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รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก  
ครั้งที่ 7/๒๕๖5 ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖5  

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖5 เวลา 14.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ผู้มาประชุม 
1. นายอ าพล  อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก          ประธาน 
2. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
3. พ.อ.อภิชัย  มีธัญญากร  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก  

(ทหาร) 
4. นายวิชัย  บุญมี   ปลัดจังหวัดนครนายก 
5. นายอุทิศ  ชูประดิษฐ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก 
6. นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครนายก 
7. น.ส.สาคร  สนธิเจริญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก 
8. นายภัทรพล  ตันเสถียร  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
9. นางธนพร  สุวรรณโณ  จัดหางานจังหวัดนครนายก 
10. นายภาณุวัฒน์ โทนุบล   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
11. นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
12. นายสมชาย  จงบัญญัติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
13. นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดนครนายก 
14. นายบุญส่ง  ศิริมา   ประมงจังหวัดนครนายก 
15. นายสุนทร  รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
16. น.ส.นงนุช  มหาวงค์   คลังจังหวัดนครนายก 
17. นางจิรนันท์  บัวส าล ี   พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
18. น.ส.สมใจ  มีสมบูรณ์  อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
19. น.ส.ทวีพร  เพ่ิมทวี   ขนส่งจังหวัดนครนายก 
20. น.ส.สมฤทัย  เพ็งแจ่ม   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
21. นายประไพ  ขุนชนะ   สถิติจังหวัดนครนายก 
22. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดนครนายก 
23. นายวิมล  งามวงษ์   รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดนครนายก 
24. นางสาวบุบผา หิมพานต์  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
25. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ  ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 
26. นายวัฒนา  พิพิทธภัณฑ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 
27. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
28. นางประภาเพ็ญ ศุภราช   พลังงานจังหวัดนครนายก 
29. นายวีระยุทธ บุญมา   อัยการจังหวัดนครนายก 
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30. นางศรัญญา  เอกศิริ   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
31. นายมนต์ชัย  คงคล้าย   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
32. นายดุลยพล  จูฑะพล   สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
33. นายชัยธวัฒน ์ กีระนันทน์  รก.ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครนายก 
34. นายสถาพร  ศรีม่วง   ผอ.ส านักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก 
35. นายชลศักดิ์  สุขี   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
36. นางอารยา  แก้วบุตรดี  หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
37. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล   ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
38. นายชลศักดิ์  สุขี   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
39. นางวาสิษฐี  ระจิตด ารง  ผอ.ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
40. นายอาทิตย์  เจริญสังข์  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดนครนายก 
41. นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร  ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 
42. นายสันต์ธร  หมั่นดี   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
43. นางสาวปาริชาติ วจนศิริกุล  หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
44. นายศาตปัญญ์ สีดานนท์  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก 
45. นายชวลิต  ขลุ่ยเงิน   ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครนายก 
46. นางวจิราพร  อมาตยกุล  นายอ าเภอบ้านนา 
47. นายวินัย  สุขวิลัย   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
48. นายวิภาส  โอวาทจรูญจิตต์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 
49. นางวันดี  เผื่อนอุดม  ผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานนครนายก 
50. นางสาวสุกัญญา สุขสถาน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
51. นายยุทธกร  อินทร์โท่โล่  รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
52. นายตรรคภพ อิงตระกูล  ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
53. นางสาวพัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต  รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก 
54. นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
55. นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล  แทน พัฒนาการจังหวัดนครนายก 
56. นางสาวชลวรรณ เรืองพงษ์  แทน แรงงานจังหวัดนครนายก 
57. นายเสรี  สมจิตต์   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
58. พ.ท.แก้วปวาฬ นันตา   แทน สัสดีจังหวัดนครนายก 
59. นางสาวจิราพร เพชรด า   แทน วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
60. นางมนต์ฤดี  แก้วไทรเลิศ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
61. นางนิศารัตน์ เหมือนตา  แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
62. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา 

นครนายก 
63. เรือตรีเสน่ห์  ปรีชาศิลป์  แทน สรรพากรพ้ืนที่นครนายก 
64. นางสาวอันธิกา ขวัญมณี   แทน ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
65. นายสุรเชษฐ์ น่วมนุ่ม   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก 
66. นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์  แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
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ขุนด่านปราการชล 
67. นายกมล  จันทอนธิมุต  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท 
68. พ.ต.อ.ธวัชชัย สนิกวาฬ  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
69. นางสาวดวงจิต สังข์ค า   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร 

ประจ าจังหวัดนครนายก 
70. นางสาวรัชฎาวันต ์ แสงศรี   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครนายก 
71. นายวัชรพงษ์ เอ่ียมอาจหาญ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
72. นายเสนาะ  ยิ้มเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
73. นางศุภษา  ศิระเอกมงคล  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครนายก 
74. นางสาววดี  เพชีระ   แทน ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 
75. นางสาวชุติมา สุขทรัพย์  แทน ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
76. นายสุนทร  เฉลียวบุญ  แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
77. นางสาวพัชรา ฉางข้าวค า  แทน ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส านักงานจังหวัดนครนายก 
78. นายธันวุธ  รังรองอนุสรณ์  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ กกท. จังหวัดนครนายก 
79. นางสาวสิริภา ศรธนู   แทน นายอ าเภอเมืองนครนายก 
80. ว่าที่ร้อยตรีธัญญา เฟ่ืองนิภาภรณ์  แทน นายอ าเภอองครักษ์ 
81. จสอ.ชัยวัฒน์ เอ่ียมละออ  แทน นายอ าเภอปากพลี 
82. นายกิตติ์ธเนศ จันวิรัชนิเวช  แทน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
83. นายปริญญา เก่งนา   แทน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก 
84. นายภักด ี  สิงห์ทอง   แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดนครนายก 
85. พ.อ.กรีฑา  ศรีลัด   แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
86. 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 

รกัษาราชการแทนหัวหน้าตรวจสอบภายใน 
จังหวัดนครนายก 

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 
การมอบเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2565 
จังหวัดนครนายก อนุมัติให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน

ดีเด่น ประจ าปี 2565 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนส าคัญ             
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลให้มีความเข้มแข็ง และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน              
จ านวน 4 ประเภทรางวัล ได้แก่  

1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด  
2) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด  
3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด  
4) ต าบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด  
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2565  ตามค าสั่งจังหวัด

นครนายก ที่ ๑036/25๖5  ลงวันที่  15  มิถุนายน  25๖5 เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาคัดสรรกิจกรรม ฯ พร้อมทั้ง
รายงานผลให้จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนทราบ นั้น 

คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 25๖5 ได้ด าเนินการตรวจประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 22 และ 27 มิถุนายน 25๖5 ณ ที่ตั้ง
หมู่บ้ านเป้าหมายของทุกอ าเภอ โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ ว่ าราชการจังหวัดนครนายก                    
เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินดังกล่าว   

เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ชุมชน กลุ่ม องค์กรที่มีผลงานดีเด่น จึ งขอมอบเกียรติบัตร            
การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2565 รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้  

1.  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 
       รางวัลชนะเลิศ บ้านบึงหลุมบัว หมู่ที่ 3 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
2. ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด 
      ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ นายธนู พานทอง หมู่ที่ 8 ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา 
      ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ นางสมพร บัวสุข หมู่ที่ 6 ต าบลปากพลี อ าเภอปากพลี 
3.  กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวัดโบสถ์การ้อง หมู่ที่ 11  ต าบลท่าช้าง  
อ าเภอเมืองนครนายก 

4.  ต าบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด 
รางวัลชนะเลิศ ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และให้ก าลังใจร่วมชื่นชุมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ได้รับรางวัล 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในช่วงเดือนสิงหาคม  

1.1 จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารส านักงาน ตลอดเดือนสิงหาคม 2565  
 1.2 จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณอาคารส านักงาน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.  
และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารส านักงาน ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 รวมทั้ง
ประดับไฟบริเวณอาคารส านักงานให้สวยงามในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 1.3 จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระฉายาลักษณ์ทางออนไลน์  
        1.4 เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมประดับผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก 
บนเสื้อผ้า และร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยน าผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด
นครนายก ประดับตกแต่งบริเวณหน้าสถานที่ท างานหรือภายในอาคารสถานที่ ให้สวยงามและเหมาะสม  
       1.5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิฉัย 
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรร ษา 90 พรรษา 12 สิ งหาคม 2565  
พร้อมความหมาย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเผยแพร่งานเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
12 สิงหาคม 2565 โดยส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานประธานอ านวยการจัดงาน  
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ฯ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ก็เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์น าไปเผยแพร่ ขยายผลให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ 
เป็นเป็นการแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 
 
 2. จังหวัดก าหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตลอดทั้งวัน โดยในภาคค่ า  
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในก าหนดการมีการ 
ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี ร้องเพลง สดุดีจอมราชา จึงขอใหทุ้กท่านได้ซักซ้อมร้องเพลง เพื่อให้เสียงดังกึกก้อง 
 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 6/๒๕๖5 ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖5  
                        เม่ือวันพุธที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖5 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จ านวน 40 หน้า และได้มีหนังสือ 
แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รวมถึงลงเว็บไซต์จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว 
 จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากมีประเด็นแก้ไขขอให้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการต่อไป  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕๖5 ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖5  

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
        3.1 วีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก น าเสนอวีดิทัศน์ฯ 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
         3.2 สถานการณ์โควิด – 19  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานว่าสถานการณ์โควิด -19 พบจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้นในทุกอ าเภอโดยเฉพาะที่อ าเภอเมือง และกระจายในทุกต าบล สาเหตุมาจากติดเชื้อจากบุคคลครอบครัวและ
ในสถานที่ท างานเป็นกลุ่มรวมถึงโรงเรียนแต่ยังไม่พบการระบาดขนาดใหญ่ (Cluster) ในพ้ืนที่ โดยยอดตั้งแต่ 1 
ม.ค. 2565 – 26 ก.ค. 2565 RT-PCR Detected สะสม 12,760 ราย ATK Positive สะสม 25,829 ราย 
รวม PCR + ATK สะสม 38,673 ราย ข้อมูลเฉลี่ยต่อวัน เสียชีวิต = 0.50 ราย ใส่ท่อหายใจ = 3.0 ราย  
ปอดอักเสบ = 6.3 ราย 
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มาตรการด าเนินการ ได้แก่ 1) หน่วยบริการทุกแห่ง เตรียมความพร้อมตามมาตรการ 3 พอ 

(เตียงพอ ยาและเวชภัณฑ์พอ หมอพอ) 2) เฝ้าระวังการเกิด Cluter ในชุมชนและสถานที่เสี่ยง เช่น โรงเรียน 
โรงงาน สถานประกอบการ 3) ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่นและสาธารณสุข ร่วมติดตามผู้ยังไม่ได้รับ
วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 นักเรียน 5-17 ปี และประชาชนทั่วไป  
4) ศปอ. ศปต. ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ส่วนราชการ ก ากับการตรวจ Covid Free Setting ในร้านอาหาร ตลาดสด 
ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สถานประกอบการ 5) ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ 2U (Universal Prevention และ 
Universal Vaccination) 

โรคฝีดาษวานร เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นโรคประจ าถิ่นในแอฟริกา ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.
2565 มีผู้ป่วยยืนยัน 12,608 ราย จาก 66 ประเทศ โดยมีประกาศให้มีการเฝ้าระวัง โดยจะระบาดมากใน
ชายรักร่วมเพศ ส าหรับประเทศไทยพบ 1 รายที่จังหวัดภูเก็ต เป็นชายชาวไนจีเรีย อายุ 27 ปี เข้ามาในประเทศ
ไทยเมื่อ 21 ต.ค.2564 และผู้มีความเสี่ยง จ านวน 19 ราย การติดเชื้อจากละอองฝอย ส าหรับการป้องกันห้าม
สัมผัสกับผู้มีความเสี่ยง   
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 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
          3.3 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก) 

ด้วยจังหวัดนครนายก ได้ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดตั้งชมรม 
TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ส านักงานคุมประพฤติ และเรือนจ าในจังหวัดนครนายก  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเพ่ือให้ 
การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด 
นครนายก  ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้องประชุม 2ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย เป็นประธานการ
ประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก ให้เป็น
ที่รู้จัก เกิดกระแสในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
มีความต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  
        ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน บุคลากร ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
       1. สมัครนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบรายปี ลๆะ 4 ฉบับ อัตราค่าสมาชิก 300 บาท ต่อปี (มีสไลด์) 
       2. เชิญชวนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครนายก สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัด 
นครนายก ทุกวันพุธ โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายได้น าเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก คอปก ตัวละ 
290 บาท  คอกลม ตัวละ 190 บาท (มีสไลด์) 

3. เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE (จากสไลด์) 
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 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 การติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานส าคัญของจังหวัดนครนายก 
        3.4.1 การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก  

(1) วาระ 7 เพ่ิมพ้ืนทีสีเขียว และถนนสวยงาม (Colourful) โดยส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดนครนายก รายงานว่าได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดนครนายก ในวาระ 7 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและถนนสวยงาม (Colourful) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     จังหวัดนครนายก ได้จัดท าวาระจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2565 โดยมีกรอบแนวคิดจาก
ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปัญหาส าคัญของจังหวัดนครนายก แปลงสู่การจัดท า และขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
ผาสุกของประชาชนโดยมอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก  
เป็นเจ้าภาพหลัก วาระ 7 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและถนนสวยงาม (Colourful) 



12 
 

 
     ผลการด าเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก วาระ 7 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและถนน 

สวยงามจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รวมจ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1 ,567 คน ระยะทางรวม 
61.15 กิโลเมตร พ้ืนที่รวม 6 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก ได้แก่ ทองอุไร ตะแบก อินทนิล คูณ ตะเคียน พยุง สัก กฤษณา 
มะค่า และข้ีเหล็ก รวมจ านวน 30,295 ต้น 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

(2) วาระ 8 สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นให้ชุมชน/หมู่บ้านอย่างทั่วถึง โดยส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก รายงานว่า การขับเคลื่อน ก าหนดตัวชี้วัด อปท.ทุกแห่งด าเนินการ 
โดยร้อยละของ อปท.ด าเนินการส ารวจเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลโครงสร้าง พ้ืนฐานจ าเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนได้รับ
ความเดือนร้อน และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ เป้าหมาย 100 % ของ อปท.จ านวน 46 แห่ง  
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 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 (3) วาระท่ี 9 หน้าบ้าน น่ามอง การลด คัดแยกขยะ และน้ าเสีย โดยส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก รายงานว่า  

 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ เป้าหมาย 
1 ร้อยละของ อปท. มีการด าเนินจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”  

ในบ้านสะอาด หน้าบ้านน่ามอง รั้วปลูกผัก ใช้ถังรักษ์โลก ภายใต้
แนวคิด “นครนายก เมือง (สะอาด) น่าอยู่”  

ร้อยละ 100 ของ อปท. 
จ านวน 46 แห่ง  
 

2 ร้อยละของ อปท.ด าเนินการจัดกิจกรรม “Wednesday Change 
for Good : งด-ลดใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกและโฟม ทุกวันพุธ”  

ร้อยละ 100 ของ อปท. 
จ านวน 46 แห่ง  

3 ร้อยละของ อปท.มีการจัดกิจกรรม “ตลาดปลอดโฟม/พลาสติก” 
งด-ลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกล่องโฟม ด้วยการใช้ถุงผ้าและ
ปิ่นโต”  

ร้อยละ 100 ของ อปท. 
จ านวน 45 แห่ง (ไม่รวม 
อบจ.)  

4 ร้อยละของ อปท. มีเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  

ร้อยละ 100 ของ อปท. จ านวน 
45 แห่ง (ไม่รวม อบจ.)  

5 ร้อยละของอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างใหม ่ในเขต อปท. มีการ
ติดตั้งบ่อดักไขมัน ภายหลังมีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารบังคับใช้  

ร้อยละ 100  
 

6 ร้อยละของอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างเดิม ในเขต อปท. ก่อนมีเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร
บังคับใช้ มีการติดตั้งบ่อดักไขมันที่ใช้งานได้ดี  

ร้อยละ 30  
 

7 ร้อยละของ อปท. มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดแยกมูลฝอย  

ร้อยละ 100 ของ อปท. จ านวน 
45 แห่ง (ไม่รวม อบจ.)  
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8 ร้อยละของ อปท. มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย  ร้อยละ 100 : เฉพาะ อปท. 
27 แห่ง ที่มีการเก็บขนขยะ  

9 ร้อยละ อปท. ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท า 
“ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน/หมู่บ้านจัดการตนเอง : Change for Good ครบทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน และหรือมีการร่วมด าเนินการหรือมอบหมายให้ 
อปท.อื่นด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย ตามข้อ 13 ของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  

ร้อยละ 100 : เฉพาะ อปท. 
จ านวน 18 แห่ง ที่ไม่มีบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยในท้องถิ่น  
 

10 ร้อยละของครัวเรือนในเขต อปท.มีการลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยการจัดท าถัง
ขยะเปียก ลดโลกร้อน หรือ “ถังรักษ์โลก” หรือลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือนรวม (จุดรวมขยะอินทรีย์
ชุมชน) ด้วยการแยกขยะอินทรีย์ไปทิ้งในสถานที่รวมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  

ร้อยละ 60  
 

11 ร้อยละของครัวเรือนในเขต อปท. สมัครเป็น “อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)”  

ร้อยละ 50  
 

12 ร้อยละของ อปท. จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้หรือศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ าเสีย อากาศ แหล่งน้ า พ้ืนดิน 
ใต้ดิน) ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  

ร้อยละ 100  
 

13 ร้อยละของฝ่ายบริหารท้องถิ่น มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
บริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยการจัดท าถังขยะเปียก 
ลดโลกร้อน  หรือ “ถังรักษ์โลก” และโครงการ/กิจกรรม 
“ครัวเรือนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง รั้วปลูกผัก ใช้ถังรักษ์โลก”  

ร้อยละ 100  
 

14 ร้อยละของฝ่ายปกครองที่ มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
บริหารจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยการจัดท าถังขยะเปียก 
ลดโลกร้อน หรือ “ถังรักษ์โลก” และโครงการ/กิจกรรม 
“ครัวเรือนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง รั้วปลูกผัก ใช้ถังรักษ์โลก”  

ร้อยละ 100  
 

                       ผลการด าเนินงาน 
วันที่ 1 เมษายน 2565  กิจกรรม Change for Good ตลาดนัดรีไซเคิล “ขยะเพ่ือน้อง” 

ประจ าปี พ.ศ. 25  สรุปกิจกรรม Change for Good ตลาดนัดรีไซเคิล “ขยะเพ่ือน้อง” ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก และ
น าเงินจากการรับซื้อขยะรีไซเคิล รวบรวมเพ่ือน าไปบริจาคให้กับเด็กยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองท้องถิ่น  

สรุป โดยมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลอาษา  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา  
4. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย  
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สรุป  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายกได้รวบรวมขยะรีไซเคิลจาก
ส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก เป็นจ านวนทั้งสิ้น 186 กิโลกรัม และได้น าขยะรีไซเคิลดังกล่าว
ไปขาย เป็นจ านวนเงิน 1,110 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ อบต.เกาะหวาย และเกาะโพธิ์ 
อ าเภอปากพลี  โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายกได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอปากพลี ด าเนินโครงการจัดการปัญหาขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี และรณรงค์ให้ความรู้
และสาธิตการจัดท า “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอและต าบล รวมทั้งประชาชนในต าบลน าร่อง 2 ต าบล คือ ต าบลเกาะหวายและต าบลเกาะโพธิ์ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดดงละคร ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครนายก 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565  โดยในการประชุมดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายกได้
ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครนายก ประจ าปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งได้
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส าหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครนายกได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา ข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มอ าเภอ 

ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายกเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิด  
“นครนายกเมือง (สะอาด) น่าอยู่ 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  กิจกรรม Change for Good ตลาดนัดรีไซเคิล “ขยะเพื่อน้อง” 
ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 สรุป 

กิจกรรม Change for Good ตลาดนัดรีไซเคิล“ขยะเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565   โดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก  

สรุป โดยมีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ 
1. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรเีมือง สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล  
4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเพ่ิม 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี 
สรุป  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายกได้รวบรวมขยะรีไซเคิลจาก

ส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก เป็นจ านวนทั้งสิ้น 118 กิโลกรัม และได้น าขยะรีไซเคิลดังกล่าว
ไปขาย เป็นจ านวนเงิน 650 บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4.2 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
 คลังจังหวัดนครนายก รายงานว่า ขณะนี้อยู่เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ซึ่งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้ 
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 1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ Function) จังหวัดนครนายก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2565 

 
  
 สรุปผลการด าเนินงานรายหน่วยงานที่เบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 



17 
 

 
 สรุปผลการด าเนินงานรายหน่วยงานทีใ่ช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 2. งบกรมจังหวัด (วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 124.15 ล้านบาท) ล าดับเบิกจ่ายในภาพรวม 
ล าดับ 55 ของประเทศ ล าดับใช้จ่าย ล าดับ 69 ของประเทศ  
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 3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2565 รายการก่อหนี้ผูกพันครบทุกหน่วยงาน อยู่ระหว่างบริหาร
สัญญา/รอเบิกจ่าย โดยสรุปดังนี้ 
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 4. โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  
24 มิถุนายน 2565 โดยสรุป ดังนี้ 

 
               การซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 
2565 ในขั้นการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ 
ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานเตรียมการในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในไว้ก่อน เช่น ก าหนดรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม 
 2. เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานจัดท าและประกาศแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และให้หน่วยงานด าเนินการจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง แต่ยังไม่ต้องให้มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ 
 3. ให้หน่วยงานก าหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผล
ใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากส านักงบประมาณแล้ว 
และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ
สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 4. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สามารถบันทึกได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและ
รหัสแหล่งของเงิน เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานจึงบันทึกก่อนมีการลง
นามในสัญญา 
 ประธานฯ แจ้งให้ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้เข้าสู่
กระบวนการก่อนวันที่ 15 กันยายน 2565 ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่มีผลการด าเนินการภายใน 15 
กันยายน 2565 จังหวัดนครนายกจะไม่พิจารณาการมอบอ านาจให้หน่วยงาน แต่จะขอคืนอ านาจการจัดซื้อ
จัดจ้างมายังจังหวัดนครนายก โดยมอบหมายให้นิติกร กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดนครนายก 
พิจารณาจัดท าค าสั่งมอบอ านาจต่อไป 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.4.3 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร            
 ส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่าจังหวัดนครนายได้จัดกิจกรรมจิตอาสา การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ซึ่งมี เนื้อหาเกี่ยวกับ 
การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การสร้างจิตส านึกรักและหวงแหน  
มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ โดย ส านักงาน ก.ศ.น. ได้ร่วมจัดนิทรรศการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งใน
วันดังกล่าว มีบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมรับการอบรมฯ และรับชมนิทรรศการดังกล่าว เพ่ือน าไปขยายผล
การด าเนินงานให้กับนักเรียน เยาวชน ในโรงเรียน ต่อไป     
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
3.5 การขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก รายงานว่า ครัวเรือนยากจนในระบบบริหารจัดการข้อมูลการ

พัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก จ านวน 1,425 
ครัวเรือน รวม 5,124 คน โดยสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรม รวม 4 อ าเภอ รวม 1,360 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 95.43 ข้อมูลณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.45 น. ซึ่งจะเร่งด าเนินการให้ครบถ้วนต่อไป 

 

 
 

 
 



22 
 

 
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
3.6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายกเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายฎีกา และเรื่องทั่วไป  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก รายงานว่าเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด

นครนายก เป็นดังนี้ 
 

 
ประธานฯ ให้ติดตามเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาอย่างใกล้ชิด ลดทอนความเดือดร้อนของ 

ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว โดยให้หน่วยงาน และอ าเภอ เข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิด 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.7 การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดนครนายก  
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่า 

 1. หนังสือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ที่ นย (กปภจ) 0021/ว 351 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565  เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง  
      1.1 ให้อ า เภอจัดประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ ในเขตเมืองทุกแห่ง                
ในการเร่งรัด/วางแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมกันพิจารณาก าหนดพ้ืนที่ชุมชน/บริเวณจุดที่ประสบปัญหา            
น้ าท่วมขังเป็นประจ าเมื่อเกิดฝนตกหนัก ให้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ า               
ประจ าจุดเสี่ยงและหากเครื่องสูบในพ้ืนท่ไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัด                     
ที่มีเครื่องสูบน้ า หากไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครนายก เพ่ือลดผลกระทบกรณีที่มีฝนตกหนัก/ฝนตกสะสมในเขตเมืองส่งผลต่อปัญหาน้ าท่วมขัง                    
โดยให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย 
       1.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองด าเนินการ ลอกท่อ ดูดเลน ก าจัดสิ่งกีด
ขวางทางน้ าในท่อระบายน้ า/ทางน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก/  
ฝนตกหนัก/ฝนตกสะสมในพ้ืนที่ 
         1.3 ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดพ้ืนที่ชุมชน/บริเวณจุดที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขังเป็น
ประจ าและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ าประจ าจุดเสี่ยง และหากเครื่องสูบน้ าใน
พ้ืนที่ไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัดต่อไป 
  วันที่  21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น .  ณ ห้องประชุม เทศบา ลเมืองนครนายก                           
ภายใต้การอ านวยการของนายอ าพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้                          
นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย               
ในเขตชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัยจังหวัดนครนายก เป็นเลขานุการฯ โดยมีวาระที่ส าคัญ จ านวน 2 จุด ดังนี้ 
         1) บริเวณสามแยกเจริญผล ถนนสุวรรณศร อ าเภอเมืองนครนายก 
         2) บริเวณข้างวัดนางหงส์ถึงแยกสามสาว ถนนสาย 305 รังสิต – นครนายก 
    1. แนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง บริเวณสามแยกเจริญผล ถนนสุวรรณศร อ าเภอเมืองนครนายก 
              1.1 การแก้ไขปัญหาระยะสั้น  
                 1) ให้เทศบาลเมืองนครนายก น ารถแบคโฮท าการขุดลอกล ารางจากบริเวณริมถนนสายสุวรรณศร
ผ่านที่เอกชน ขนานไปกับที่ดิน (แปลงที่ 5) ซึ่งเจ้าของที่ดินอุทิศให้ก่อสร้างถนนไปเชื่อมกับหนองอ้อลง                        
สู่คลองชลประทาน 
                  2) ให้เทศบาลเมืองนครนายกท าการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในหนองอ้อ เพ่ือให้ระบายน้ าได้
คล่องตัว 
      1.2 การแก้ไขปัญหาระยะยาว  
                  1) ให้ประปาภูมิภาคสาขาจังหวัดนครนายกไปตรวจสอบและพิจารณาวางท่อประปาที่ขนานไป
กับถนนสุวรรณศรให้ต่ าลงอีก  
                        2) ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดนครนายก ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
และเทศบาลเมืองนครนายก ด าเนินการร่วมกันในการชี้แนวเขตและออกแบบวางท่อระบายน้ าใต้ที่ดินที่เจ้าของ
อุทิศให้ส าหรับก่อสร้างถนนจากริมถนนสุวรรณศรไปยังล ารางหนองอ้อ 
                        3) ให้เทศบาลเมืองนครนายกจัดท าล ารางคอนกรีตให้ได้มาตรฐาน 
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   2. แนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง บริเวณวัดนางหงษ์ถึงแยกสามสาว ถนนสาย 305  
                2.1 การแก้ไขปัญหาระยะสั้น  
                     บริษัท BD-Straws น าเครื่องสูบน้ าขนาด 6 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือเตรียมพร้อมกรณีมีฝน
ตกลงมาส าหรับสูบน้ าจากแอ่งน้ าบริเวณหน้าบริษัทฯลงสู่ท่อระบายน้ าต่อไป 
        2.2 การแก้ไขปัญหาระยะยาว  
                      1) บริษัท BD-Straws จะท าการก่อสร้างประตูระบายน้ าบริเวณด้านหลังของบริษัทฯเพ่ือ
ระบายน้ าลงสู่แม่น้ านครนายก  
                      2) มอบหมายให้แขวงทางหลวงนครนายกตรวจสอบพ้ืนที่ท าการก าจัดวัชพืช ขุดลอกทาง
ระบายน้ า และวางท่อระบายน้ าขนานไปกับถนนสาย 305 ให้เชื่อมต่อกันจนถึงแยกสามสาว เพ่ือให้น้ าระบายลง
แม่น้ านครนายกได้อย่างรวดเร็ว 
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 2. หนังสือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ด่วนที่สุด                     
ที่ นย (กปภจ) 0021/ว 279 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  
  2.1 การเตรียมความพร้อม 
   1) การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย  
   2) การจัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัย 
   3) การระบายน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ า 
   4) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ า/กั้นน้ า  
   5) การแจ้งเตือนภัย 

  2.2 การเผชิญเหตุ 
   จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น โดยจัดชุด
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น าเข้าที่ประชุมผู้บริหาร
ของ อปท. เพื่อท าความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 
 

3.8 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 (สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก) 
สรุปและคาดหมายสภาวะอากาศบริเวณจังหวัดนครนายกสิงหาคม ๒๕๖๕ สภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้ 

บริเวณจังหวัดนครนายกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ – ๘๐ ของพ้ืนที่ 
กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ าล้น
ตลิ่งในบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยจะมีก าลังแรง
เป็นระยะๆ และต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
บางช่วง นอกจากนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่าน
ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สรุปเดือนนี้คาดว่า บริเวณจังหวัดนครนายกอุณหภูมิ
เฉลี่ยและปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ  

ข้อควรระวังเดือนนี้ จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุม ทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ท าให้บริเวณจังหวัดนครนายกมีฝนตกเพ่ิมขึ้น  จึงขอให้
ประชาชน ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
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 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.9 สถานการณ์น้ า  
      ผู้อ านวยโครงการชลประทานนครนายก 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 าส าคัญจังหวัดนครนายก ณ วันที่  26 กรกฎาคม  2565 ปริมาณน้ า
คงเหลือ ทั้ง 8 แห่ง คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ าคลองโบด อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ 
อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าวังม่วง อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน และอ่างเก็บน้ าคลองกลาง มีปริมาณน้ าเก็บ
กักรวมทั้งสิ้น 80.421  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ  31.94  ของความจุ สามารถรับน้ าได้อีก 
171.339  ล้านลูกบาศก์เมตร ( เขื่อนขุนด่านฯรับได้อีก 157.700 ล้าน ลบ.ม.  7อ่าง รับได้อีก 13.639 
ล้าน ลบ.ม.)   

 
 แผนการบริหารจัดการน้ าในจังหวัดนครนายก ช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ โครงการชลประทานนครนายก ได้
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี และกรมชลประทาน วางแผนการบริหารจัดการน้ าในแหล่งน้ าทั้ง 8 แห่ง ในช่วงฤดูฝน 
ตั้งเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนตุลาคม 2565 รวม 6 เดือน มีปริมาณน้ าคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 รวมทั้งสิ้น 71.180 ล้าน ลบ.ม. ได้มีการวางแผนการจัดสรรน้ าให้เพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ าใน
จังหวัดนครนายก โดยแบ่งการจัดสรรน้ าออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 1. ช่วงต้นฤดูฝนและช่วงฝนทิ้งช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 แผนจัดสรร
น้ า 40 ล้าน ลบ.ม. โดย 1) จัดสรรน้ าเพ่ือการประปา การอุปโภค และ บริโภค เป็นล าดับแรก และ 2) จัดสรร
น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ และอ่ืน ๆ เป็นล าดับถัดไป ปัจจุบันปริมาณน้ า ขุ่นด่านปราการชลมีน้ าเก็บกัก  
66.300 ล้าน ลบ.ม.  เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ าและเตรียมเก็บกักน้ าต่อไป 
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    2. ช่วงฤดูฝนจนถึงปลายฤดูฝน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2565 - เน้นการใช้น้ าฝนที่
ตกประจ าฤดูกาลในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เป็นหลัก และส่งน้ าจากแหล่งน้ า  ทั้ง 8 แหล่งเสริมฝน ตามความ
จ าเป็นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ าใน  กิจกรรมต่างๆ 

 ผลการด าเนินงานก าจัดวัชพืชแม่น้ านครนายก ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว 18.00 กม. ผลงานสะสม
ประมาณ  ร้อยละ 50 โดยรถขุดพร้อมโป๊ะ จ านวน1 ชุด และเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก จ านวน 2 ล า 

 
 แผนที่จุดเฝ้าระวัง/แนวทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พ้ืนที่จังหวัดนครนายก โดยพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย/
เฝ้าระวัง จ านวน 6 จุด 

จุดที่ 1 บริเวณชุมชนศรีนาวา ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 
จุดที่ 2 บริเวณเทศบาลเมือง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 
จุดที่ 3 พื้นที่ติดริมฝั่งคลองแม่น้ านครนายก ตอนล่าง ในเขต อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
จุดที่ 4 บริเวณ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 
จุดที่ 5 บริเวณชุมชนวัดทองย้อย ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 
จุดที่ 6 ชุมชนตลาดบ้านโพธิ์ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 
แผนเผชิญเหตุและแนวทางป้องกันอุทกภัย 
1. พร่องน้ าในอ่างเก็บน้ าที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากเรื่อยๆ อาจท าให้ปริมาณน้ ามากเกินระดับน้ าเก็บกัก  

ระบายลงสู่แม่น้ านครนายก และคลองธรรมชาติ  
2. ควบคุมการระบายน้ าของ ปตร.บ้านนา และ ปตร.คลองยาง มิให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ด้านเหนือน้ า 

และชุมชนรวมพ้ืนที่การเกษตรด้านท้าย 
3. เฝ้าระวังและติดตาม ปริมาณน้ าท่าน้ าฝน จากโทรมาตรขุนด่าน  http://khundan-tele.rid.go.th/home.php 

สถานี วัดระดับน้ า Ny.1B  (วัดเขานางบวช) ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ของแม่น้ านครนายก และสถานี   
วัดระดับน้ า NY.3  ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก คลองบ้านนา 

4 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ า บริเวณสะพานโยธะกา ต.บางสมบูรณ์ อ.อวดรักษ์  จ.นครนายก เพื่อเร่งการ 
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ระบายน้ าช่วงท้ายแม่น้ านครนายก จ านวน 12 เครื่อง 
          5. ประสานงานสร้าง connection ทุกภาคส่วนในท้องที่และท้องถิ่น รวมทั้ง ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในพื้นท่ี  ให้ข้อมูลสภาพน้ า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ 

การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ 
1. เครื่องสูบน้ า ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 8 เครื่อง (สชป.9)  
2. รถยนต์บรรทุกน้ า 5 คัน (สชป.9)  
3. เครื่องผลักดันน้ า 12 เครื่อง พร้อมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (สคก.) 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.10 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
3.10.1 การขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ (ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก) การขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
  โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็น
โครงการที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานบูรณาการต่างๆ โดยมีส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น           
ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส าคัญและน าเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการ 
  ผลการด าเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2565 
  2.1 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 คน จบการฝึกตามโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ  แก่
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเรียบร้อยแล้ว 
 2.2 ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก จัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกให้ส านักงาน        
จัดหางานจังหวัดนครนายก เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนที่ 9 การจัดเตรียมต าแหน่งงานรองรับหลังจากผ่าน      
การฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
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เลก็ (S) กลาง (M) ใหญ่ (L) รวม

เมือง 50 4 3 57

ปากพลี 7 4 0 11

บ้านนา 44 11 3 58

องครักษ์ 37 4 3 44

รวม 138 23 9 170

จ านวนโรงงาน(ขนาด)

อ าเภอ

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกขนาดตามจ านวนคนงาน

                    
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.10.2 สถานการณ์โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายก (ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครนายก) 

 
 

          
 
 
 
 
 
หมายเหตุ โรงงานขนาดเล็ก (S) หมายถึง โรงงานที่มีเงินลงทุนน้อยกว่า 50 ล้านบาท หรือ คนงานน้อยกว่า 50 
คน โรงงานขนาดกลาง (M) หมายถึง โรงงานที่มีเงินลงทุน 50 – 200 ล้านบาท และจ านวนคนงาน 50 – 200 
คน โรงงานขนาดใหญ่ (L) หมายถึง โรงงานที่มีเงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท และคนงานมากกว่า 200 คน 
ซ่ึงเงินลงทุนไม่รวมค่าทีดิ่น 
          จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดนครนายก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่นับรวม
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม) 
 มีจ านวนโรงงานสะสมทั้งสิ้น 170 โรงงาน มีจ านวนโรงงานคงท่ี เมื่อเทียบกับข้อมูลในปี 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 0.23 ของจ านวนโรงงานในประเทศ เป็นอันดับที่ 70 ของประเทศ  

 

          จ านวนเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครนายก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ไม่นับรวมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม)  
          มีจ านวนเงินลงทุนสะสมทั้งสิ้น 6,938.440     ล้านบาท  มีจ านวนเงินทุนคงที่ เมื่อเทียบกับข้อมูลในปี 
2564 จ านวนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของการลงทุนในประเทศ เป็นอันดับที่ 66 
ของประเทศไทย 
         การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครนายก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไม่นับ
รวมจ านวนการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ) 
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จ ำนวน เงนิทุน คนงำน 
โรงงำน ล้ำนบำท คน

1 ผลิตภณัฑ์จำกพืช 16 325.19 196
2 อุตสำหกรรมอำหำร 33 2,925.21 2,995
3 อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม 1 10.149 85
4 สิ่งทอ 3 41.75 219
5 อุตสำหกรรมเครื่องแต่งกำยยกเวน้รองเทำ้ 1 11.97 74
6 ผลิตหนังสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์จำกหนังสัตว์ 1 5.97 80
7 แปรรปูไม้และผลิตภณัฑ์จำกไม้ 25 142.57 517

8
เครื่องเรอืนหรอืเครื่องตบแต่งในอำคำรจำกไม้ แก้ว 
ยำง หรอืโลหะอ่ืนๆ

2 2.5 72

9 อุตสำหกรรมกระดำษและผลิตภณัฑ์จำกกระดำษ 0 0 0
10 อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ 0 0 0
11 เคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 13 216.1 438
12 ผลิตภณัฑ์จำกปโิตรเลียม 3 110 28
13 ยำงและผลิตภณัฑ์ยำง 1 5.9 21
14 ผลิตภณัฑ์พลำสติก 9 375.95 999
15 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 15 414.57 397
16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐำน 9 20.44 66
17 ผลิตภณัฑ์โลหะ 7 104.46 284
18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 5 760.19 586
19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ 1 68.5 240
20 ผลิตยำนพำหนะและอุปกรณ์รวมทัง้กำรซ่อมแซม 12 209.7 321
21 อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ 13 1,187.32 120

170 6,938.44 7,738รวม

ที่ ประเภทอุตสำหกรรม

 มีการจ้างงาน 7,738 คน  แบ่งเป็นชาย 3,991 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 ของการจ้างงานทั้งหมดใน
จังหวัดนครนายก หญิง 3,747  คน คิดเป็นร้อยละ 48.96 ของการจ้างงานทั้งหมดในจังหวัดนครนายก มีอัตรา
การจ้างงานคงที่เมื่อเทียบกับข้อมูลในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตในประเทศ เป็นอันดับที่ 48 ของประเทศ   

ตารางแสดงข้อมูลโรงงานในจังหวัดนครนายก 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีส่ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
                              ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 จากจ านวนโรงงาน 170 โรงงาน มีโรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบกิจการจ านวน 8 โรงงาน และโรงงานที่
แจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวจ านวน 19 โรงงาน คงเหลือโรงงานที่ประกอบกิจการในปี 2565 จ านวน 
143 โรงงาน จากจ านวนโรงงานที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราวส่วนใหญ่เกิดจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
การขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงานฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เป็นต้น ซึ่งในช่วงปี 2563 -2565 มีการ
แจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวจ านวน 12 โรงงาน จากผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ท าให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องทางด้าน
การเงิน การลงทุน และต้นทุนในการผลิตที่ปรับสูงขึ้น จึงต้องมีการแจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 
 

อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดนครนายกพิจารณาจากจ านวนโรงงาน และจ านวนเงินลงทุนในการแจ้ง
ประกอบกิจการ 3 ล าดับแรก ได้แก่  

1 อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อไก่ การช าแหละ เนื้อไก่แช่แข็ง การ
แปรรูปไข่ไก่ การคัด-บรรจุไข่สด การผลิตผักผลไม้ แช่แข็ง และผักผลไม้สด และผลิตเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร เช่น ท าเครื่องปรุงรส ท าน้ ามันสลัด ท ามัสตาร์ด การท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรื อ
ผลไม้ เป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 33 โรงงาน จ านวนเงินลงทุน 2,925.21 ล้าน จ านวนคนงาน 
2,995 คน 

 2 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบด้วย โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ โรงงานคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และการขุดร่อน
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คัดกรวดดินหรือทราย เป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 13 โรงงาน จ านวนเงินลงทุนรวม 1,187.32 
ล้านบาท จ านวนคนงาน 120 คน 

 3 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล  ประกอบด้วย การผลิตส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์ การผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของยานพาหนะ และงานสร้างประกอบเหล็ก การซ่อมแซมดัดแปลง
ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด และการซ่อมรถไถนาและรถพ่วง เป็นต้น ปัจจุบันมี
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 5 โรงงานจ านวนเงินลงทุนรวม 760.19 ล้านบาท จ านวน คนงาน 586 คน  

    การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมตามหมวดอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ของจังหวัดนครนายก คือ 
    1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อไก่ การช าแหละ เนื้อไก่แช่แข็ง 

การแปรรูปไข่ไก่ การคัด-บรรจุไข่สด การผลิตผักผลไม้แช่แข็ง และผักผลไม้สด และผลิตเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร เช่น ท าเครื่องปรุงรส ท าน้ ามันสลัด ท ามัสตาร์ด การท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือ
ผลไม้ เป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 33 โรงงาน จ านวนเงินลงทุน 2 ,925.21 ล้าน จ านวนคนงาน 
2,995 คน 

   2.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ประกอบด้วย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่น หลอดกาแฟ การคัด
แยกพลาสติก เป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 9 โรงงาน จ านวนเงินลงทุน 375.950 ล้าน จ านวน
คนงาน 999 คน 

   3.อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล  ประกอบด้วย การผลิตส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์ การผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของยานพาหนะ และงานสร้างประกอบเหล็ก การซ่อมแซมดัดแปลง
ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด และการซ่อมรถไถนาและรถพ่วง เป็นต้น ปัจจุบันมี
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 5 โรงงานจ านวนเงินลงทุนรวม 760.19 ล้านบาท จ านวน คนงาน 586 คน 
         ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม จากข้อมูลการลงทุนในปี 2564  ที่ผ่านมา ภาค 
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายกมีอัตราการเติบตัวแบบชะลอตัว ทั้งนี้เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง อัตราการจ้างงาน
ภาคอุตสาหกรรมก็ลดลงเช่นกัน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ดีขึ้น 
ภาคอุตสาหกรรมจะสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้ด้วยการส่งเสริมจากภาครัฐและศักยภาพของนักลงทุนเองที่มีความ
สนใจในการลงทุนแต่ต้องชะลอการลงทุนเนื่องด้วยสาเหตุของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และ
การวางผังเมืองในจังหวัดนครนายกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สีเขียว ท าให้ไม่สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบาง
ประเภทได้ ประกอบกับปัจจัยทางการเมืองในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายกเช่นกัน 
             จังหวัดนครนายก  มีจุดแข็งทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสะดวกและครบถ้วน ซึ่งจังหวัด
มีพ้ืนที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครและสนามบินสุวรรณภูมิ เส้นทางการคมนาคมสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบและ
สินค้าส าเร็จรูป มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีความพร้อมในการรองรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนื่องจาก
รากฐานของจังหวัดนครนายกเป็นเมืองการเกษตร รวมถึงมีเขื่อนขุนด่านปราการชลในการเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เพียงพอ ท าให้มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถส่งต่อเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมบางสาขาได้ ซึ่งนับว่าเป็นอีกปัจจัยที่เป็นตัวช่วยพยุงเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกได้ 
และยังมีสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตแรงงานฝีมือในด้านต่าง ๆ เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั่วไปและ
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดได้  

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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       3.10.3  การให้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้บริการยื่นหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทางทะเบียนต่อนายทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ (DBD e-Registration) ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
และบริษัทจ ากัดทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการอ านวยความสะดวก ประหยัดเวลา และลดต่าใช้จ่ายให้แก่     
นิติบุคคลในการยื่นค าขอ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565   

ซึ่งรายการที่สามารถยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ ดังนี้  
1. ขอแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ที่พิมพ์ผิด 7. ขอเปลี่ยน/ แก้ไข ค าน าหน้านาม 
2. ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ  8. ขอเปลี่ยน/ แก้ไข ชื่อตัว ชื่อสกุล 
3. เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ 9. เปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ (URL) 
4. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล e-mail  10. ขอแจ้งข้อมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค์) 
5. ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)  11. ทุนเกิน 5 ล้านบาท 
6. ขอเปลี่ยน/ แก้ไข เพ่ิมส านักงานแห่งใหญ่/ สาขา (กรณีเปลี่ยนแปลงโดยส่วนราชการ) 

จากสถิติการให้บริการในช่วงที่ผ่านมา ระหว่ างวันที่ 4 เมษายน - 26 มิถุนายน 2565          
มีผู้ใช้บริการยื่นหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน จ านวนทั้งสิ้น 9,066 ราย โดยยื่นในรูปแบบ
กระดาษ 7,990 ราย (88%) และยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ 1,076 ราย (12%) ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนสร้างการรับรู้การให้บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ให้ทั่วถึง  
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพ่ือโปรดทราบ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์  ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครนายก เบอร์โทรศัพท์ 0 3731 2262 หรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

     3.10.4 งานส าคัญในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
1. ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ประกอบด้วย 
            1.1 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนวราชบพิตรและท าบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.  

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก  
                      1.2 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ าปี 2565  
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน เวลา 07.30 น.  

   1.3 พิธีถวายสังฆทานพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ  
ณ วัดดงละคร 

   1.4 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เวลา 09.00 น. 
                      1.4 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา 14.00 น.  
                      1.๕ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน เวลา 17.30 น.  
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  2. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                    
90 พรรษา จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอทุกอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารส านักงาน ตลอดเดือนสิงหาคม 2565  
 2.2 จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณอาคารส านักงาน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.  
และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารส านักงาน ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 รวมทั้ง
ประดับไฟบริเวณอาคารส านักงานให้สวยงามในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
                      2.3 จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระฉายาลักษณ์ และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
อิเล็กทรอนิกส์ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน รวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนสิงหาคม 2565  

2.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนร่วมกันประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน 
และที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ก. ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งประดับไฟ
อาคารส านักงานและท่ีพักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม 
  2.5 ส าหรับการจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 
หากได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย จักได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง        
                   โดยขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน จัดนิทรรศการโดยประดับตกแต่งผีเสื้อที่
ประดิษฐ์จากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก และประดับตกแต่งผีเสื้อบนเสื้อ และพร้อมทั้งใส่เสื้อสี
ฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม 2565 
 3. งานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

     3.1 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เสด็จพระราชด าเนินเป็นการ 
ส่วนพระองค์ ทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

     3.2 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 2565 ณ โรงเรียนวัดเอ่ียมประดิษฐ์    

     3.3 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. งานวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนสิงหาคม 2565  
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.   

(นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

(นางสาวกาญจนา  สมรูป) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




