นายวสันต์  พรหมดีสาร  ผอ.โครงการชลประทานนครนายก 
44. นายชลศักดิ์  สุขี   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
45. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล   ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
46. นายเจษฎา  บุญสุยา   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล 
47. นายชลศักดิ์  สุขี   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
48. นายไกวัล  วัฒนา   ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
49. นางวาสิษฐี  ระจิตด ารง  ผอ.ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
50. นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร  ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 
51. นายสันต์ธร  หมั่นดี   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
52. น.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
53. นายอาทิตย์  เจริญสังข์  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดนครนายก 
54. นางสาวปาริชาติ วจนศิริกุล  หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
55. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี  นายอ าเภอเมืองนครนายก 
56. นางวจิราพร  อมาตยกุล  นายอ าเภอบ้านนา 
57. นายสรณต  ณ ศรีโต   นายอ าเภอปากพลี 
58. นายวินัย  สุขวิลัย   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
59. น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
60. นายวิภาส  โอวาทจรูญจิตต์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 
61. นางวันดี  เผื่อนอุดม  ผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานนครนายก 
62. พ.ต.ท.กนก  สงวนพรรค  ผู้อ านวยการ กกต. จังหวัดนครนายก 
63. นางสาวสุกัญญา สุขสถาน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
64. นายยุทธกร  อินทร์โท่โล่  รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
65. ดร.พลธรรม  พลการ   ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครนายก 
66. นายชลิต  ทองมณี   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
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67. นางวันดี  เผื่อนอุดม  ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานจังหวัดนครนายก 

68. นายวิมล  งามวงษ์   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดนครนายก 

69. พ.ท.แก้วปวาฬ นันตา   แทน สัสดีจังหวัดนครนายก 
70. นางสาวดวงพร สีเรียง   แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
71. นายไชยา  ศรีสุข   แทน ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดนครนายก 
72. นางสาวจันทนา มูลละ   แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
73. พ.ต.อ.ยงยุทธ มาศิริ   แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
74. นายเฉลิมพล มีอาษา   แทน ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครนายก 
75. นางสาวธนิดา มีศรี   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 

ประจ าจังหวัดนครนายก 
76. นางสาวมลวิภา พุ่มนาค   แทน ผอ.ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก 
77. ว่าที่ ร.ต.ธัญญา เฟ่ืองนิภาภรณ์  แทน นายอ าเภอองครักษ์ 
78. นายอภิรมย์  มณีเทพ   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
79. นางธัญณภัสส์ แสงโฆสิตพสุ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
80. นางปวีณา  บวรปฐมพงศ์  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
81. 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. นางนิชาภา  ศรีประยูร  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รักษาราชการแทน 

หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก 
6. นายบรรพต  รัตนเกตุ   จ่าจังหวัดนครนายก 
7. นายพิสุทธิ  ชมด ี   ป้องกันจังหวัดนครนายก 
8. นางล าไย  ชูมณี   เสมียนตราจังหวัดนครนายก 
9. นางพิมพรรณ ระงับทุกข์  นิติกรช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครนายก 
10. นายสถาพร  แสงศัพท์  เจ้าหน้าที่สื่อสาร 
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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
1. การมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2565 (ส านักงาน 

คุมประพฤติจังหวัดนครนายก) 
              ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 ประกาศให้วันที่ 16 มีนาคมของทุกปี  
เป็นวันอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยในปี พ.ศ.2565 กรมคุมประพฤติ ได้ด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่มีคุณงามความดี เสียสละช่วยเหลืองานคุมประพฤติ และมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเพ่ือเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น 
พ.ศ.2565 โดยจังหวัดนครนายก มีรายชื่อผู้ที่ได้รับโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น  
ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ราย ได้แก่ 1) นายสุจิตต์   ทอหุน อาสาสมัครคุมประพฤติอ าเภอองครักษ์ 
2) นางดุษฎี อังทอง อาสาสมัครคุมประพฤติอ าเภอองครักษ์ 3) นางสาวพรนภัส บัวเพ็ญ อาสาสมัคร  
คุมประพฤติอ าเภอเมืองนครนายก และ 4) นางสาวนัทธ์ยมล พาชูสุข อาสาสมัครคุมประพฤติอ าเภอเมือง
นครนายก ซึ่งกรมคุมประพฤติด าเนินการจัดโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ และมอบโล่ฯ 
แก่อาสาสมัครคุมประพฤติท่ัวประเทศ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 เนื่องด้วย นายสุจิตต์  ทอหุน และนางดุษฎี  อังทอง ไม่สามารถเข้ารับโล่ อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นผู้กักตัวมีความเสี่ยงสูง ทางกรมคุมประพฤติ จึงมี
แนวทางการมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2565 โดยให้ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนครนายก ด าเนินการประสานงานกับจังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบโล่อาสาสมัคร  
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ในการประชุมระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  
เป็นผู้มอบโล่ฯ หรือจัดพิธีมอบเป็นการเฉพาะให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)   
 ขอเชิญส่วนราชการร่วมแสดงความยินดี  กับ นายสุจิตต์  ทอหุน และนางดุษฎี  อังทอง ที่ได้รับโล่
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2565 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 2. พิธีมอบรางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง
ขวัญและก าลังใจ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ประจักษ์ และ
อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธ ิการอย่างสม่ า เสมอ มีเจตคติและอุดมคติที ่ด ีต ่อการพัฒนากิจกรรมลูก เส ือของ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๓ รางวัล ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑ รางวัล ประเภท
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ครูผู้สอน จ านวน ๑ รางวัล และประเภทผู้ให้การสนับสนุน จ านวน ๑ รางวัล ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ได้ด าเนินการ
คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
          1 .  ประชาสัมพันธ์ร ับสมัครคัด เลือกผู ้มีผล งานดีเ ด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูก เสือ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 6 กรกฎาคม 2564  

           2. พิจารณาผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ส านักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  
          3. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู ้ที ่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มี ผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูก เส ือของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าป ี 2564  ของส าน ักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดนครนายก จ านวน 3 ราย ดังนี้  
                             ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

                             นายรังสิวุฒิ  ป่าโสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน  

                                                      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

                             ประเภทครูผู้สอน 

                             ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว  ครูโรงเรียนวัดทองย้อย  (วุฒิกรประชานุกุล)  

                                                                      สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ประเภทผู้ให้การสนับสนุน 

                             ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์  นรานันท์ภิรมย์  ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)  

                                                      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

 
 

  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

3. การประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดคุณธรรม"  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก  รายงานว่า ตามท่ีรัฐบาล ได้ให้ความส าคัญกับการ

เสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรัก
ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) และให้ทุกกระทรวงด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
เพื่อให้ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด ได้มีส่วนร่วม ในการปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตส านึกที่ดี
ให้กับประชาชน เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยมีแนวคิดให้ "คุณธรรมน าการ
พัฒนา" พร้อมที่จะก้าวไปสู่ "สังคมคุณธรรม" ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด



6 
 

ช่วงชีวิต ตลอดจนบูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน ใช้พลังจากภาคประชารัฐ มาเป็นกลไกส าคัญในการ
เสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

จังหวัดนครนายกตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้  ชุมชน องค์กร อ าเภอ  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในจังหวัดนครนายก มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมกัน
ขับเคลื่อนจังหวัดนครนายกให้เป็นจังหวัดคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี เพ่ือสังคมดี และเป็นพลังส าคัญของการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมประจ าชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” จึงขอประกาศ
เจตนารมณ์ ร่วมกันให้เป็นลายลักษณ์อักษร  
  เพื่อการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) และ
ขับเคลื่อนจังหวัดนครนายกให้เป็นจังหวัดคุณธรรม จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย 
  - เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก อ่านประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดนครนายก
เป็นจังหวัดคุณธรรม เพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

- ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดนครนายก  
เป็นจังหวัดคุณธรรม" ฉบับนี้ และแจ้งประกาศเจตนารมณผ์่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานต่อไป 

 

 
ประกาศเจตนารมณ์ 

"จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดคุณธรรม" 
--------------------------------- 

เราชาวจังหวัดนครนายก  มีเจตนารมณ์ร่วมกัน  ที่จะส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครนายก ให้
เป็นจังหวัดคุณธรรม  โดยมี  "คุณธรรมเป้าหมาย"  ดังนี้ 

๑.  เ ร าจะ เทิ ดทู น ไ ว้  ซึ่ ง ส ถาบันช าติ  ศ าสนา  พระมหากษั ต ริ ย์  และภาคภู มิ ใ จ  
ในความเป็นไทย 

๒. เราจะยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และวิถวีัฒนธรรมไทย ไปใช้ในการด ารงชีวิต ด้วยหลักคุณธรรม ๔ ประการ  ได้แก่  

 พอเพียง  : น้ อมน าหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง  มาใช้ ในชี วิ ตประจ าวั น   
มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต  มีเหตุผล ใช้ความรู้ ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ  
และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 วิ นั ย  : ยึ ด มั่ น  รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที่ ข อ ง ต น  มี วิ นั ย ต่ อ อ ง ค์ ก ร  สั ง ค ม  
ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ  รักษาระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 

 สุจริต  : มีความซื่ อตรง   ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต   ยื ดมั่ น ในสิ่ งที่ ดี ง าม   มี เจตนาบริสุ ทธิ์  
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้ อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง   ยึดหลักในการรักษาความจริ ง  ความถูกต้อง  
ความเป็นธรรม 
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  จิตอาสา : ใส่ใจต่อสังคม สาธารณะ และอาสา  ลงมือท ากิจอันมิใช่หน้าที่ 
ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี  เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม ของประเทศชาติ  โดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน  ท าความดีเพ่ือความดี 

๓. เราจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  เพ่ือให้ เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม   
อย่างมีเอกภาพ และเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ทั้งนี้  เราทุกคน 
จะถือปฏิบัติเป็นกติการ่วมกันของจังหวัดนครนายก เพ่ือให้คุณธรรมน าการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๒. การแนะน าหัวหน้าส่วนราชการ (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

(1) นางธนพร สุวรรณโณ 

     ต าแหน่ง จัดหางานจังหวัดนครนายก 

 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/๒๕๖5 ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖5  
                        เม่ือวันที่ 28 เมษายน ๒๕๖5 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งท ารายงานการประชุม ประจ าเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2565 จ านวน 34 หน้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดนครนายกเมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2565 จ านวน 34 หน้า 
               จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม  
               มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖5 ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖5  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 วีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือนพฤษภาคม 2565   
      โดยส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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3.2 สถานการณ์โควิด – 19  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานว่า วันนี้มีเรื่องน าเสนอ 2 เรื่อง ได้แก่ 

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครนายก และโรงฝีดาษวานร   
โดยขอรายงานว่าสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครนายก  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 26 

พฤษภาคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 23,416 คน เสียชีวิต 207 คน ส าหรับแนวโน้มของเดือนพฤษภาคม 
2565 ดังนี้ 

1. แนวโน้มผู้ป่วย Covid-19 ลดลง พบผู้ป่วยมากที่สุดในอ าเภอเมืองนครนายกและอ าเภอ
องครักษ์ และกระจายในทุกต าบล 

2. สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็น การติดเชื้อในครอบครัวและกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน 
โดยมาตรการในการด าเนินการ 
1. ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข ร่วมติดตามผู้ยังไม่ได้รับวัคซีน 

เข็ม 1 2 และ 3 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 608  
2. เฝ้าระวังการเกิด Cluster ในชุมชนและสถานที่เสี่ยง เช่น สถานศึกษา โรงงาน สถาน

ประกอบการ 
3. ศูนย์ปฏิบัติการต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ก ากับมาตรการ DMHTT  ในชุมชนและ

แนะน าประชาชนตรวจ  ATK เมื่อมีอาการ หรือมีความเสี่ยง 
4. ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอและศูนย์ปฏิบัติการต าบล  ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ส่วนราชการ ก ากับ

ตรวจ Covid Free Setting ในร้านอาหาร ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สถานประกอบการ ตามาตรการ
ผ่อนคลายจังหวัดพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง 

5. การเตรียมความพร้อม Post Pandemic 
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ข้อมูลการฉีดวัคซีนเผยให้เห็นประสิทธิผลวัคซีนในประเทศช่วงการระบาดของ Omicron 

กรณีการฉีดวัคซีน 2 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อน้อยมาก ป่วยด้วยปอดอักเสบต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และการ
เสียชีวิตได้ ร้อยละ 75  , กรณีการฉีดวัคซีน 3 เข็ม สามารถป้องกันติดเชื้อได้ 15 % ป้องกันป่วยปอดอักเสบ 
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และการเสียชีวิตได้ 93 % , กรณีฉีดวัคซีนเข็ม 4 สามารถป้องกันติดเชื้อได้ 76 % ป้องกัน
ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจได้ 96 %  โดยไม่พบการเสียชีวิตในการศึกษานี้ 
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ส่วนเรื่องที่ 2. ฝีดาษวานร  ยังไม่พบการติดเชื้อในประเทศไทย เกิดจากเชื้อไวรัส “กลุ่ม 

Poxviridae” เช่น เดียวกับฝีดาษคน หรือ ไข้ทรพิษ พบในสัตว์ครั้งแรก ปี1958 พบครั้งแรกในคน ปี 1970  
พบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ พบมากในประเทศแถบแอฟริการกลางและ
แอฟริกาตะวันตก 

การติดต่อ จากสัตว์สู่มนุษย์ โดย จากการสัมผัสทางผิวหนัง ผ่านเยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก ตา 
ซึ่งการติดต่อจากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค จะแพร่เชื้อโดย ได้แก่ สารคัดหลั่ง เลือด ผิวหนัง , การน าซากสัตว์ป่วยมา
ปรุงอาหาร และการถูกสัตว์ป่วย ข่วน กัด หรือสัมผัส เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้น 

การติดต่อ จากมนุษย์สู่มนุษย์ ได้โดย  ละอองฝอยทางการหายใจ , การสัมผัสสารคัดหลั่งจาก
ผู้ป่วย ,- การสัมผัสเลือด รอยโรคที่ผิวหนัง , การสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หลังได้รับ
เชื้อโรคนี้มีระยะฟักตัว 7-14 วัน หรืออาจนานได้ถึง 21 วัน โดยจะมีอาการ ดังนี้ 

- อาการเริ่มแรกจะมีไข้ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ าเหลืองโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย  
- 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขา และอาจจะเกิดบนหน้าและล าตัวได้ด้วย ผื่นจะกลายเป็นตุม่หนอง 
- ระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา อาการป่วยประมาณ 2-4 สัปดาห์ 
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วิธีป้องกัน 
1. เลี่ยงการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 
2. เลี่ยงการกินเนื้อสตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ 
3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกฮอล์ เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนท่ีติดเชื้อ หรือเดิน

ทางเข้าไปในป่า 
4. ไม่น าสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือน าสัตว์เข้าจากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค 
5. กรณีเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดต่อโรคต้องท าการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจน

ครบ 21 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์และแยกกักเพ่ือไม่ให้แพร่เชื้อ 
การรักษา 
- ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคได้เองภายใน 2-4 สัปดาห์ อาการรุนแรงมักพบใน เด็ก ซึ่งใน

ประเทศแอฟริกาพบอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 10  
- ไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง ควบคุมการระบาดได้ด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ 

สามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85 %  
- เด็กท่ีเกิดหลังปี 2523 ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อน เป้นกลุ่มที่เสี่ยงมากกว่า

กลุ่มอ่ืนๆ 
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
3.3 การติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานส าคัญของจังหวัดนครนายก 
   3.3.1 การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

      ส านักงานจังหวัดนครนายกรายงานว่า ปี 2565 จังหวัดนครนายก ได้น ายุทธศาสตร์ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มาก าหนดเป็นวาระจังหวัด เพ่ือร่วมกับหน่วยงาน
ระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิ ด
ประโยชน์กับประชาชนสูงสุด “วาระจังหวัด” มี 13 ประการ ซึ่งจังหวัดได้มีการประกาศวาระจังหวัดผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และ
ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้แทนในการน าเสนอผลการด าเนินงานตามประเด็นวาระจังหวัดต่อ
ที่ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก ดังนี้ 

           (1) วาระ 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวัดนครนายก) 
            (2) วาระ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่สร้างรายได้สู่ชุมชน (ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก) 
 ขอเชิญหน่วยงานเจ้าภาพน าเสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

(1) วาระ 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก รายงานว่าจังหวัดนครนายก มอบหมายส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครนายก ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ส านักงานพลังงานจังหวัดนครนายก ส านักพัฒนาการ
จังหวัดนครนายก ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดนครนายก วาระ 3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  



12 
 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้สรุปผลการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก ประเด็น ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครนายก โดยสรุปผลการส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตรมูลค่าสูง 
 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์, สินค้า GI, สินค้าพรีเมียม, สินค้า
เกษตรปลอดภัย แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาด 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เพ่ิมมูลค่าและราคา 
 แนวทางการด าเนินงาน  

 ๑. ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตร
แม่นย า เกษตรอจัฉริยะ 

 ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างทั่วถึง  
 ๓. ส่งเสริมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเพ่ิมมูลค่า สินค้าเกษตร การแปรรูป 

ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรเชิงรุก ทั้งในรูปแบบ Offline/Online 
เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 
 ตัวช้ีวัด ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 / ครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สินลดลง 
 ผลการด าเนินงานการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงที่ส าคัญ  หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมกับ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ส านักงาน
พลังงานจังหวัดนครนายก ส านักพัฒนาการจังหวัดนครนายก ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการโดยสรุปดังนี้ 

1. มะยงชิด   
     มะยงชิด เป็นสินค้าอัตลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครนายก ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีเกษตรกรปลูกมะยงชิด 2,642 ราย พ้ืนที่เพาะปลูก 7,956 ไร่  ปัจจุบันมะยงชิดมีการ
ปลูกในหลายพื้นท่ี ท าให้ผลผลิตของพ้ืนที่อ่ืนออกสู่ตลาดก่อนของจังหวัดนครนายก ส่งผลกระทบต่อราคา ดังนั้น
จึงส่งเสริมและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของมะยงชิดนครนายก ด าเนินการส่งเสริม ดังนี้ 

  1.1  การรับรองมาตรฐาน GI เกษตรกรได้รับรองมาตรฐาน GI  จ านวน 199 ราย พ้ืนที่ 400 ไร่  
ได้รับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 153 ราย พ้ืนที่  407 ไร่  ราคาจ าหน่าย 300 – 500 บาท/กิโลกรัม 
ปัจจุบันราคาลดลงเหลือเพียง 150 – 300 บาท/กิโลกรัม  

  1.2  การผลิต ส่งเสริมการปลูกมะยงชิดที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย และการลดต้นทุนการผลิต  
โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ อาทิ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ก าจัดวัชพืชโดยใช้
สารชีวภัณฑ์ ใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และการติดหลอดไฟเพ่ือกระตุ้นการออกดอกและติดลูกของ
มะยงชิดมากขึ้น ปัจจุบันส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และต าบลศรีกระอาง  จ านวน 6 แปลง เกษตรกร 282 ราย 
พ้ืนที่ 2,850 ไร่ ต าบลพรหมณี ต าบลท่าทราย ต าบลลงละคร ต าบลศรีนาวา ต าบลบ้านพร้าว 

  1.3  การแปรรูป น าผลผลิตมะยงชิดที่ไม่ได้คุณภาพ มาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ให้สามารถ
จ าหน่ายตลอดทั้งปี อาทิ มะยงชิดลอยแก้ว น้ ามะยงชิด มะยงชิดอบแห้ง แยมมะยงชิด และมะยงชิดแช่แข็ง เป็นต้น 

  1.4  การตลาด จัดงานมะยงชิด-มะปรางหวาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565   
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลผลิตโดยตรงจากชาวสวน  ขายหน้าสวนโดยการเปิดสวนให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลผลิตได้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อาทิ Facebook ลาซาด้า และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ช่อง ไทยรัฐทีวี ไทย พีบีเอส  
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2.มะดัน  
จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งผลิตมะดันมากที่สุดในประเทศ มีลักษณะเด่นไม่เหมือนที่อ่ืน คือ  

ลูกใหญ่ อวบ เนื้อแน่น สีเขียวมันวาว เม็ดเรียวเล็ก เนื้อเยอะ และมีมะดัน อายุยืน ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งผลดกตลอดทั้งปี 
ต้นเก่าแก่ที่สุดในต าบลท่าทราย อายุ 100 ปี พันธุ์เขียวส่องหล้ามีเกษตรกรปลูกมะดัน 211 ราย พ้ืนที่ 1,093  ไร่  
ราคาขายผลสดเฉลี่ย 20 บาท/กิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 23 ล้านบาท/ปี 
ด าเนินการส่งเสริมดังนี้ 
  2.1 ยกระดับผลผลิตให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (การรับรองมาตรฐาน GI)  ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างรอผลการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส่งเสริมการปลูกมะดันคุณภาพ  
 2.2  การผลิต ส่งเสริมการปลูกมะดันคุณภาพโดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่  

2.3 การแปรรูป ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ 
สามารถผลิตสินค้าแปรรูปจากมะดันสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและชุมชน อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางควายลุย 
ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะดัน ต าบลท่าทราย กลุ่มแปรรูปผลไม้ต าบลท่า
ทราย อ าเภอเมืองนครนายก  เป็นต้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย ดังนี้ 

 ผลสดมะดัน อาทิ มะดันแช่อ่ิม  มะดันอบแห้ง น้ ามะดัน ชามะดัน เซรั่มมะดัน ผงมะดันอบแห้ง  
 เปลือกไม้มะดัน  สกัดเป็นสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ สร้างความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้ามัดย้อม  เสื้อมัดย้อม  ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าผ้า เป็นต้น 
     มะดันเป็นส่วนผสม อาทิ ไข่เค็มมะดัน ปลาเค็มน้ ามะดันแดดเดียว 
 2.4 การตลาด  จ าหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร งานแสดงสินค้าผลไม้และของดีภาคตะวันออก  
จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook  ลาซาด้า  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 3. อนุบาลลูกปลาดุก (จ าหน่ายเป็นลูกพันธุ์)  
       จังหวัดนครนายก มีศักยภาพการเพาะเลี้ยงอนุบาลลูกปลาดุก เป็นแหล่งจ าหน่ายลูกปลาดุก
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรอนุบาลลูกปลา 287 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยง 2,584 ไร่ ด าเนินการ
ส่งเสริมดังนี้ 
             3.1  ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยการใช้สมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะ และผลไม้รสเปรี้ยวแทน
ยาฆ่าเชื้อ  
 3.2 การผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและลดต้นทุน
โดยการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร และข้าวเย็นเหลือ แทนยาปฏิชีวนะ เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดจากการขนส่ง จาก  
20 % เป็น 50 % และใช้ผลไม้รสเปรี้ยวจากมะนาว มะกรูด มะม่วง และมะดัน แทนยาฆ่าเชื้อ เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต 
30 - 40 % ปัจจุบันส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 1 แปลง เกษตรกร 30 ราย พ้ืนที่ 430 ไร่ ต าบลท่าเรือ 
 3.3  การจ าหน่าย ตามขนาดตัวลูกปลาดุก ดังนี้  

 - ขนาด 1 – 2 นิ้ว ตัวละ 0.40 บาท   
 - ขนาด 2 - 3 นิ้ว  ตัวละ 0.50 บาท  
 - ขนาด 3 – 4 นิ้ว ตัวละ 0.60 บาท 

 3.4 การตลาด ปัจจุบันเกษตรกรส่งลูกพันธุ์ปลาดุกจ าหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น 
ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี พิษณุโลก ยะลา ปัตตานี เป็นต้น  

4. ปลาดุกและปลาเบญจพรรณ (เพื่อการบริโภค)   
    จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาดุกและ ปลาเบญจพรรณ (ปลานิล ปลาตะเพียน  

ปลาไน ปลายี่สก และ ปลานวลจันทร์)  มีเกษตรกร  2,386 ราย พ้ืนที่เพาะเลี้ยง 30,572.01 ไร่  ด าเนินการ
ส่งเสริมดังนี้ 
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 4.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าพรีเมี่ยม โดยการใช้สมุนไพรแทนยา
ปฏิชีวนะ และผลไม้รสเปรี้ยวแทนยาฆ่าเชื้อ  
 4.2 การผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและลดต้นทุน
โดยการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร และข้าวเย็นเหลือ แทนยาปฏิชีวนะ ใช้ผลไม้รสเปรี้ยวจากมะนาว มะกรูด 
มะม่วง และมะดัน แทนยาฆ่าเชื้อ เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต 30 - 40 % และใช้จุลินทรีย์ ปม.1 เพ่ิมอัตราการ
รอกและอัตราการเจริญเติมโตของปลา ปลาสดราคา 18 – 20 บาท/กิโลกรัม ปัจจุบันส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
จ านวน 2 แปลง เกษตรกร 80 ราย พ้ืนที่ 400 ไร่ ต าบลทรายมูล และต าบลศรีจุฬา 

4.3 การแปรรูป ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่
สามารถผลิตสินค้าแปรรูปจากปลาดุก/ปลาเบญจพรรณ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและชุมชน อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านวังดอกไม้ ต าบลสาริกา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองห้า ต าบลศรีจุฬา โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การแปรรูป อาทิ ปลาดุกแดดเดียว  เนื้อปลาดุกแร่แช่แข็ง  ปลาดุกสวรรค์  น้ าพริกปลาดุก เนื้อปลาพร้อมปรุง 
ปลาร้าปลานิล  นักเก็ตปลา  ปลาเผา  ปลาเค็มน้ ามะดันแดดเดียว ปลาส้มชิ้น/ปลาส้มไร้ก้าง สามารถจ าหน่วยในราคา 
ที่สูงขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาคุณภาพและการยืดอายุของสินค้า  

4.4 การตลาด จ าหน่าย ณ ตลาดเกษตรกร  งานแสดงสินค้าผลไม้และของดีภาคตะวันออก 
ร้านขายของฝาก Fishman shop @Nakhonnayok  3 สาขา ตั้งอยู่ที่วัดมณีวงษ์ 2 สาขา สราญรมร์ 1 สาขา 
และจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook   

5. กระบือ 
  จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งเลี้ยงกระบือมากที่สุดในปศุสัตว์เขต 2 (ภาคตะวันออก)  มีเกษตรกร

เลี้ยงกระบือ1,080 ราย เลี้ยงกระบือ 13,540 ตัว ราคาจ าหน่ายตัวละ 35,000 – 40,000 บาท ปัจจุบัน
กระแสการเลี้ยงกระบือเชิงอนุรักษ์ เลี้ยงกระบือแบบประณีต เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ด าเนินการ
ส่งเสริมดังนี้ 
 5.1 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการสร้างอัตลักษณ์ควายงามนายก เป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับกระบือจังหวัดนครนายก ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเชิงอนุรักษ์ เลี้ยงกระบือแบบประณีต  
 5.2 การผลิต ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเชิงอนุรักษ์ เลี้ยงแบบประณีต โดยน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาพัฒนาการปรับปรุงสายพันธุ์เพ่ือให้ได้ลูกกระบือที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เพ่ิมมูลค่าเฉลี่ยตัว
ละ 300,000 – 2,000,000 บาท ปัจจุบันส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลสาลิกา จ านวน 1 แปลง เกษตรกร  
33 ราย กระบือ 125 ตัว  

       5.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ขยายพันธุ์ เพ่ือขายน้ าเชื้อที่มี
คุณภาพ  และส่งเสริมการแปรรูปจากผลผลิตของกระบือ อาทิ นมควาย เนย ชีท เป็นต้น 

5.4 การตลาด กิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย จัดกิจกรรมประกวดกระบืองามประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  6.  หน่วยงานเจ้าภาพร่วม 
 6.1 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร  
        -  ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  

           - ประสานผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน “รวมมะยงชิดและผลผลิตทางการเกษตร”  
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์  

      - จัดหาพื้นที่การจ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครนายก  
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 6.2 ส านักงานพลังงานจังหวัดนครนายก  
     - ส่งเสริมและสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท า

ให้เพ่ิมรอบการผลผลิตสินค้าได้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีความสะอาดถูกสุขอนามัย ช่วยลดต้นทุน และมีรายได้เพ่ิม 
เช่น กลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ ต.บางอ้อ กลุ่มแค๊ปหมูไร้มันต าบลอาษา อ าเภอ  บ้านนา เป็นต้น 
 6.3  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก  

                   -ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมเกษตรแปรรูปในยุค Next Normal” มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา เช่น กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรคุ้มเขาราชสีห์ ปลาเค็มน้ ามะดันแดดเดียว กลุ่มแปรรูปผลไม้ต าบลท่าทราย กุ้งจ่อมไฮโซ เป็นต้น 

                    -  จัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้า ของดี ของได้มาตรฐาน ในจังหวัดนครนายก 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก วาระ 3 ส่งเสริมการ

ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประเด็นคือ ต้องยกระดับสินค้าเกษตร ให้ได้รับรองมาตรฐาน GI 

ซึ่งยังมีจ านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจ านวนไร่หรือแปลงที่เพาะปลูก ต้องช่วยกัน เช่น มะดัน ทุเรียน  เป็นต้น 
มติที่ประชุม ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานพาณิชย์จังหวัด

นครนายก พัฒนามาตรฐานสินค้าสู่  GI โดยต้องท าให้เกษตรกรให้ความส าคัญและท าแล้วจะเกิดประโยชน์
ทางด้านการยกระดับเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง    
          

(2) วาระ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่สร้างรายได้สู่ชุมชน  
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  รายงานผลการด าเนินงานวาระจังหวัด

นครนายกที่ 4 เรื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน  
     จังหวัดนครนายก โดยมติที่ประชุมหารือการขับเคลื่อน “วาระจังหวัดนครนายก”  
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ก าหนดให้ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลักตามวาระจังหวัดนครนายกที่ 4 เรื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่  สร้างรายได้สู่
ชุมชน รายงานผลการด าเนินงานในคราวประชุมกรมการจังหวัดนครนายก ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565  
      ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ขอรายงานผลการด าเนินงานวาระ
จังหวัดนครนายกที่ 4 เรื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – 
เมษายน 2565 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน เป็นการขับเคลื่อนทิศทางเดียวกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาราชการในจังหวัดนครนายก ให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1. กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก  
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก พัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐาน SHA/SHA Plus ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 
2565 มีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA จ านวน 88 ราย, SHA Plus จ านวน 24 ราย และSHA Extra 
Plus จ านวน 3 ราย 

3. การตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของ
สถานประกอบการ (Amazing Thailand Safe & Health Administration : SHA) ด าเนินการลงตรวจเยี่ยม
อย่างต่อเนื่อง 

4. การยกระดับมาตรการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) 
ให้กับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม และเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวค่ายพักแรม (Camping) ในจังหวัด
นครนายก  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการในพ้ืนที่ จ านวน 20 ราย  
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5. การส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพ่ือพัฒนายกระดับศักยภาพ
ธุรกิจการให้บริการที่พักให้มีคุณภาพมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
ได้มีรายได้เสริมจาการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เชิญชวน และลงพ้ืนที่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 
     จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 3.4  การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
 คลังจังหวัดนครนายก มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว 
 2. การเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 (กรอบ
วงเงิน 5 แสนล้านบาท)ให้เร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี (เบิกจ่ายภายใน 31 ธันวาคม 2565) 
 3. ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนภายในไตรมาสที่ 2 (สิ้นมีนาคม 2565) 
โดยงบประมาณส่วนราชการในจังหวัดนครนายก ดังนี้ 

 
 ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมในไตรมาส 3 ร้อยละ 72 เป้าหมายเฉลี่ยสะสม ร้อยละ 65 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 10.90 ล าดับเบิกจ่าย 67 ของประเทศ  ส่วนเป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวมในไตรมาส 3  
ร้อยละ 81.74 เป้าหมายเฉลี่ยสะสม ร้อยละ 73.24 ล าดับใช้จ่าย 74 ของประเทศ   
 จึงขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม = ประจ า+ลงทุน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย, หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Q3 ของเดือน พ.ค.65 และหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้งบลงทุน เร่งรัดการด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน  ส่วนงบกรมจังหวัดล าดับในภาพรวม อยู่ล าดับที่ 56 ของประเทศ ก็ขอให้เร่งการด าเนินการเช่นกัน 
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 ส าหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ หน่วยงานได้ก่อหนี้ผูกพันครบทุกหน่วยงานแล้ว อยู่ระหว่างการ
บริหารสัญญาหรือรอเบิกจ่าย ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เงินจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมายทันที ขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญมีการบริหารสัญญาให้
เป็นไปตามงวดงาน งวดเงิน  
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จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบ และการเตรียมตัวไปรัฐสภาเพ่ือชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 โดยให้เตรียมประเด็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะจะน าเรื่องประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
มาพิจารณาด้วย 

 
 3.5 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดย            

พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร            
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รายงานว่า การขยายผลการด าเนินการของมูลนิธิโครงการ

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ โดยไลออนส์จังหวัดนครนายก จะจัดการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษา ม 1 –ม 3 การประกวด 
มี 2 ระดับ คือระดับภาค และระดับประเทศ  ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ได้แจ้งโรงเรียนเพ่ือ
เตรียมพร้อมนักเรียน เข้าประกวด  

 หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนายก ได้ส ารวจ
ห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ พบว่าโรงเรียนยังขาดแคลนหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 
42 เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการต่อยอดขยายผลการด าเนินของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ จังหวัดจึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอ ร่วมด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ร่วมบริจาคเงินตามจิตศรัทธา เพ่ือให้จังหวัดรวบรวมเงินบริจาคไปจัดซื้อหนังสือ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก  

  2. ร่วมบริจาคเงินเพ่ือจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ยกชุด เล่มที่ 12 ถึง
เล่มที่ 42 เป็นหนังสือชุดละ 31 เล่ม ในราคาหน้าปก รวมชุดละ 8,000 บาท เพ่ือให้จังหวัดรวบรวม 
เงินบริจาคไปจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 

   3. ขอให้น าส่งเงินสดที่ร่วมบริจาคดังกล่าว ตามข้อ 1. หรือข้อ 2. ได้ที่ งานการเงิน  
กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
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   4. ให้หน่วยงานที่มี โรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด แจ้ง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมและอ่านหนังสือสารานุกรมไทยทางออนไลน์  
ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดนครนายก www.nakhonnayok.go.th แบนเนอร์ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย 
เพ่ือเยาวชนฯ 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
3.6  การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก  

        พัฒนาการจังหวัดนครนายก รายงานว่า 
   1.1 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยรัฐบาลเห็นสมควรด าเนินการจัดงานเฉลิม  
พระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

   1.2 รัฐบาลได้ก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยก าหนด
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชด าเนินกลางซึ่งการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะน าผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับใน
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้จังหวัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด 
ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ท าจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จ านวน 90 ตัว โดยให้มีขนาดและ 
สีให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

    1.3 จังหวัดนครนายกได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก เป็นประธานการประชุม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
ทางการศึกษา นายอ าเภอ กลุ่มทอผ้าและกลุ่มศิลปินออกแบบ เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดย ได้เชิญ
ชวนส่วนราชการ หน่วยงาน อ าเภอและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าตามอัต
ลักษณ์ของจังหวัดนครนายก จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  
อ.ปากพลี (หมายเลขโทรศัพท์ 08 9725 3273) 2) ผ้าหลากขะม้า อ.เมืองนครนายก (หมายเลขโทรศัพท์  
09 8828 7927) 3) ชัยรัตน์ฟาร์ม อ.บ้านนา (หมายเลขโทรศัพท์ 09 1745 9481) และ 4) กลุ่มอาชีพ
ชุมชนท่าทรายผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม อ.เมืองนครนายก (หมายเลขโทรศัพท์ 08 1999 1170) 

    1.4 จังหวัดนครนายกได้จัดการแถลงข่าวและเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงาน นายอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 
2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการ
ประชาชน โดยมีทีมวิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพนครนายก มาสอนให้ความรู้ และจังหวัดเป็นผู้ จัดหาผ้าและ
อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ผีเสื้อ ดังกล่าว 

1.5 มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอ าเภอ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครนายก และนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก น าความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ไปขยายผลภายในหน่วยงานตนเอง หน่วยงาน
ภายใต้สังกัด กลุ่มเครือข่าย และประชาชน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

http://www.nakhonnayok.go.th/


20 
 

1.5.1 ระยะสั้น  มอบหมายให้ทุกแห่งประดิษฐ์ผี เสื้ อจากผ้าตามอัตลักษณ์ 
ของจังหวัดนครนายก ให้มีความงดงาม จ านวน 3 ตัว/หน่วยงาน จัดส่งให้จั งหวัดนครนายกภายในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2565 และจังหวัดด าเนินการคัดเลือก จ านวน 90 ตัว เพ่ือน าไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
โดยจัดส่งกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเป็นผู้จัดหาผ้าและอุปกรณ์
ในการประดิษฐ์ผีเสื้อ ดังกล่าว 

1.5.2 ระยะยาว ให้ทุกหน่วยงานประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก 
เพ่ือใช้ภายในหน่วยงาน เช่น การจัดท านิทรรศการ การประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อผ้า หรือใช้ประโยชน์อ่ืน
ตามความเหมาะสม ต่อไป  โดยให้หน่วยงานเป็นผู้จัดหาผ้าและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ผีเสื้อ ดังกล่าว 
      ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงาน อ าเภอ กลุ่มทอผ้าและประชาชน ได้ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้า
ตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก จ านวน 3 ตัว/หน่วยงาน ให้ส านักงานจังหวัดนครนายกเรียบร้อยแล้ว และ
ก าหนดคัดเลือกผีเสื้อที่มีความสวยงาม และประดิษฐ์จากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายกในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยจะน าส่งผีเสื้อ
จ านวน 90 ตัวให้กระทรวงมหาดไทยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และขอเชิญชวนร่วมกันประประดิษฐ์ผีเสื้อ
จากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก เพ่ือใช้ภายในหน่วยงาน เช่น การจัดท านิทรรศการ การประดิษฐ์  
เป็นเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อผ้า หรือใช้ประโยชน์อื่นตามความเหมาะสม ต่อไป   

 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.7 แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT  

หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่า  “THAI 
DISASTER ALERT” เป็น Mobile Application แจ้งเตือนภัยที่มีจุดเด่นในการแจ้งเตือนแบบเจาะลึกเข้าถึง
เฉพาะพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติแบบ Rea Time เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือ
ป้องกันภัย ก่อนที่ภัยจะมาถึง การสมัครใช้งานแอปพลิเคชันสามารถทาได้ง่าย ๆ เพียง ๓ ขั้นตอน คือ        

๑) ใส่ข้อมูล ๒) เลือกพ้ืนที่ (จังหวัด) ที่จะรับข้อมูล ๓) เปิด Location  
โดยผู้ใช้งานต้องเลือกจังหวัดที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนภัย จ านวน ๓ จังหวัด จะเป็นจังหวัดใดก็ได้ อาทิ 
จังหวัดที่อาศัยอยู่ จังหวัดที่ครอบครัวอาศัยอยู่ หรือจังหวัดที่สนใจในการรับข้อมูลแจ้งเตือนภัยเป็นพิเศษ ผู้ใช้งาน
ต้องการเปิดรับข้อมูลตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด้ของประเทศ แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” สามารถ
ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพียงแค่ตั้งค่าเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเข้าถึงตาแหน่งที่ตั้ง(Location) ของสมาร์ทโฟน 
ผู้ใช้งานก็จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยได้ในทุกพ้ืนที่ การท างานของแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER 
ALERT” จะท าการแจ้งเตือนเมื่อจังหวัดที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติ โดยระบบจะส่ง
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ข้อความแจ้งเตือนภัยให้ผู้ใช้งานทราบทันที ในรูปแบบข้อความแจ้งเตือน Notification บนหน้าจอสมาร์ทโฟน 
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลสรุปโดยย่อได้ แต่ถ้าหากต้องการทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น สามารถกดเข้าไปดู
รายละเอียดของประกาศแจ้งเตือนภัยในเมนูต่าง ๆ ของแอปพลิเคชั่น ซึ่งระบบจะเก็บประกาศแจ้งเตือนภัยไว้ให้
ผู้ใช้งานเข้าดูการแจ้งเตือนภัยย้อนหลังได้ พร้อมทั้งมีเมนูที่แสดงเป็นภาพแผนที่ประเทศไทย หากมีพ้ืนที่ไหนเสี่ยง
ต่อการเกิดสาธารณภัย จะขึ้นแถบสีในพ้ืนที่จังหวัดนั้นให้เห็นชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดเลือกจังหวัดบนแผนที่ 
เพ่ือดูการแจ้งเตือนเฉพาะจังหวัดได้ อีกทั้งหากผู้ใช้งานอยากจะเปลี่ยนจังหวัดในการรับข้อมูลแจ้งเตือน สามารถ
เข้าไปแก้ไขพ้ืนที่ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมีเมนูที่รวบรวมเบอร์โทรสายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่อีกด้วย  
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.8 การเตรียมการป้องกันอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดนครนายก ปี 2565  
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่ากองอ านวยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ดังนี้  

ช่วงเตรียมความพร้อม  
1. จัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์  
2. จัดทาแผนเผชิญเหตุ  
3. วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย  
4. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ า/กั้นน้ า 
5. แจ้งเตือนประชาชน เพ่ือสร้างการรับรู้  
ช่วงเผชิญเหตุ  
1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ  
2. บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันการจัดสิ่งกีดขวางทางน้ าเพ่ือเปิดทางน้ าให้สามารถระบายได้  
3. จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้าน  
4. รายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

3.9 รายงานความก้าวหน้าการประเมินและยกระดับผลการประเมิน ITA จังหวัดนครนายก        
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ผู้แทน ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก รายงานว่า จังหวัดนครนายก ก าหนดการพัฒนาและ
ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายก เพ่ือก ากับติดตามการประเมิน ITA ตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานความก้าวหน้าการ
ประเมินในภาพรวมของจังหวัดนครนายกต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายกในฐานะหน่วยประเมินหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายก จึงขอรายงานความก้าวหน้าการประเมินและยกระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของจังหวัด



22 
 

นครนายกต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดนครนายกเป็นประจ าทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดขั้นตอนการประเมินฯ                   
เพ่ือส่งเสริมกลไกการด าเนินงานระดับจังหวัดต่อไป ประกอบด้วย 

๑.ข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT) 

๒.ข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) 

๓.ข้อมูลการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment (OIT) 

๔. การก ากับควบคุมมาตรฐานการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
๕. การเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

 
 
จึงขอให้ที่ประชุมกรมการจังหวัดนครนายกร่วมก ากับติดตามการประเมินและยกระดับผล                

การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
จ านวน ๔๗ หน่วยงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.10 การลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 พลังงานจังหวัดนครนายก รายงานว่าการลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการอย่างน้อยร้อยละ 
20 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 (รวมทั้งไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง) โดยปรับเพ่ิมเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิมร้อย
ละ 10 เป็นร้อยละ 20 ในช่วงครึ่งปีหลัง (เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้
หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งด าเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงาน และรายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-
report.energy.go.th เป็นประจ าทุกเดือน 

หน่วยงานราชการจังหวัดนครนายก จ านวน 48 หน่วยงาน ต้องกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและ
น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าดัชนีพลังงานเพื่อเป็นการค านวณค่ามาตรฐานของหน่วยงาน เป็นประจ าทุกเดือน โดยรอบที่ 1 
(เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะตัดรอบการรายงาน 
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ผลการใช้พลังงานในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 และรอบที่ 2 (เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565) สนพ. จะตัด
รอบการรายงานผลการใช้พลังงานในวันที่ 30 กันยายน 2565  

e-report.energy.go.th ณ เดือนเมษายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) มีหน่วยงานราชการกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และค่าดัชนีพลังงาน 

ถูกต้องครบถ้วน จ านวน 46 หน่วยงาน  
  (2) มีหน่วยงานราชการกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และค่าดัชนีพลังงาน  
ไม่ถูกต้องครบถ้วน จ านวน 2 หน่วยงาน 

จังหวัดนครนายกได้มอบหมายให้ส านักงานพลังงานจังหวัดนครนายกติดตามการรายงานผล
การใช้พลังงานผ่าน e-report.energy.go.th ให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง) 
ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานให้เป็นไปตามมติ ครม. ในการนี้จึงขอความร่วมมือหัวหน้า
ส่วนราชการ ได้ก าชับและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และ  
ค่าดัชนีพลังงาน ให้เป็นปัจจุบันและเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานให้จังหวัดและส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทราบต่อไป 

จึงเรียนทีป่ระชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ และเชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันประหยัดพลังงาน 

 3.11  แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่  
 หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินศึกษารูปแบบการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จาก
การศึกษาพบว่า หน่วยงานของรัฐ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด จะปฏิบัติภารกิจภายใต้สังกัดหน่วยงานของตนเองเป็น
หลัก และรายงานตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบงานบริหาร
ราชการจังหวัดไม่ทราบรายละเอียดการด าเนินงาน ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถบูรณาการร่วมกับ
หนว่ยงานรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเพ่ือร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ  

    ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอผลการศึกษาและแนวทางสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพ้ืนที่  ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบเพ่ือเป็น
แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัด  ดังนี้  

           1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งเป็นหนังสือให้หัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ด าเนินกิจการหรือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนา
จังหวัดในระดับพ้ืนที่ ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหรือมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

           2. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดด าเนินกิจการหรือปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบก่อนด าเนินการในทุกเรื่อง และกรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อแผนการพัฒนาจังหวัด ให้หารือกับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นโดยเร็ว เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสม 
 โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบแนวทางสนับสนุนจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อ 2  โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดด าเนินกิจการหรือปฏิบัติงาน
ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบก่อนด าเนินการในทุกเรื่อง        
และกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อแผนการพัฒนาจังหวัด ให้หารือ
กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นโดยเร็ว เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสม 
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จังหวัดนครนายก ได้แจ้งให้หวัหนา้ส่วนราชการสว่นภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสว่นกลางที่ตั้งในพ้ืนที่
จังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ทราบถือปฏิบัติ ดังนี้   

1. ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563   
2. รายงานการด าเนินกิจการหรือปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่            

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบก่อนด าเนินงาน 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ถือปฏิบัติตามมตคิณะรัฐมนตรี  
 

3.13 สถานการณ์ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น จากภาวะสงครามยูเครน-รัสเซีย  
 พาณิชย์จังหวัดนครนายก รายงานว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
น้ ามันพืช ก๊าซหุงต้ม (LPG) ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ และเนื้อสุกร ท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับภาวะสงครามระหว่างประเทศ
ยูเครนและรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบส าคัญหลายอย่าง อาทิ น้ ามันดิบ แม่ปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็นต้น ส่งผล
ให้ราคาต้นทุนของสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงพาณิชย์ ได้มีมาตรการต่างๆเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
   

 
การตรวจติดตามสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดนครนายก 

มาตรา 28   ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้ซื้อเพ่ือจ าหน่ายหรือ ผู้น าเข้าเพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ แสดงราคาสินค้าหรือบริการ   

มาตรา 29   ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะท าให้ราคาต่ าเกินสมควร หรือสูง 
เกินสมควร หรือท าให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด 

มาตรา 30   ห้ามมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ 
ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (12) หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อ่ืนนอกจาก
สถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 25 (5) หรือไม่น าสินค้าควบคุมที่มีไว้เพ่ือจ าหน่าย
ออกจ าหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจ าหน่าย หรือประวิงการจ าหน่ายหรือการส่งมอบสินค้า
ควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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บทก าหนดโทษ  ตามมาตรา 40 ผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ตาม มาตรา 28  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และมาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.14 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่องทูลเกล้า
ถวายฎีกา และเรื่องทั่วไป (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก) 

1. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในระบบทั้งหมด 20 เรื่อง 
       ยุติเรื่องได้ 18 เรื่อง (90 เปอร์เซ็นต์) 
       อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง (10 เปอร์เซ็นต์) 
      2. เรื่องระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง  

        เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
น้ ากร่อย ท าให้ไม่สามารถใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคได้ เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.15 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนเมษายน 2565 (สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก) 
สภาวะอากาศทั่วไป ประมาณครึ่งแรกของเดือน บริเวณจังหวัดนครนายกยังคงมีฝนตกชุก

หนาแน่นและต่อเนื่อง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–80 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักในบางวัน จากนั้น
ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมประเทศไทยยังคงมีก าลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับในบางช่วงจะ
มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้
ของประเทศจีนในช่วงครึ่งหลังของเดือน 

ข้อควรระวัง เดือนนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ท าให้บริเวณจังหวัดนครนายกมีฝน
ตกเพ่ิมข้ึน จึงขอให้ ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.16 สถานการณ์น้ า  

   โครงการชลประทานนครนายก รายงานว่า จังหวัดนครนายก มีแหล่งน้ าที่ส าคัญจ านวน 8 
แห่ง อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประกอบด้วย แหล่งน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล และแหล่งน้ าขนาดกลาง จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ าคลอง
โบด อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน อ่างเก็บน้ าบ้านวังม่วง และอ่างเก็บน้ า
คลองกลาง มีความจุน้ า 8 แห่ง รวม 251.760 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ าสนับสนุน การอุปโภคบริโภค รักษาระบบ
นิเวศ ผลักดันน้ าเค็มอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว     

   สถานการณ์น้ าในแหล่งน้ าที่ส าคัญ ท้ัง 8 แห่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สรุปได้ดังนี้ 

 
   สรุปปริมาณน้ าคงเหลือ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ของแหล่งน้ าที่ส าคัญในจังหวัด
นครนายก ทั้ง ๘ แห่ง คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ าคลองโบด อ่างเก็บน้ าห้วย
ปรือ อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าวังม่วง อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน และอ่างเก็บน้ าคลองกลาง มีปริมาณน้ า
เก็บกักรวมทั้งสิ้น 61.211 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 24.31 ของความจุทั้ง ๘ แห่งมากกว่าปี 
2564 จ านวน 18.246 ล้านลูกบาศก์เมตร  
   ปริมาณน้ าที่คงเหลือในปัจจุบัน ยังคงเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน 
เพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ าตลอดฤดูแล้งปี 2564/65 และช่วงต้นฤดูฝน 2565 

   โครงการชลประทานนครนายกด าเนินงานก าจัดวัชพืชในแม่น้ านครนายก ผลการด าเนินงาน                        
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ด าเนินแล้วทั้งสิ้น 15.000 กิโลเมตร ปริมาณวัชพืช 25,000 ตัน ผลงานสะสม
ประมาณร้อยละ 40 โดยรถขุดพร้อมโป๊ะ จ านวน 1 ชุด และเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก จ านวน 2 ล า ด าเนินการ
ต่อเนื่อง คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565 
   เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชในล าน้ าสาขาที่ไหลลงแม่น้ า
นครนายกเป็นจ านวนมาก จึงขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าก่อนการระบายลงแม่น้ านครนายก เพ่ือลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า รักษา
คุณภาพน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าหลากในฤดูฝน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.17 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
  3.17.1 การขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ (ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก) 
  โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็น
โครงการที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานบูรณาการต่างๆ โดยมีส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น           
ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส าคัญและน าเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการ 
  ผลการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2565 
  1. การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
   1.1 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก อยู่ระหว่าง
ด าเนินการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
     1.2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค 
     1.3 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค 
   2. จัดส่งข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก เพ่ือเตรียม
สถานที่ฝึกงาน และจัดเตรียมต าแหน่งงานว่างเพ่ือบรรจุงานเมื่อจบการฝึกอบรม 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   3.17.2 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก) 

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 
เพ่ือให้ภาครัฐมีข้อมูลในการบริหารจัดการ ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์และนโยบายภาครัฐ 

จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 683,279 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
และมีพ้ืนที่ท านา 494,790 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าว
นาปี ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปลูกพืช ท าไร่นาสวนผสม และภาคเกษตรอ่ืนๆ โดยเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตาม
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

คุณสมบัติท่ัวไป 
1) ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรอง 
2) ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน ขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน 
3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีสัญชาติไทย 
4) การข้ึนทะเบียนเกษตรกร รับขึ้นทะเบียนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคล 
ช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
1) ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือ จุดนัดหมายที่ส านักงานเกษตรอ าเภอนั้นๆ ก าหนด 
2) แจ้งข้อมูลผ่านผู้น าชุมชน หรือ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
3) แจ้งข้อมูลผ่าน Farmbook Application  

 



28 
 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
1) แบบค าร้องทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน 
3) หลักฐานการใช้ที่ดิน / สัญญาเช่าที่ดิน  

กรอบระยะเวลา การข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล หลังจากเพาะปลูกพืช 15 – 60 วัน 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพ่ือให้เกษตรกรได้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และหน่วยงานต่างๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
การเข้าร่วมโครงการตามมาตรการของภาครัฐต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.17.3 งานส าคัญในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

1. งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  

จึงเห็นควรเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดท้ังเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณโถงด้านหน้าลิฟท์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก และบริเวณด้านหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครนายก ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับ 
ผ้าระบายส ีขาว  บริ เวณรั้วหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  ตั้ งแต่วันที่  1 – 30 มิถุนายน 2565  
พร้อมประดับไฟบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก และถนนสายส าคัญให้สวยงามในระยะเวลา 
ตามความเหมาะสม  

2. จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 
และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้ าหลักเว็บไซต์ของจั งหวัดนครนายก 
(http://ww2.nakhonnayok.go.th/) และมีหนังสือเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวาย 
พระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของจังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565  ทั้งนี้ 
ส านักงานจังหวัดนครนายก อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ฯ  

3. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดนครนายก ประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติคู่ธงอักษร
พระนามาภิไธย ส.ท. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารส านักงาน 
และท่ีพักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม 

ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 
1. เวลา 07.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช

กุศล ณ ศาลาการเปรียญ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่  
3 มิถุนายน 2565 การแต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 

2.  เวลา 09.00 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จ านวน 450,000 ตัว ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก  

3. เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และเวลา 19.19 น. 
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการ
ประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก การแต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 
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ทั้งนี้ จังหวัดมีหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด าเนินการการจัดกิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายน 2565 และกิจกรรมในวันที่ 3 
มิถุนายน 2565 

2. วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานงานพิธีไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2565 และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ณ หอประชุมโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

3. วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   4.1 ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมิถุนายน 
2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 
  4.2 นายอ าเภอเมืองนครนายก รายงานว่า บ่อน้ าทิพย์ (ศักดิ์สิทธิ์) อยู่ในการดูแลของศิลปากร
ที่เมืองโบราณดงละคร มีสภาพเริ่มทรุดโทรม จึงขอให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประชุมหารือในการบ ารุงรักษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก แจ้งว่าให้เร่งรัดการด าเนินการ รวมถึง
แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชลและบึงพระอาจารย์ ด้วย  

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 

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

 

 

 

 

         (นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน) 
                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
         (นางสาวกาญจนา  สมรูป) 
               ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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แบบรับรอง/ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนราชการส่วนกลางประจ าจังหวัดนครนายก 
โดยการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยโปรแกรม ZOOM 

ครั้งที ่5/2565 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 0๙.00 น. 

--------------------------------- 
  รับรองรายงานการประชุม 
  ขอแก้ไขรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุม   หน้าที่.............  บรรทัดที่....................................................... ................. 

จากข้อความเดิม ........................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
แก้ไขเป็น.................................................................................................................... .......................................... 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................. 
หากไม่จัดส่งภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 จะถือว่าหน่วยงานให้การรับรองรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................... 

  (..................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................................... 

  เบอร์โทรศัพท.์................................................................ 
 


