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รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก  
ครั้งที่ 6/๒๕๖5 ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖5  
วันพุธที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖5 เวลา ๐๙.0๐ น.  

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

เวลา 0๙.0๐ น. เริ่มประชุม 
1. นายอ าพล  อังคภากรณ์กุล  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. นายภาณุวัฒน์ โทนุบล   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
10. นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครนายก 
11. นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
12. นายวัฒนา  พิพิทธภัณฑ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 
13. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
14. น.ส.สาคร  สนธิเจริญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก 
15. นายภัทรพล  ตันเสถียร  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
16. นางธนพร  สุวรรณโณ  จัดหางานจังหวัดนครนายก 
17. นายสมชาย  จงบัญญัติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
18. นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดนครนายก 
19. นายบุญส่ง  ศิริมา   ประมงจังหวัดนครนายก 
20. นายสุนทร  รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
21. นางธารทิพย์ บ ารุงรส   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
22. นางจิรนันท์  บัวส าล ี   พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
23. น.ส.สมใจ  มีสมบูรณ์  อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
24. น.ส.ทวีพร  เพ่ิมทวี   ขนส่งจังหวัดนครนายก 
25. นายประไพ  ขุนชนะ   สถิติจังหวัดนครนายก 
26. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดนครนายก 
27. นายราเมศ  ลิ่มสกุล   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
28. นางสาวบุบผา หิมพานต์  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
29. น.ส.ภสัร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์  ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
30. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
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31. นางประภาเพ็ญ ศุภราช   พลังงานจังหวัดนครนายก 
32. น.ส.นภนฏั  นวลใย   รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
33. นายวีระยุทธ บุญมา   อัยการจังหวัดนครนายก 
34. นางศรัญญา  เอกศิริ   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
35. นายมนต์ชัย  คงคล้าย   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
36. นายดุลยพล  จูฑะพล   สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
37. นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ  ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
38. นายชัยธวัฒน ์ กีระนันทน์  รก.ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครนายก 
39. นายสถาพร  ศรีม่วง   ผอ.ส านักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก 
40. นายวสันต์  พรหมดีสาร  ผอ.โครงการชลประทานนครนายก 
41. นางอารยา  แก้วบุตรดี  หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
42. นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร  ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 
43. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล   ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
44. นายเจษฎา  บุญสุยา   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล 
45. นายสมนึก  วังอมรมิตร  ผอ.แขวงทางหลวงนครนายก 
46. นางวาสิษฐี  ระจิตด ารง  ผอ.ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
47. นายอาทิตย์  เจริญสังข์  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดนครนายก 
48. น.ส.เยาวมาลย ์ เศรษฐา   ผอ.ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 
49. น.ส.ปาริชาต ิ วจนศิริกุล  หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
50. น.ส.สมปอง  เรืองอ านาจ  ผอ.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก 
51. นายชวลิต  ขลุ่ยเงิน   ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครนายก 
52. นายสันต์ธร  หมั่นดี   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
53. นายศาตปัญญ์ สีดานนท์  ผอ.ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก 
54. น.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
55. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี  นายอ าเภอเมืองนครนายก 
56. นายสรณต  ณ ศรีโต   นายอ าเภอปากพลี 
57. นายวินัย  สุขวิลัย   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
58. นายสุภรณ์  เฉลียวบุญ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา 
59. นางวันดี  เผื่อนอุดม  ผอ.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดนครนายก 
60. ดร.พลธรรม  พลการ   ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครนายก 
61. นายตรรคภพ อิงตระกูล  ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
62. นายกนก  สงวนพรรค  ผอ.การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
63. นายรชฏ  เกตุบรรจง  ผอ.ส านักงาน คปภ.จังหวัดนครนายก 
64. น.ส.พัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต  รองประธาน ก.ธ.จ.นครนายก 
65. นางศุภษา  ศิระเอกมงคล  ผอ.โรงพยาบาลนครนายก 
66. พ.ท.แก้วปวาฬ นันตา   แทน สัสดีจังหวัดนครนายก 
67. พ.ต.อ.ธวัชชัย สนิทวาที  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
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68. นายณเดชน์  จินดาพรหม  แทน นายอ าเภอบ้านนา 
69. นายสมศักดิ์  เอ่งฉ้วน   แทน นายอ าเภอองครักษ์ 
70. นายวัชรพงษ์ เอ่ียวอาจหาญ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
71. นายเสนาะ  ยิ้มเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
72. พ.อ.กรีฑา  ศรีลัด   แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
73. นายสมพงษ์  แซ่ม่วง   แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
74. นางวิลาวัลย ์ วัชโรทัย   แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
75. นายวีระ  พิชิตกุล   แทน ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
76. นายภักด ี  สิงห์ทอง   แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดนครนายก 
77. 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 
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เรื่องก่อนระเบียบวาระประชุม 
 1. การมอบรางวัล  

1.1 การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครนายก โดย ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดนครนายก จ านวน 7 คน ได้แก่ 

1. นายวรรณวิชิต  สิทธิมโน 
2. นายสมโภชน์  ข าทองทับ 
3. นายคันธวี  ตุลาคม 
4. นายสุพรรณ  กิจเจริญ 
5. จ.ส.อ.อนุวัตร  ยามสุข 
6. นายธานินทร์  สร้อยระย้า 
7. นายพงษ์ดนัย  ไพบูลย์ 

 

1.2 การมอบใบประกาศเกียรติคุณผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครนายก) 

จังหวัดนครนายกได้ด าเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.2565 เพ่ือสนองนโยบายพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชชนนีนาถ        
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  ด้วยกองทุนแม่         
ของแผ่นดิน และเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจ ในการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นในระดับจังหวัด 
      1. ผลการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้แก่ 
                 (๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโบสถ์การ้อง หมู่ 11  ต าบลท่าช้าง            
อ าเภอเมืองนครนายก 
                 (๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงข่า หมู่ 4 ต าบลเกาะโพธิ์   
อ าเภอปากพลี 
                 (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองขุด หมู่ 8 ต าบลบาง
สมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ 
                 (๔) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาดิน หมู่ 1 ต าบลศรีกะอาง
อ าเภอบ้านนา 
 
 
               2. ผลการคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ประจ าปี พ.ศ.2565 ได้แก่ 
                 (1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบน หมู่ 10 ต าบลบางปลากด อ าเภอ
องครักษ ์
                 (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสาริกา หมู่ 3 ต าบลสาริกา   
อ าเภอเมืองนครนายก 
                  (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ามะเฟือง หมู่ 4 ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา 
                 (4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงแขวน หมู่ 5 ต าบลเกาะหวาย 
อ าเภอปากพลี 
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           เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจ ในการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้าน/
ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นในระดับจังหวัด เห็นควรมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ตามข้อ 2 ในการประชุมกรมการจังหวัด 

1.3 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาเรือพายหญิง สังกัดจังหวัดนครนายก ตัวแทนทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 VIETNAM 2021 ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2565  
ณ ประเทศเวียดนาม โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้  1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง 
(ส านักงาน กกท. จังหวัดนครนายก) 
 นางสาวปานวาด ทองนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนของโรงเรียนกีฬาโครงการ                   
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 128 หมู่ที่  3 ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก                           
ชนิดกีฬาเรือพาย ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือพาย ประเภท เรือคยัคหญิง ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 VIETNAM 2021 ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ ประเทศเวียดนาม  
โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง  
  ด้วยนางสาวปานวาด  ทองนิ่ม นักกีฬาเรือพาย สังกัดจังหวัดนครนายก ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬา
เรือพาย ประเภท เรือคยัคหญิง ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 VIETNAM 2021 
ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2565  ณ  ประเทศเวียดนาม โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 

1. รายการเรือคยัค 4 คน หญิง ระยะ 1,000 เมตร  ได้รางวัลเหรียญทอง 
2. รายการเรือคยัค 4 คน หญิง ระยะ   500 เมตร  ได้รางวัลเหรียญทองแดง 
3. รายการเรือคยัค 2  คน หญิง ระยะ   500 เมตร  ได้รางวัลเหรียญทองแดง 

เพ่ือเป็นเกียรติกับนางสาวปานวาด ทองนิ่ม นักกีฬาเรือพายประเภท เรือคยัคหญิง สังกัด 
จังหวัดนครนายก  ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 VIETNAM 2021 ระหว่างวันที่             
17 – 21 พฤษภาคม 2565  ณ ประเทศเวียดนาม โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 1 เหรียญทอง และ 2 
เหรียญทองแดง จึงขอกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบรางวัลดังกล่าวฯ เพ่ือเป็นเกียรติ 
ให้กับนางสาวปานวาด  ทองนิ่ม นักกีฬาเรือพายประเภท เรือคยัคหญิง  

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมบริจาคเงิน
จัดซื้อสารานุกรมไทย  

ส่วนราชการ หน่วยงานและอ าเภอ 196,289 บาท 

มูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา 80,000 บาท 

มูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดนครนายก 42,211 บาท 

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 318,500 บาท 

ซึ่งยอดการสั่งซื้อ จ านวน 27 ชุด และเป็นรายเล่ม จ านวน 410 เล่ม ทั้งนี้จะน าให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
นครนายก ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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เรื่องท่ี 2. งานส าคัญในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖5 มีจ านวนมาก ซึ่งส านักงานจังหวัดนครนายกได้แจ้ง
การด าเนินการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป  สรุปสั้น ๆ ดังนี้ 

1. วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย เวลา 07.30 น.  
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง จ านวน 66 รูป ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง 
และเวลา 09.09 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า แม่น้ านครนายก ณ ท่าน้ าวัดอุดมธานี พระอารามหลวง การแต่งกาย
ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก  และเวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท าหมัน 
สุนัขและแมว  ณ  วัดบ้านดง ต าบลสาลิกา แต่งกายชุดจิตอาสา  
 2. วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการทหาร
พันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก และ โครงการเกษตรรวมใจอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์  
 3. วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยโรงเรียนนาร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจ าปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
   4. วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช” ณ หอประชุมสุพรรณิการ์  

5. วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ โดย เวลา 07.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง จ านวน 66 
รูป ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง และเวลา 09.09 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า แม่น้ านครนายก ณ ท่าน้ า 
วัดอุดมธานี  พระอารามหลวง การแต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก  และเวลา 11.30 น. กิจกรรมจิตอาสา
เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ าซ้อนนครนายก  
 6. วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 พิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง 

7. วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิต
การเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 8. วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที๑่๐  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 5/๒๕๖5 ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖5  
                        เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖5 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จ านวน  29 หน้า และได้มีหนังสือ 
แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รวมถึงลงเว็บไซต์จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว 
 จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากมีประเด็นแก้ไขขอให้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการต่อไป  
มติที่ประชุม   เพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมของโรงพยาบาลนครนายก นางศุภษา ศิระเอกมงคล ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครนายก 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 วีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือนพฤษภาคม 2565  

โดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก น าเสนอข่าวด้วยวีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2 สถานการณ์โควิด – 19  
นายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ยอดติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 28 
มิถุนายน 2565 ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR+ และ ATK+) เฉลี่ย 74 คนต่อวัน , ผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด 69 ราย 
(ในจังหวัด 63 ราย นอกจังหวัด 6 ราย) เพศชาย จ านวน 32 คน (46.4%) เพศหญิง จ านวน 37 (53.6%) 
โดยมีข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ส าคัญว่า เป็นผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีน จ านวน 48 ราย (69.6%) วัคซีน 1 เข็ม 3 ราย 
(4.3%) วัคซีน 2 เข็ม 15 ราย และวัคซีนเข็ม 3 3 ราย   
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การเตรียมเข้าสู่ระยะ Endemic Approach (Covid-19 สู่โรคประจ าถิ่น) โดยสามารถถอดหน้ากาก

อนามัยได้เมื่ออยู่คนเดียว ในที่โล่งแจ้ง อยู่ในอาคารที่เว้นระยะห่างได้และระบายอากาศดี มีกิจกรรมที่จ าเป็นต้อง
ถอดหน้ากากอนามัย เช่น ออกก าลังกาย รับประทานอาหาร ถ่ายท าภาพยนตร์ เป็นต้น (เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น
ควรสวมหน้ากากทันที) แต่แนะน าให้เลี่ยงสถานที่แออัดเว้นระยะห่างและผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจ าเป็นต้อง
สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ร้านอาหารสถานบันเทิง เปิดให้บริการได้ตามปกติแต่ให้เคร่งครัด
มาตรการ Covid Free Setting มาตรการเข้าประเทศตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand 
Pass ยกเลิกเงินประกันสุขภาพ และยกเลิกคัดกรองอุณหภูมิ  

 
 

การฉีดวัคซีน Covid-19 จังหวัดนครนายก โดยผลงานการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 1-28 มิถุนายน 
2565   



9 
 

 
 

 

 

 



10 
 

 
 

 

 
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รายงานว่า ยอดการฉีดวัคซีนของนักเรียนจะนับยาก เนื่องจากนักเรียน

ไม่ได้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียนแต่แยกไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเอง จึงไม่สามารถนับยอดได้ ประกอบกับช่วงเด็ก
นักเรียนปิดเทอม นักเรียนมีการกลับบ้านต่างจังหวัดอีกและไปฉีดวัคซีนที่ภูมิล าเนา แต่อย่างไรก็ดีช่วงเปิดเทอมนี้
จะให้ทางโรงเรียนส ารวจข้อมูลโดยตรงกับเด็กนักเรียน จะท าให้ทราบยอดท่ีแน่นอนต่อไป  

 
เรื่องท่ี 2 สถานะทางกฎหมายของกัญชาในปัจจุบันหลังประกาศปลดล็อก และแนวทางการควบคุม

ก ากับดูแลความปลอดภัยของประชาชน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยกัญชาพ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา  
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ความเสี่ยงต่อสุขภาพของกัญชา ในประชาชนทั่วไป 
1. การรับประทานอาหารที่มีใบกัญชา เป็นส่วนประกอบแม้จะช่วยเพิ่มความอยากอาหาร ท าให้รู้สึก 

อร่อยข้ึนแต่ก็สามารถท าให้เกิดอาการ มึนงง อาเจียน ใจสั่น หน้ามืด เป็นลมได้ เนื่องจากการตอบสนองต่อ THC 
ของแต่ละคนแตกต่างกัน 

2. สาร THC ในกัญชา มีผลต่อการท างานของสมองท าให้ง่วงซึม เคลิ้ม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทรงตัว 
ล าบาก หากใช้ปริมาณมาก ท าให้เกิดอาการหลอนได้ 

อาการพิษจากกัญชา ได้แก่ วิตกกังวล มึนศีรษะ ปากแห้ง เคลิ้ม หลอน   กล้ามเนื้ออ่อนแรง การรับรู้
ต่าง ๆ ผิดปกติ อาจพบการหัวเราะหรือพูดมาก ตาแดง หัวใจเต้นเร็ว อาเจียนรุนแรง บางรายอาจรุนแรงจนเกิด
อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ 

 

 
สถานะทางกฎหมายของกัญชาในปัจจุบัน ยังไม่มีพระราชบัญญัติควบคุมเฉพาะร่าง พระราชบัญญัติ กัญชา  
กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระท่ี 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 
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จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับ ติดตาม ตามอ านาจหน้าที่ อย่างเคร่งครัด  

 
3.3 การติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานส าคัญของจังหวัดนครนายก 
      3.3.1 การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก  

 ส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า ปี 2565 จังหวัดนครนายก ได้น ายุทธศาสตร์ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มาก าหนดเป็นวาระจังหวัด เพ่ือร่วมกับหน่วยงานระดับ
จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิด
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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 5 สร้างคนสร้างงานเป็นแรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (ส านักงานแรงงานจังหวัดนครนายก) 

(2) วาระ 6 การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก และ
ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก) 
 ขอเชิญหน่วยงานเจ้าภาพน าเสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

(1) วาระ 5 สร้างคนสร้างงานเป็นแรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (ส านักงานแรงงานจังหวัดนครนายก) 
 จังหวัดนครนายกได้ประกาศ “วาระจังหวัดนครนายก” พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ประกอบด้วยวาระทั้งหมด 13 ประการ และได้มอบหมายให้ส านักงานแรงงานจังหวัดนครนายกเป็นเจ้าภาพหลัก และมี
เจ้าภาพรอง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ด าเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายกที่ 5 สร้างคน สร้าง
งาน ให้เป็นแรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ส านักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ได้จัดประชุม
หารือแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายกที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Google Meet  
โดยมีนายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม โดยได้เชิญประธาน
สมาพันธ์เอ็สเอ็มอีไทย จังหวัดนครนายก และประธานวายอีซีหอการค้า จังหวัดนครนายก ร่วมประชุมและ  
ให้ข้อเสนอแนะ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดที่ 5 สร้างคน สร้างงาน ให้เป็น
แรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงานดังนี้ (ณ เดือนเมษายน 2565) 

1. โอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
1.1 การปฏิวัติทางเทคโนโลยีและดิจิทัล 
- เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว   - แรงงานทักษะต่ าถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี 
1.2 การเป็นสังคมสูงวัยจากหลายประเทศทั่วโลก 
- การเพ่ิมข้ึนของความต้องการของสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งไทยมีความได้เปรียบ 
- เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การลงทุนจากต่างประเทศอาจไม่เติบโตเท่าที่ควร 

2. สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดนครนายก 
3. วาระจังหวัดที่ 5 สร้างคน สร้างงาน ให้เป็นแรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
   3.1 แนวคิด/หลักการ 

 เสริมสร้างการศึกษาเพ่ือต่อยอดการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและยกระดับแรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพ 
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   3.2 แนวทางการพัฒนา  
  1. สร้างและพัฒนาคนเป็นแรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพ  
  2. จัดหางานและพัฒนาช่องทางการบริการเพ่ือให้แรงงานมีงานท าสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
  3. พัฒนาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานแรงงานในอนาคต 
  4. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงานเลือกพัฒนาศักยภาพตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอนาคต  
  3.3 ตัวช้ีวัด   

1. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับบริการมีงานท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
2. นักเรียน นักศึกษา และแรงงาน ได้รับการพัฒนาทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
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Model การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายกที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน 
วาระจังหวัดนครนายกที่ 5 สร้างคน สร้างงานให้เป็นแรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

          3.4 ผลการด าเนินงาน 
    1)  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างและพัฒนาคนเป็นแรงงานและผู้ประกอบการคุณภาพ 
 1.1) การสร้างคนและพัฒนาคน ผ่านระบบการศึกษา ด าเนินการ จ านวน 10 กิจกรรม 
เป้าหมาย  1,908 คน ผลการด าเนินงาน 1,286 คน โดยมีตัวอย่างโครงการที่ส าคัญ อาทิ 1. การจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระยะสั้น ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก และ 2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ ของ กศน.อ าเภอปากพลี กศน.อ าเภอองครักษ์ กศน. และอ าเภอเมืองนครนายก  
 1.2)  การสร้างและพัฒนาคนใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1) แรงงานกลุ่มเกษตรกรรม 
การป่าไม้และการประมง 2) แรงงานกลุ่มการผลิต 3) แรงงานกลุ่มการขายส่ง และการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 4) แรงงานกลุ่มการก่อสร้าง และ 5) แรงงานกลุ่มโรงแรมบริการ 
ด้านอาหาร และการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครนายก และแรงงานนอกระบบ/ผู้สูงอายุ ด าเนินการ 12 กิจกรรม 
เป้าหมายจ านวน 900 คน ผลการด าเนินงาน 908 คน โดยมีตัวอย่างโครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท างานในศตวรรษที่  21 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ของส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก  
   2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดหางานและพัฒนาช่องทางการบริการเพ่ือให้แรงงานมีงานท า
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด าเนินการ 9 กิจกรรม เป้าหมาย จ านวน 1,066 คน  
ผลการด าเนินงาน 1,116 คน โดยมีตัวอย่างโครงการที่ส าคัญ อาทิ กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานท า  
และโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) ของส านักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก  
   3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานแรงงานในอนาคต 
ด าเนินการ 2 กิจกรรม โดยมีตัวอย่างโครงการที่ส าคัญ อาทิ การจัดท าฐานข้อมูลต าแหน่งงานว่าง จ านวนผู้สมัคร
งาน และผู้ที่รับได้การบรรจุงาน โดย วุฒิการศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม และต าแหน่งงานของ ส านักงานแรงงาน
จังหวัดนครนายก และส านักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก และฐานข้อมูลผู้จบการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.3  
ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ของส านักงานแรงงานจังหวัดนครนายกและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
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   4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงานเลือกพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอนาคต ด าเนินการ 4 กิจกรรม โดยมีตัวอย่างโครงการที่
ส าคัญ อาทิ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนของส านักงานจัดหางานจังหวัด กิจกรรมแนะแนวอาชีพส าหรับ 
ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปของส านักงานจัดหางานจังหวัด กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด  และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ 
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
                (2) วาระ 6 การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า (ส านักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดนครนายก 
และที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก) 

       การขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก (ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครนายก) 
                 จังหวัดนครนายก ภายใต้การอ านวยการของ นายอ าพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานข้อมูลในระบบ TPMAP หรือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(Thai People Map and Analytics Platform) โดยได้บูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
ภาคีอ่ืนๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนตามแนวทางของคณะกรรมการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติก าหนด 
ประกอบด้วย 

(1) ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก (ศจพ.จ) จ านวน 1 ศูนย์ 

(2) ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ) จ านวน 4 ศูนย์ 

(3) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ จ านวน 41 ทีม 

  (4) ทีมพ่ีเลี้ยง จ านวน 110 ทีม 
            จังหวัดนครนายก ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางของ 
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครนายก  
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จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม    มอบหมายให้นายอ าเภอ ทั้ง 4 อ าเภอ ด าเนินการและติดผลการ

ด าเนินการช่วยเหลือโดยวางเป้าหมายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อขอเวลาอีก 1 เดือน
ในการตรวจสอบก่อนรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
  
 3.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
 ผู้ช่วยคลังจังหวัดนครนายก รายงานว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ซึ่งมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้ 
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 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ Function) จังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2565 
 1. งบประมาณส่วนราชการในจังหวัดนครนายก  

 
โดยมหีน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ 3 ของเดือน
มิถุนายน 2565 จ านวน 28 หน่วยงาน (เรียงล าดับตามร้อยละผลการเบิกจ่าย) 
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โดยหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ 3  ของเดือน 
มิถุนายน 2565 จ านวน 28 หน่วยงาน (เรียงล าดับตามร้อยละผลการใช้จ่ายจากมากไปน้อย) 
 
 
 

 

 
          หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้งบลงทุน จ านวน 6 หน่วยงาน ดังนี้ 
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 2. งบกรมจังหวัด  (วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 124.15 ล้านบาท) ล าดับเบิกจ่ายในภาพรวม 
ล าดับ 55 ของประเทศ ล าดับใช้จ่าย ล าดับ 69 ของประเทศ  

   

 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2565 รายการก่อหนี้ผูกพันครบทุกหน่วยงาน อยู่ระหว่างบริหาร
สัญญา/รอเบิกจ่าย โดยสรุปดังนี้ 

 
 
 4. โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 
มิถุนายน 2565 โดยสรุปดังนี้ 
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และมีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นหนังสือแก้ไข ว693 
สิ้นสุดระยะเวลาช่วยเหลือผู้รับจ้างค่าปรับร้อยละ 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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และขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยในแผนจะเปิดรับลงทะเบียนในเดือน 
สิงหาคม 2565 
 

 
 
         จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบและให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีรายชื่อ 
มอบหมายให้ส านักงานคลังจังหวัดนครนายก ช่วยติดตามและเร่งรัดการด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย 
รวมถึงถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนอย่างเคร่งครัด  ต่อไป 
 

       3.3.3 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก) 

     ส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่าจังหวัดได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชด าริ พระราชด ารัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน เพ่ือให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้น าความรู้ 
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ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม และจังหวัดได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครนายก ส ารวจห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ และให้แจ้งเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดซื้อ
สารานุกรมไทย จากการส ารวจข้อมูลห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน 117 โรงเรียน พบว่าโรงเรียนยังขาดแคลน
หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 42 เป็นจ านวนมาก จังหวัดจึงได้ตั้งเป้าหมายว่า  
จะด าเนินการจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยฯ ให้กับโรงเรียนให้ครบชุด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ 
หน่วยงาน และอ าเภอ ร่วมด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ร่วมบริจาคเงินตามจิตศรัทธา เพ่ือให้จังหวัดรวบรวมเงินบริจาคไปจัดซื้อหนังสือสารานุกรม
ไทยส าหรับเยาวชนฯ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก  

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

     3.  ขอให้น าส่ ง เงินสดที่ ร่วมบริจาคดังกล่าว ตามข้ อ 1. หรือข้อ 2. ได้ที่  งานการเงิน  
กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

4. ให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักเรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมและอ่านหนังสือสารานุกรมไทยทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
นครนายก www.nakhonnayok.go.th แบนเนอร์มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยเพ่ือเยาวชนฯ 
       5. สรุปยอดเงินของผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้ 

ส่วนราชการ หน่วยงานและอ าเภอ 196,289 บาท 

มูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา 80,000 บาท 

มูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดนครนายก 42,211 บาท 

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 318,500 บาท 
รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก แจ้งว่าสโมสรไลออนแห่งชาติ ได้จัดชิงถ้วยสารานุกรม สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  จัดประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่  4 -6 ผลปรากฏว่าจังหวัดนครนายกไม่ได้รับรางวัล 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  ให้ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเยาวชน ตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชด าริ พระราชด ารัส ความเป็นมา ตลอดจน
คุณค่าของสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน อย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
การเข้าประกวดต่าง ๆ ให้มีการน าโจทย์จากการประกวดปีเก่า เพื่อน ามาพัฒนาและเพิ่มเติมความรู้  
จะสามารถเกิดประโยชน์ในการเข้าประกวดแข่งขันในปีต่อไป  
 

    3.4 แนวทางการปฏิบัติ ในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่าความส าคัญในการ
รวมประกาศฯ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเป็นไป 
อย่างรวดเร็ว ทันท่วงท ีและเพ่ือใช้ประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยและวางแนวทางบริหารจัดการสาธารณภัย 

http://www.nakhonnayok.go.th/
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     แนวทางการจัดท าประกาศ จัดท าประกาศเป็นรายอ าเภอ ประกาศสิ้นสุดภัยแยกจากประกาศภัย 
ระบุเฉพาะพ้ืนที่ ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้น กรณีอุทกภัย ระบุลักษณะ 
การเกิด สาเหตุหรือชื่อพายุให้ชัดเจน การรายงานผ่านระบบข้อมูลสาธารณภัย http://nirapai.disaster.go.th 

 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม      ประธานฯ แจ้งให้ ปภ. ชี้แจงท าความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

เพื่อลดความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
3.5 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) 
 ส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP)  
 จังหวัดนครนายกได้ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มี
การท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแต่งตั้งคณะท างานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จังหวัดนครนายก ตามค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2479/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  มีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน 

http://nirapai.disaster.go.th/
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หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีหน้าที่เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา
อุปสรรคในพ้ืนที่จังหวัดเรื่องงาน งบ ระบบ คน และประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด (Agenda) ตามแผนพัฒนา
จังหวัด ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดเป็นประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  
  คณะท างานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จังหวัดนครนายก ได้มีการประชุม
หารือ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบการเสนอตามประเด็นการพัฒนารูปแบบการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  ใน 3 ประเด็น เสนอไปยัง 
ส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
  ๑. การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เรื่อง “หนอง
แสง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ โดย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เรื่อง  การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถี
ชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก โดย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล 
จังหวัดนครนายก โดย โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการประชุมคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือพิจารณาปรับและเพ่ิมเติมข้อมูลตามประเด็นการพัฒนารูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  ตามข้อแนะน าของ  
ส านักงาน ก.พ.ร. และได้มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละประเด็นข้อเสนอโดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรม และช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และได้
มีการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565  
ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (ด้านความม่ันคงและบริหารทรัพยากรธรรมชาติ)  

ขอเชิญหน่วยงานเจ้าภาพน าเสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
1. “หนองแสง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ (โดย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดนครนายก) 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(High Performance Provinces : HPP) ประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัด (Agenda)  การขจัดความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร เรื่อง “หนองแสง ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ”   
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 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพ้ืนที่  

     2. เพื่อส่งเสริมอาชีพ ลดค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้ให้กับเกษตร/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
    ๓. เพ่ือสร้างและพัฒนาแนวคิดใหม่ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  
  เป้าหมาย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 100 ราย 
  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80)  
  แนวทางการขับเคลื่อน  
   - น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยการ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือขจัดความยกจนของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  - พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยกระดับคุณภาพการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่หลาก เช่น การท าเกษตรปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต การท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น  

  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ไก่ไข่ พันธุ์ปลาดุก ปุ๋ยพืชสด สมุนไพร เป็นต้น 
  - ติดตามให้ค าแนะน า เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและประเมินผลการด าเนินงาน  

  บทบาทของ “หนองแสง ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ” เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถขยาย
ผลองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่เกษตรกรที่สนใจเรียนรู้ โดยมีฐานเรียนรู้ ดังนี้  

 ด้านพืช ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย พืชสมุนไพร  
 ด้านประมง ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  
 ด้านปศุสัตว์ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ฐานเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง 
 ด้านการลดต้นทุน ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ ฐานเรียนรู้การเลี้ยง

ไส้เดือน  
 ด้านการตลาด จุดรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ส่งจ าหน่ายให้แก่ วังรีคลีนน าไป

จ าหน่ายต่อให้กับโรงพยาบาล ตลาดนอกจังหวัด เป็นต้น 
 ด้านการสร้างอาชีพเสริม  เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ กศน.อ าเภอปากพลี ใช้ถ่ายทอดความรู้

อาชีพเสริมให้แก่ประชาชน และสมาชิกในชุมชน เป็น การท าขนมไทย การย้อมผ้า 
และมีการน านักเรียนมาศึกษาดูงาน และเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  

  ความก้าวหน้าของการด าเนนิงาน 
   ต้นทาง : เป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับ
คุณภาพเกษตรปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตการเกษตร  

   1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปากพลี  ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
อารมณ์ดี วิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรรายย่อยเพ่ือการพัฒนาเป็น Smart Farmer ส่งเสริมผลิตอาหารไก่ไข่จาก
วัตถุดิบในท้องถิ่น เพ่ือช่วยลดต้นทุน 

  2) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพลี ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจเรียนรู้ ส่งเสริมการปลูก
พืชผักปลอดภัย 

  3) ส านักงานประมงจังหวัดนครนายก ส านักงานประมงอ าเภอปากพลี ส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน
บ่อพลาสติก 
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  4) สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ส่งเสริมผลิตและใช้สารอินทรีย์เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย อบรม
หมอดินอาสา  4.0 จัดท าแปลงทดลองและแปลงงานวิจัย การปลูกสมุนไพรในพ้ืนที่ดินกรด ส่งเสริมใช้พืชปุ๋ยสด
ปรับปรุงบ ารุงดินให้เกษตรกรได้เรียนรู้และขยายผลต่อในพ้ืนที่ตนเอง 

   กลางทาง : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความเข้มแข็งใน
การเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีข้อมูลการเกษตรที่
ทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร สามารถจัดเก็บ
และใช้ข้อมูลเพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

1)  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บูรณาการ
ขับเคลื่อนงาน และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายบุคคล 

  2) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก เสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือการจัดการ
เศรษฐกิจระดับครัวละต้นทุนประกอบอาชีพเพ่ือการวางแผนประกอบอาชีพ มีการสอนผ่าน Mobile 
Application Smart Me ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ - รายจ่าย) และบัญชีต้นทุนอาชีพ (รายได้ และ 
ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย) เพ่ือการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยง
การตลาดเกษตรกรออนไลน์  

  3) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพลี ส่งเสริมการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรผ่าน แอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพ่ือให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรของ
ตนเอง รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่  และสามารถตรวจสอบ
การเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรับได้ ไม่ต้องเดินทางไปที่ส างานงานเกษตรต าบล อ าเภอ หรือจังหวัด  

  4)  สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้าน
การเกษตร สามารถตอบโจทย์ การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ (Agri -Map) เพ่ือ
วิเคราะห์พ้ืนที่ในการท าการเกษตรด้านต่างๆให้เหมาะสม Application คุยกับน้องดินดี ผู้ช่วยอัจฉริยะในการ
ให้บริการสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆ อาทิเช่น แผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ความเหมาะสมของที่ดิน การ
วางแผนการใช้ที่ดิน ข้อมูลต้นทุน-ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  

5) ส านักงานพลังงานจังหวัดนครนายก ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น เครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวล เป็นต้น 

6) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิตโดยการท าสบู่
จากสมุนไพร สบู่ถ่าน และสบู่น้ าผึ้งชันโรง 

  7) กศน.อ าเภอปากพลี ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน และสมาชิกในชุมชน 
เป็น การท าขนมไทย การย้อมผ้า เป็นต้น  
   ปลายทาง : พัฒนาศักยภาพของเกษตรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 
ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค การขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้สู่ผู้บริโภคในทุกมิติ  

  1) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้า
เกษตร (ตลาดเกษตรกร) ให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตเพิ่มข้ัน 
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   2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก  ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในพ้ืนที่และ
ภายนอกพ้ืนที ่
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
       ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน บ้างกิจกรรมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

จึงเรียนทีป่ระชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม      รับทราบ 

 
  2.  การส่ งเสริมการจัดการท่องเที่ ยวชุมชนวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จั งหวัดนครนายก                       
(โดย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก)   

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) ประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัด (Agenda) การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในประเด็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก                     
  วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ที่มีอัตลักษณ์ มีเสน่ห์เกี่ยวกับความรู้ และคุณค่า
วัฒนธรรมไทยพวนในรูปแบบที่น่าสนใจ และมีมูลค่าเพ่ิม  
   2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
   3. เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงยกระดับกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริการชุมชนในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
   4. เพ่ือสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  เป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวไทย/ชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
  ตัวช้ีวัด ชุมชนมีรายได้จากการบริการการท่องเที่ยวต่างๆ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
สินค้าเกษตรแปรรูปและหรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใหม่ๆ เพ่ิมมากขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
  แนวทางการขับเคลื่อน  
   ในการด าเนินงานเป็นการด าเนินกิจกรรมที่น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการท างาน และการพัฒนา
นวัตกรรมของรัฐ โดยการ  
   - ประสานความร่วมมือโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธมิตรองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
   - ศึกษาทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของชุมชนที่ผ่านมาและทบทวนและ
เพ่ิมเติมรายละเอียด เช่น สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบชุมชน 
   - เสริมสร้างความรู้เพ่ือยกระดับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน     
  ความก้าวหน้าของการด าเนนิงาน 
   จากแผนการด าเนินงานก าหนดกิจกรรม/โครงการ 8 กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้ว 7 กิจกรรม ดังนี้ 
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   1) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน 
   2) คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ด าเนินโครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
พ้ืนที่ต้นแบบในศตวรรษท่ี 21 ที่เอ้ือต่อการสร้างสมรรถนะในอนาคตให้แก่บุคลากรท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 
   3) ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครนายก จัดกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์ไทยพวน พิธีกรรมสูดเสื้อสูดผ้า ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

   4) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และชมรมจักรยานจังหวัดนครนายก จัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย
พวนจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565  
   5) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ 
Smart Tourism 
   6) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และชุมชนคุณธรรม 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี 
   7) กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่
ระหว่างพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการส่งเสริม 
   โดย กิจกรรม ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน คือ เทศกาลบุญทานข้าวจี่
จังหวัดนครนายก และแห่เทียนพรรษาไทยเวียง ไม่สามารถด าเนินงานได้ เนื่องจากช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรม
ดังกล่าว เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
       1) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือยกระดับให้เป็นงานประเพณีระดับภาค
และประเทศต่อไป ซึ่งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ได้มีการประชาสัมพันธ์ และแนะน าให้มี
การเข้ามาศึกษาดูงาน และซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
   2) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดนครนายกอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) และเฝ้าระวังสูง               
(สีเหลือง) ซึ่งบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ ต้องยกเลิก และเลื่อนการด าเนินการออกไปก่อน ซึ่ง
ไดแ้นะน าให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก สมัครมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย SHA Plus และ COVID Free Setting เพ่ือเตรียมการเปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
มติที่ประชุม      รองผวจ.(สิทธิชัย)การท่องเที่ยว เคยมีคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมหมู่บ้าน ก าหนดแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยให้เชื่อมต่อกัน โดยให้แต่ละหมู่บ้านท าข้อมูลน าเสนอ เพื่อจะได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน 
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  3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก   
(โดย โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล) 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันขับเคลื่อน
การด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(High Performance Provinces : HPP) ประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัด (Agenda) การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการน้ า โดยการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการท างาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

น้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก    
  วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า ติดตามสถานการณ์น้ าและการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ า 
และท าให้พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายลดลง 
   2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามการควบคุมน้ าของเขื่อน ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง 
   3. ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือการบริหารจัดการน้ าตามที่ได้รับจัดสรรได้อย่างถูกต้อง ณ เวลาจริง 
  เป้าหมาย ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 283,280 ไร่ 
  ตัวช้ีวัด   
    1. การบริหารจัดการน้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน (Cropping Intensity) มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
    2. “ร้อยละพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเกิดความเสียหายจากอุทกภัยและภัย
แล้ง” ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕  (๙๔.๗๕ ไร่) 
    3. ผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  แนวทางการขับเคลื่อน  
   การปรับกระบวนการท างานโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Government) มาใช้เพ่ือให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน าระบบ SCADA และระบบโทรมาตร มาใช้ในการปรับระบบ/บูรณาการ
ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าท่าจากสถานีต่างๆ ทั้งบริเวณเหนืออ่าง
เก็บน้ า และท้ายเข่ือน โดยระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะท าการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ าใน
ช่วงเวลาต่างๆ และหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ ามาใช้ในการบริหารจัดการน้ า
ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ใช้ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ า แผนการเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และแผนที่
บริหารจัดการน้ า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงานได้ต่อไป
 ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
  จากแผนการด าเนินงานก าหนดโครงการ 5 กิจกรรม ทางโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชลได้
ด าเนินเสร็จสิ้นแล้ว 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 คือ  
  กิจกรรมที่ 1 : 1 โครงการ 1 ล้านบาท โดยมีการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายไม่มากตาม
ศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ า และมีเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของโครงการ 
  กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดน้ าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่โครงการได้ลงพื้นที่ภายใต้ความดูแล
ของโครงการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับองค์กรผู้ใช้น้ าด้านการบริหารน้ าภายในพ้ืนที่ 
และเตรียมแผนการรับมืออุทกภัยปี 2565 โดยมีการจัดประชุม หาหรือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 
ส านั กงานป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย จั งหวัดนครนายก สทนช.ภาค 2 อบต.หินตั้ ง  อบต . 
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ศรีนาวา อบต.หนองแสง และ อบจ. ชมรมผู้ประกอบการภายในจังหวัดนครนายก เช่น ชมรมผู้ประกอบการ  
เรือยางล่องแก่ง ผู้ประกอบการโรงแรม เป็นต้น    
  กิจกรรมที่ 4 : งานปรับปรุงระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ระยะที่ 2 
เป็นการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์หลักระบบควบคุม ในส่วนของ อาคารควบคุมประตูระบายน้ า, River outlet, 
Irrigation Outlet และติดตั้งเครื่องมือโทรมาตรที่คลองสมอปูน โดยใช้การรับ-ส่งสัญญาณด้วยระบบดาวเทียม 
และได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเข้าสู่ระบบ SCADA พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง ที่ อาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ า  
  กิจกรรมที่ 5 : งานปรับปรุงระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ระยะที่ 3  
เป็นการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์หลักในระบบควบคุมประตูระบายน้ าในพ้ืนที่ส่งน้ าของโครงการ   และติดตั้ง
โทรมาตรเพ่ิมเติมในคลองส่งน้ าและล าน้ า  
  ส่วนกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการ คือ กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้างอาคารชลประทาน อาคารบังคับน้ า ทรบ. 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ า จ านวน 4 แห่ง ได้แก่   
  1) ก่อสร้ างอาคารบังคับน้ าบ้านคลองคล้า พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ขนาดสู ง 3.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร ขุดลอกคลอง ยาว 1,000.00 เมตร และถนนคันคลองความยาว 2.000 กิโลเมตร ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบประมาณจังหวัดนครนายก คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565 
  2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านคีรีวัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565 (งบประมาณกรม
ชลประทาน)  
  3 )  ก่ อ ส ร้ า ง อ าค า รบั ง คั บ คลอ งขุ น แก้ ว  ค าด ว่ า จ ะ ได้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร งบประมาณจา ก  
กรมชลประทานในปี 2566  
  4) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านบุ่งเข้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565 (งบประมาณกรม
ชลประทาน) 
  จากการด าเนินงานจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า ติดตามสถานการณ์น้ าและการ
ป้องกันภัยที่เกิดจากน้ า และท าให้พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายลดลง ผู้บริหารสามารถติดตามการควบคุมน้ าของ
เขื่อน ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง และได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือการบริหารจัดการน้ าตามที่ได้รับจัดสรรได้
อย่างถูกต้อง ณ เวลาจริง 
  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
       1. เนื่องจากโครงการเป็นพ้ืนที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสี่ยงต่อการเกิดมรสุมช่วง              
ฤดูฝนจึงต้องพ่ึงพาระบบโทรมาตร หรือเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา แต่เมื่อพายุเข้าหรือฝนตกจะท าให้เกิดปัญหา
ไฟฟ้าตกหรือดับบ่อย เป็นปัญหาท าให้ความแม่นย าและความต่อเนื่องขาดหายไป ซึ่งทางโครงการได้ติดตั้งเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามระบบโทรมาตร และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างต่อเนื่อง 
   2. ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ พบปะพูดคุย              
ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆ กับองค์กรผู้ใช้น้ าหรือเกษตรกรในพ้ืนที่อยู่ เป็นระยะ                   
เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจต่อโครงการ แต่เนื่องจากภารกิจของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล                     
มีหลากหลาย และเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา จึงขาดบุคคลกรที่จะถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการน้ า ซึ่งทางโครงการได้แก้ไขโดยเชิญบุคคลกรที่มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือมา
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ถ่ายทอดความรู้และอบรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในโครงการ และวางแผนการจัดท าคู่มือการใช้
งานเทคโนโลยีต่างๆภายในโครงการต่อไป 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อม          
ถวายฎีกา และเรื่องทั่วไป (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก) 

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในระบบมีทั้งหมด 20เรื่อง 
ยุติเรื่องได้ 18 เรื่อง (90%) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง (10%) 
1. เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ ากร่อยท าให้ไม่

สามารถใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคได้ 
2. เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ เพื่อให้

มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
 

 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.7 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 (สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก) 
      สภาวะอากาศทั่วไป ในระยะประมาณครึ่งแรกของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณ

จังหวัดนครนายกยังคงมีน้อย โดยจะมีฝนร้อยละ 20 – 30 ของพ้ืนที่ จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะ
กลับมามีเพ่ิมมากขึ้นและต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางวัน เนื่องจาก ในระยะประมาณครึ่งแรกของ
เดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีก าลังอ่อน จากนั้นจะมีก าลังแรงขึ้น
และต่อเนื่อง ประกอบกับในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยในบางช่วง 

ข้อควรระวัง เดือนนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ท าให้บริเวณจังหวัดนครนายกมีฝน
ตกเพ่ิมข้ึน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 

 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
3.8 สถานการณ์น้ าจังหวัดนครนายก  

   โครงการชลประทานนครนายก รายงานว่า จังหวัดนครนายก มีแหล่งน้ าที่ส าคัญจ านวน 8 แห่ง  
อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประกอบด้วย แหล่งน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล และแหล่งน้ าขนาดกลาง จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ าคลองโบด อ่างเก็บน้ าห้วย
ปรือ อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน อ่างเก็บน้ าบ้านวังม่วง และอ่างเก็บน้ าคลองกลาง มีความจุน้ า  
8 แห่ง รวม 251.760 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ าสนับสนุน การอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ าเค็ม
อุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว     
    สถานการณ์น้ าในแหล่งน้ าที่ส าคัญ ทั้ง 8 แห่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สรุปได้ดังนี้ 

 
  สรุปปริมาณน้ าคงเหลือ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ของแหล่งน้ าที่ส าคัญในจังหวัดนครนายก ทั้ง ๘ 
แห่ง คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ าคลองโบด อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ อ่างเก็บน้ า
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คลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าวังม่วง อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน และอ่างเก็บน้ าคลองกลาง มีปริมาณน้ าเก็บกักรวมทั้งสิ้น 
61.211 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 24.31 ของความจุทั้ง ๘ แห่งมากกว่าปี 2564 จ านวน 
18.246 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าที่คงเหลือในปัจจุบัน ยังคงเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ าของกรม
ชลประทาน เพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ าตลอดฤดูแล้งปี 2564/65 และช่วงต้นฤดูฝน 2565 

  โครงการชลประทานนครนายกด าเนินงานก าจัดวัชพืชในแม่น้ านครนายก ผลการด าเนินงาน                        
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ด าเนินแล้วทัง้สิ้น 15.000 กิโลเมตร ปริมาณวัชพืช 25,000 ตัน ผลงานสะสม
ประมาณร้อยละ 40 โดยรถขุดพร้อมโป๊ะ จ านวน 1 ชุด และเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก จ านวน 2 ล า ด าเนินการ
ต่อเนื่อง คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2565  เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่กระจายของผักตบชวาและ
วัชพืชในล าน้ าสาขาที่ไหลลงแม่น้ านครนายกเป็นจ านวนมาก จึงขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าก่อนการระบายลงแม่น้ านครนายก  
เพ่ือลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า รักษาคุณภาพน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าหลากในฤดูฝน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  
3.9 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
    3.9.1 ก าหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปิ สกิน ( Lumpy skin disease : LSD ) ในโค และ

กระบือ (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก) 
      ด้วยพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโค และกระบือ ในหลาย
จังหวัดของประเทศไทย อีกทั้งพบโค และกระบือ ป่วยหรือตายด้วยโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพบในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวโน้มจะแพร่กระจายไปวงกว้างจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่
เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ได้แก่ ยุง แมลงวัน เหลือบ และเห็บ อันก่อให้เกิดความสูญเสียแก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือเป็นอย่างมาก ฉะนั้น อาศัยอ านายตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  จังหวัดนครนายก จึงประจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ก าหนดเขต
โรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโค และกระบือ ความละเอียดตามเอกสารแนบ 
    เนื่องจาก จังหวัดนครนายกไม่พบการเกิดโรคหรือสัตว์ป่วยด้วยอาการของโรคลัมปี สกิน ต่อเนื่องกัน
อย่างน้อย ๖๐ วัน ประกอบกับจังหวัดนครนายกได้ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค และกระบือ 
ครอบคลุมทั้งจังหวัดแล้ว ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จังหวัดนครนายก จึงประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศก าหนดเขตโรค
ระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโค และกระบือ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.9.2 แนวทางปฏิบัติในการรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และชื่อนิติบุคคลเกี่ยวกับกิจการกัญชา  
กัญชงของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก) 
          การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเกี่ยวกับกิจการกัญชา กัญชงซึ่งส่งผล
ต่อการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และชื่อนิติบุคคล ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
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 ด้วยปัจจุบันพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 4 ก าหนดให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ และให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดแทน 
โดยไม่ปรากฏชื่อพืชกัญชา กัญชง เป็นยาเสพติดให้โทษแต่อย่างใด ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ข้อ 1 (3) ก าหนดให้เฉพาะสารสกัดทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล 
Cannabis เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ยกเว้น สารสกัดที่มีปริมาณสาร
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือ
กัญชงที่ปลูกภายในประเทศ และสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ 
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เนื่องจากพ้นก าหนด 120 วัน นับแต่ วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ปัจจุบันการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษดังกล่าวข้างต้น  ส่งผลให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง เช่น การปลูก การน าเข้า การสกัดนั้น สามารถท าได้ภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมีการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้นายทะเบียนสามารถพิจารณารับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเกี่ยวกับกัญชา กัญชงได้ โดยให้
ระบุข้อความต่อท้ายวัตถุประสงค์ดังกล่าวว่า “ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และยังเห็นชอบการใช้ ค าว่า “กัญชา” หรือค าที่มี
ความหมายเช่นเดียวกัน ประกอบในชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดได้ โดยสามารถเริ่มจองชื่อนิติบุคคลที่มี ค า
ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครนายก หมายเลขโทรศัพท์ 0 3731 2262 , ID Line : @673qktxb , ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
nakhonnayok@dbd.go.th 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.9.3 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค

บังคับ (ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก) 
การขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

 โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นโครงการที่
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานบูรณาการต่างๆ โดยมีส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น           
ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส าคัญและน าเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการ 
 ผลการด าเนินงาน เดือนมิถุนายน 2565 
          1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ 7 คน (ชาย 5 คน หญิง 2 คน) ฝึกอบรมในส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานนครนายก ระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 และเป็นผู้มี
รายชื่อใน TPMAP จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จ านวน  
4 คน ผลการฝึกภายในส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก จบการฝึก จ านวน 6 คน เป็นชาย 4 คน  
หญิง 2 คน ไม่จบฝึก 1 คน เนื่องจากลาออกไปศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  

mailto:nakhonnayok@dbd.go.th
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 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 คน เข้าฝึกในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา  1 เดือน ระหว่างวันที่  
20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยสถานประกอบกิจการที่รับนักเรียนเข้าฝึกงาน ดังนี้ 
 

สถานประกอบกิจการ สาขาที่รับฝึกงาน จ านวน (คน) 
1.บริษัท ภูสักธาร จ ากัด ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 1 
2.บริษัท อินโนเฟรช จ ากัด ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 1 
3.บริษัท เอสไอเอ พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด (ภูมนตรา รีสอร์ท) พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 
4.โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีจีเซอร์วิสคาร์ 2009 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 
6.นพดลรับสร้างบ้าน ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
3.9.4 ผลการด าเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก) 

 

 
 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.9.5 งานส าคัญในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
1. วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
     - เวลา 07.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง จ านวน 
66 รูป ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง และเวลา 09.09 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า แม่น้ านครนายก ณ ท่าน้ า
วัดอุดมธานี พระอารามหลวง การแต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก  และเวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสา 
ฉีดวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท าหมัน สุนัขและแมว  ณ  วัดบ้านดง ต าบลสาลิกา แต่งกายชุดจิตอาสา  

2. วันพุธที่  6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก และ โครงการ
เกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์  

3. วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยโรงเรียนนา
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
    4. วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน . 
“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ หอประชุมสุพรรณิการ์  

5. วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
     - เวลา 07.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง จ านวน 
66 รูป ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง และเวลา 09.09 น. พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า แม่น้ านครนายก ณ ท่าน้ า
วัดอุดมธานี  พระอารามหลวง การแต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก  และเวลา 11.30 น. กิจกรรมจิตอาสา
เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ าซ้อนนครนายก  
  6. วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 พิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนาง เจ้ าสิ ริกิ ติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  เนื่ อง ในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง 

7. วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน เป็นการส่วนพระองค์ ทรงปลูกข้าว  
ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  8. วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร 
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
4.1 ปลัดจังหวัดนครนายก เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมท าบุญรับสลากกาชาด

จังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565  ไปจ าหน่ายในราคาบัตรละ 100 บาท โดยจะออกผลรางวัลในวันอังคารที่ 
30 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
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  4.1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” ผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) และสื่อความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ของสถาบันพระปกเกล้า โดยพิจารณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน  
  4.2 สถาบันพลังจิตตานุภาพ แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า สถาบันพลังจิตตานุภาพ ส าหรับจังหวัด
นครนายก มี 2 สาขา คือ สาขา 98 วัดเขาคอก และสาขา 139 วัดบุญนาครักขิตาราม เปิดรับสมัครผู้สนใจ 
เข้าเรียนหลักสูตร “ครูสมาธิ” รุ่นที่ 48 “อฎฐจตตาฬีสโม” ตังแต่บัดนี้เป็นไป 
  4.3  ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 
 

        นายพูลศักดิ์  จิตเจืนจุน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
  

นางสาวกาญจนา  สมรูป 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


