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รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก  
ครั้งที่ 8/๒๕๖5 ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖5  

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 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. 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 

วันท่ี 29 สิงหาคม  2565 
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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 

ขุนด่านปราการชล 
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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 

รักษาราชการแทนหัวหน้าตรวจสอบภายใน 
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 
การมอบรางวัล จ านวน 6 หน่วยงาน  ดังนี้ 

1. การถวายวุฒิบัตรแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๕ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครนายก) 

กรมการศาสนาได้ จั ดประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ ก าร พัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ZOOM)  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์ 
ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๒ รูป 

จังหวัดนครนายก  โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ได้นิมนต์พระธรรมวิทยากรเข้าร่วม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ภายใต้กองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๒  รูป  
ได้แก่  ๑.  พระมหาส าราญ  ปภากโร  วัดบ้านคลอง ๓๐  และ ๒.  พระมหากิตติธัช  สิริภทฺโท  วัดหนองคันจาม   

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติถวายเกียรติบัตรแด่ 
พระธรรมวิทยากร  ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  จ านวน  ๒ รูป  ตามล าดับ ดังนี้ 

๑.  พระมหาส าราญ  ปภากโร  วัดบ้านคลอง ๓๐   
๒.  พระมหากิตติธัช  สิริภทฺโท  วัดหนองคันจาม   

2. การมอบรางวัลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก) 
     ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการคัดเลือกและเชิดชู เกียรติแก่ผู้ท าคุณประโยชน์                          
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ เด็ก 
เยาวชน บุคคล นิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ในการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ด าเนินการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ 
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด พร้อมเสนอรายชื่อ ผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ              
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๕            
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ หรือวันตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมก าหนด      
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการคัดเลือกปรากฏตามรายชื่อ ดังนี้ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทเด็กหรือเยาวชน   

๑. เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก   

๒. เด็กหญิงอริสรา ทับทิมเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
 ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล   

๑. นายถวัลย์ จ าใจ ผู้น าชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย             
พลังบวร อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

๒. นายชัยชนะ จันทะดวง ครูผู้สอน โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี อ าเภอเมืองนครนายก       
จังหวัดนครนายก  
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ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล   

 ๑. โรงเรียนดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก     
 ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
 ขอเชิญส่วนราชการร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

3. การมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ าจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565 (ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก) 

1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 25๖5 ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก มีผู้เสนอชื่อ จ านวน 6 ท่าน มติที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นสตรี
ไทยดีเด่น ประจ าปี 2565 คือ นางสุมาลี นาคสุข และนางสุมาลีฯ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบให้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีไทยดีเด่นประจ าจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565 
จ านวน 5 ท่าน  

2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก
แม่ดีเด่นประจ าจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งมีผู้เสนอชื่อจ านวน 3 ท่าน และคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2565 คือ นางอุบล ชะบาทอง และเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มอบโล่เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัดนครนายก 
ประจ าปี 2565 จ านวน 2 ท่าน 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ก าหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรี
ไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565  ในการประชุมกรมการจังหวัด วันอังคาร
ที่  30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อ า เภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

 
 (1) มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีไทยดีเด่นประจ าจังหวัดนครนายก จ านวน 5 ท่าน      
 (2) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัดนครนายก จ านวน 2 ท่าน  

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ
สตรีไทยดีเด่นและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565     
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

                  1. ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นประจ าจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565 ได้แก่ 
  1) นางเรณู มะนูน อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 11 ต าบลบางปลากด อ าเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
  2) นางสาวพัชญ์ศิกานต์ พวยอ้วน อายุ 49 ปี บ้านเลขท่ี 67/5 หมู่ที่ 10  ต าบลเขาพระ 

อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
               3) นางสมบุญ ก าพุด อายุ  68 ปี บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ที่ 5 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก  
   4) นางยุพิน จารัญ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 6 ต าบลโคกกรวด อ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก  และ   
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          5) นางยุวดี คณฑา อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 8 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 

                   2. ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565 ได้แก่ 
  1) นางสมบุญ ก าพุด อายุ  68 ปี บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ที่ 5 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก และ 
                       2) นางจรีรัตน์ จินตนาพากานนท์ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 1 - 056 ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 
 

 4. มอบหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2                
(Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023) (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ขอรับการสนับสนุนหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการ 
ออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023)” 
จ านวน 1,000 เล่ม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือน าไปมอบให้แก่กลุ่มทอผ้าในระดับชุมชนท้องถิ่น  
ทั้ง 76 จังหวัด  ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ส่งมอบหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่อง
แต่งกายด้วยผ้าไทย ทั้งนี้  เพ่ือให้กลุ่มทอผ้าในระดับชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดได้น าองค์ความรู้จากหนังสือ
แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยฯ ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด สร้างงานและสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้แก่
ชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยฯ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าไปมอบ
ให้แก่กลุ่มทอผ้าภายในจังหวัดตามท่ีพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมอบหนังสือ “แนวโน้มและ
ทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 ให้กับกลุ่มทอผ้าไทยพวนบ้านใหม่ 

5. มอบหนังสือวิจัย (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก) 
 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดท าโครงการวิจัย “การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เพ่ือขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก” เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และก่อให้เกิดประโยชน์กับภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวผจญภัย และเรื่องความปลอดภัย 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ด าเนินการจัดท าโครงการวิจัย “การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เพ่ือขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก” เรียบร้อยแล้ว 
 เห็นควรมอบเอกสารวิจัย ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพ่ือจังหวัดนครนายก จะได้น าไปใช้
ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวต่อไป 

6. การมอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ประจ าป2ี565 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก) 

จังหวัดนครนายก อนุมัติให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกด าเนินโครงการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น 
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 เพ่ือคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นเป็นตัวอย่างในการขยายผลผลการส่งเสริมเกษตร   
แบบแปลงใหญ่ และกระตุ้นการพัฒนาการด าเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระกวดแปลงใหญ่ดีเด่น
ระดับจังหวัด ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ตัดสินโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน  
ด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนครนายก โดยด าเนินการพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ตามหลักเกณฑ์    
การประกวดแปลงใหญ่ และคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 3 รางวัล 

คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565  ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนครนายก จ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดนครนายก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครนายก สหกรณ์จังหวัดนครนายก ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
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นครนายก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาผลงานของแปลงใหญ่ดีเด่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอละ 1 แปลง รวม 4 แปลง เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 โดยด าเนินการพิจารณาคัดเลือกแปลง
ใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ตามเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจ าปี 2565 และสรุปผลการ
ประกวดเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนครนายกเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบผลการประกวด และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนครนายก ได้มี
มติเห็นชอบผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565 และได้มีประกาศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนครนายก เรื่องผลการประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร   
   ได้แก่ แปลงใหญ่มะยงชิด ต าบลดงละคร อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
    ได้แก่ แปลงใหญ่มะยงชิด ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
    ได้แก่ แปลงใหญ่ส้มโอ ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
เ พ่ือโปรดทราบและเพ่ือเป็นเกียรติแก่กลุ่มแปลงใหญ่ที่ ได้รับรางวัล ดังกล่าว ขอเรียนเชิญ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบโล่รางวัล และเงินรางวัลให้แก่ผู้แทนกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัล ต่อไป 
2. แนะน า หัวหน้าบรรจุใหม่ (วิทยาลัยการอาชีพนครนายก) 

ชื่อ-สกุล : นายณรงค์  องศากิจบริบูรณ์ 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
เดิมเป็น รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
มาด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ/เพื่อพิจารณา 
 ร้านสวัสดิการภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก 

1. การเปิดจ าหน่ายอาหารในอาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน  
ส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 จังหวัดนครนายก 

ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายอาหาร ณ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการ
ประชาชน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรภายในศาลากลางจังหวัด
นครนายก โดยมีผู้มาสมัครและคณะท างานจัดสวัสดิการร้านค้าภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก ได้คัดเลือก
ร้านค้า ดังนี้ 

 



8 
1. ร้านจ าหน่าย อาหารตามสั่ง 
2. ร้านจ าหน่าย ก๋วยเตี๋ยว 
3. ร้านจ าหน่าย ข้าวแกง 
4. ร้านจ าหน่าย อาหารอีสาน 
5. ร้านจ าหน่าย น้ าดื่ม ขนมหวาน และผลไม้  

     ก าหนดให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ามาท าสัญญาที่ส านักงานจังหวัดนครนายก โดยไม่ต้องเสีย 
ค่าเช่าพื้นที่ แต่ให้เสียค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด ค่าเก็บขยะ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา ตามจ านวนที่ใช้
งาน โดยจะด าเนินการเปิดศูนย์อาหารฯ เมื่อด าเนินการท าสัญญาเรียบร้อย  

2. แจ้งส่วนราชการที่มีร้านค้าที่มีที่ตั้งในหน่วยงานหรือรับผิดชอบในพ้ืนที่อาคารศาลากลาง
จังหวัดนครนายกและบริเวณโดยรอบ ห้ามไม่ให้จ าหน่ายอาหารภายในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก  
ทั้งนี้ ส านักงานจังหวัดนครนายกได้แจ้งเชิญชวนร้านค้าที่อยู่ในอาคารและบริเวณฯ ในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัด
นครนายก ให้สมัครเข้ามาจ าหน่ายในศูนย์อาหารฯ แต่ร้านค้าต่างๆ มิได้แจ้งความประสงค์แต่อย่างใด  

3. การขอเพ่ิมบู๊ธ จ าหน่ายพืช ผัก ผลไม้ ภายในศูนย์อาหารฯ จ านวน 1 บู๊ธ  
จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าภายในศาลากลางจังหวัดนครนายกและ

คณะกรมการจังหวัดนครนายก ดังนี้ 
1. ให้ร้านค้าได้เข้ามาจ าหน่ายอาหารในเปิดศูนย์อาหารฯ โดยมอบหมายให้หัวหน้าส านักงาน 

จังหวัดนครนายก เป็นผู้ลงนามในสัญญาดังกล่าว  
2. แจ้งส่วนราชการที่มีร้านค้าที่มีที่ตั้งในหน่วยงานหรือรับผิดชอบในพ้ืนที่อาคารศาลากลาง 

จังหวัดนครนายกและบริเวณโดยรอบ ห้ามไม่ให้จ าหน่ายอาหารภายในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
3. การขอเพ่ิมบู๊ธ จ าหน่ายพืช ผัก ผลไม้ สินค้า OTOP ภายในศูนย์อาหารฯ จ านวน 1 บู๊ธ  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือช่วยกัน
อุดหนุนร้านค้าอาหารดังกล่าว ต่อไป  

มติที่ประชุม ไม่มีหน่วยงานใดขัดข้องหรือเห็นแย้ง จึงถือว่าให้ความเห็นชอบทุกหน่วยงานและ
รวมถึงคณะกรรมการฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 7/๒๕๖5 ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖5  
                        เม่ือวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖5 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จ านวน 33 หน้า และได้แจ้งเวียน
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงลงเว็บไซต์จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว 
 จึ งขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  หากมีประเด็นแก้ ไขขอให้ประสานงานกับ  
ฝ่ายเลขานุการต่อไป  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๖5 ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖5  
                    เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖5 จ านวน 35 หน้า 
 
 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 วีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
(ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.2 สถานการณ์โควิด – 19  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีสถานะ

เป็นโรคประจ าถิ่น โดยสรุปสถานการณ์เดือนสิงหาคม 2565 ผู้ติดเชื้อรวม 2,287 คน แบ่งเป็นเพศชาย 998 ราย 
และเพศหญิง 1,289 ราย แนวโน้มผู้ป่วย Covid-19 ลดลง และยังกระจายในเกือบทุกต าบล สาเหตุการติดเชื้อ
ส่วนใหญ่ เป็นการติดเชื้อในครอบครัว คนใกล้ชิดและในที่ท างาน โดยยังไม่พบ Cluster ในพ้ืนที ่

มาตรการด าเนินการ 
1. หน่วยบริการทุกแห่ง เตรียมความพร้อมตามมาตรการ “3 พอ” ได้แก่ พอ1 ได้แก่ เตียงเพียงพอ 

พอ 2 บุคลากรเพียงพอ และ พอ 3 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์พอ 
2. เฝ้าระวังการเกิด Cluster ในชุมชนและสถานที่เสี่ยง เช่น โรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ 
3. ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุข ร่วมติดตามผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

เข็ม 3 โดยเฉพาะกลุ่ม 608 
4. คปอ. ศปต. ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ส่วนราชการ ก ากับการตรวจ Covid Free Setting ในร้านอาหาร

ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สถานประกอบการ  
5. ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ 2U  

 
ยอดการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม จ านวนประชากร 191,274 คน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 

2565 เข็มที่ 1 จ านวน 155,470 ราย (ร้อยละ 84.41) เข็มที่ 2 จ านวน 147,998 ราย (ร้อยละ 80.36) 
และเข็มที่ 3 จ านวน 75,740 ราย (ร้อยละ 51.18) โดยเข็มที่ 3 ยังไม่ถึงร้อยละ 60 ซึ่งทุ กภาคส่วนเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดกระตุ้น ซึ่งข้อมูลผู้เสียชีวิต 97 ราย พบว่า ไม่ได้ฉีดวัคซีน 69 ราย ฉีดวัคซีน 1 
เช็ม 4 ราย ฉีดวัคซีนเข็ม 2  19 ราย ฉีควัคซีน เข็ม 3  5 ราย โดยไม่พบผู้ฉีควัคซีน เข็ม 4 เสียชีวิต ดังนั้น 
วัคซีนจึงมีความส าคัญมากสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้  
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดให้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 

เข็มที่ 4 ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 โครงการแสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน-ว่ิง ป่ัน ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานว่า ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจ านวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งใน
เพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง 
การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และ
พิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลท าให้ความจ าเสื่อมในภายหลังอีกด้วย โดยร้อยละ 
80 ของภาวะดังกล่าวจะเกิดในประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ดังนั้น จะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็น
ปัญหาส าคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะพบโรคนี้
มากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี 

ในการนี้ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่
ชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรค ในชื่อโครงการ 
“แสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นการรวมพลังของเขต
สุขภาพ 13 เขต และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
และการออกก าลังกายเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็น 
ดั่งแสงน าใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออก
ก าลังกาย ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ พระราชทาน  
รถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นรากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศ  
ดังประจักษ์ชัด และเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
ด้วยการด าเนินงานเชิงรุกในพ้ืนที่ห่างไกลทั่วประเทศเพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  
ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และ 
ทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกก าลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าท าเป็นประจ าจะท าให้มี
สุขภาพดีห่างไกลโรค 
 จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นหน่วยงานหลัก ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก เป็นหน่วยงาน
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สนับสนุน  ทั้งนี้ได้จัดประชุมคณะท างานย่อย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เพ่ือก าหนดสนามวิ่ง และ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

วันวิ่งและเส้นทางกิจกรรม 
สถานที่จัดงาน             : เขื่อนขุนด่านปราการชล อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
วัน เวลา                      : วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ปล่อยตัว 05.30 น 
จุดปล่อยตัว                  : ลานท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล 
ประเภทกิจกรรม           : 1. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ 5 กม 

.                                    2. วิ่ง ระยะทางประมาณ 10 กม 

ข้อเสนอต่อที่ประชุม 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โครงการแสงน าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน-วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต  
ครั้งที่ 8 สนามจังหวัดนครนายก  
   2. เพ่ือเชิญชวนข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดนครนายก สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
ออกก าลังกาย เดิน-วิ่ง ปั่น โดยสามารถสมัครทางเว็บไซต์หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
มติที่ประชุม  ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน แจ้งบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 
3.4 การติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานส าคัญของจังหวัดนครนายก 
      3.4.1 การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

(1) วาระ 10 นครนายกปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกรายงานว่า การขับเคลื่อนการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
1. โครงการขับเคลื่อนต าบลขับขี่ปลอดภัย โดย 
1.1 อ าเภอ ติดตามให้ ศปถ.อปท.     มีการประชุม 2 เดือน/ครั้ง เพ่ือให้มีการขับเคลื่อน

ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน มีก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการประชุมในการก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือรณรงค์
สร้างจิตส านึกในการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน และการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ในพ้ืนที่ 

1.2 ศปถ.อปท. จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 1 เดือน/
ครั้ง โดย อ าเภอเมืองนครนายก ปากพลี บ้านนา และองครักษ์จัด กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % 
จ านวน 25 ครั้ง 

1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
จัดกิจกรรมลดการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ 1 เดือน/ครั้ง โดยมีการจัดกิจกรรมลดการเสียชีวิตจากการเมาแล้ว
ขับ  จ านวน 10 ครั้ง 

1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุม
ประชาคมในการจัดท ากติกา/ประกาศข้อตกลง เพ่ือการก าหนดความเร็วในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน โดยจัดประชุม
ประชาคมในการก าหนดจัดท ากติกา/ประกาศข้อตกลงในการก าหนดความเร็ว จ านวน 50 ชุมชน/หมู่บ้าน 

1.5 ศปถ.อปท. ด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชน/หมู่บ้าน ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยง จ านวน 54 จุด 

2. โครงการตั้งจุด/ด่านตรวจควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
2.1 ต ารวจภธูรจังหวัดนครนายก สั่งการให้สถานีต ารวจภูธรทุกแห่ง เพ่ิมการตั้งจุดตรวจ/

ด่านตรวจ เส้นทางสายหลัก/รอง เพื่อด าเนินการตามมาตรการ (10 รสขม) และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดกับผู้ใช้รถใช้ถนนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
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- จ านวนการเรียกตรวจ 
- จ านวนผู้ถูกด าเนินคดี 
- จ านวนอายุผู้กระท าความผิด 
ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 65 
- จ านวนการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ 58 ครั้ง 
- จ านวนการเรียกตรวจ 2,470 คัน  
- จ านวนผู้ถูกด าเนินคดี 148. ราย 
- จ านวนอายุผู้กระท าความผิด เฉลี่ย 20 - 39 ปี 
2.2 ขนส่งจังหวัดนครนายก เพ่ิมการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ/ รถบรรทุก รถโดยสาร และการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ใช้รถบรรทุกและรถโดยสาร 
ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 65  บนถนนสาย รังสิต - นครนายก ถนนสายสุวรรณศร และถนน

ทางเลี่ยงเมืองนครนายก ผลการด าเนินการ  
- จ านวนการเรียกตรวจ  883 คัน 
- จ านวนรถกระท าความผิด 31 คัน 
2.3 การใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ และกล้อง CCTV บันทึก

การกระท าผิดกฎหมาย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
การด าเนินการช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 65 
- จ านวนการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ 72 ครั้ง 
- จ านวนการเรียกตรวจ 1,236 คัน  
- จ านวนผู้ถูกด าเนินคดี 216. ราย 
- จ านวนอายุผู้กระท าความผิด เฉลี่ย 15 -39 ปี 
3. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกและประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนน 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากร ประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ หรือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนผ่าน
ช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นผับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว 
เสียงตามตาย คลิปวีดีโอ สื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 

- ส่วนราชการ ติดตั้งป้ายรณรงค์และป้ายเตือน จ านวน 55 ป้าย เปิดสปอร์ตเสียงรณรงค์
ความปลอดภัยทางถนนในถนน จ านวน 7 ครั้ง และสื่อประชาสัมพันธ์ 1 สื่อ 

- อ าเภอเมืองนครนายก ปากพลี บ้านนา และองครักษ์ ด าเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์บริเวณอ าเภอทุกอ าเภอ 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองนครนายก ปากพลี  บ้านนา และองครักษ์ ติดตั้ง
ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 425 ป้าย ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 3 ครั้ง/อาทิตย์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย LCD  เป็นประจ าทุกวัน และสื่อโซเชียลต่างๆ ของหน่วยงาน  

- สถานศึกษา ติดตั้งป้ายรณรงค์และป้ายเตือน จ านวน  60 ป้าย ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย/หน้าเสาธง อาทิตย์ละ 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา  

- สถานประกอบการ ติดตั้งป้ายรณรงค์และป้ายเตือน จ านวน  15 ป้าย และประชาสัมพันธ์
สร้างการับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน อาทิตย์ละ 2 ครั้ง  
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4. โครงการขับเคลื่อนมาตรการองค์กร 
4.1 จัดท าประกาศมาตรการองค์กรในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรแก่

บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ผ่านสื่อของหน่วยงาน   ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ส่วนราชการ จัดท าประกาศมาตรการองค์กร และมีการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อของหน่วยงานให้ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าประกาศมาตรการองค์กร และมีการประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากร เจ้าหน้าที่     ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อของหน่วยงานหน่วยงานให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ    

4.2 จัดท ามาตรการองค์กรในสถานศึกษา ผู้ประกอบ เช่น ห้างสรรพสนิค้า โรงงาน โรงแรม ฯลฯ 
- สถานศึกษา จัดท าประกาศมาตรการ มีการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน 

นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ ร่วมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อของหน่วยงานให้ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ  
และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน/หน้าเสาธง เป็นประจ า 

- สถานประกอบการ มีการก าหนดมาตรการ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ และผู้มารับ
บริการ ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าสื่อแผ่นพับและประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ผู้มารับ
บริการรู้ถึงความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย 

4.3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรให้เห็นเด่นชัด เพ่ือให้บุคลากร เจ้าหน้าที่  
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งสถานที่ราชการ/สถานศึกษา/สถานประกอบการ/อ่ืน ๆ 

- ส่วนราชการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ เห็นเด่นชัดภายในบริเวณหน่วยงาน และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรให้บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ เห็นเด่นชัดภายในบริเวณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ัง 4 อ าเภอ 

- สถานศึกษา จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน 
นักศึกษา ผู้มาติดต่อขอรับบริการ  ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ เห็นเด่นชัดภายในบริเวณหน่วยงาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/หน้าเสาธง 

5. โครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและจัดระเบียบการค้าขายสินค้าบริเวณริมทางสาธารณะ 
    5.1 ส ารวจจุดเสี่ยง ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา จุดเสี่ยง ในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ - ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการส ารวจจุดเสี่ยง ด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา จุด
เสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 124 จุด 

   5.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบทางม้าลาย เร่งเนินการปรับปรุง แก้ไขทาสีทาง  ม้าลาย ไฟฟ้า
ส่องสว่าง ป้ายจ ากัดความเร็ว ให้เห็นเด่นชัด ป้ายเตือน ไฟแจ้งเตือน เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ และหยุดรถใน
บริเวณทางม้าลาย 

- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขทาสีทางม้าลาย ไฟฟ้าส่องสว่าง  
ป้ายจ ากัดความเร็ว ให้เห็นเด่นชัด ป้ายเตือน ไฟแจ้งเตือน เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ และหยุดรถในบริเวณทาง
ม้าลาย พ้ืนที่จังหวัดนครนายก จ านวน 153 จุด 
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ประธานฯ ฝากไว้พิจารณาถนนหมายเลข ทล 33 ช่วง อ าเภอปากพลี จากข้อมูลพบว่าเกิด

อุบัติเหตุบ่อย ต้องตรวจสอบว่าเป็นเพราะเกิดจากบุคคล หรือวิศวกรรทางการจราจร  
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

(2) วาระ 11 อ านวยความยุติธรรม ลดอาชญากรรม และอบายมุข สร้างสุขให้สังคม  
    จ่าจังหวัดนครนายก รายงาน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 



15 
โดยประมวลภาพการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 

 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 (3) วาระท่ี 12 เสริมพลังน าช้างกลับคืนป่า  
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รายงานว่า

การบูรณาการส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ ผลักดันช้างป่ากลับคืนป่า โดยช้างป่าที่พบบ่อยครั้ง คือ พลาย
สาลิกา พลายงาเดียว พลายตัวเล็ก พลายกอล์ฟ พลายนที การด าเนินการปลูกไผ่หนาม (รั้วธรรมชาติ) เป็นสิ่งกีด
ขวางป้องกันช้างป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับบริษัทแคนนอน จัดกิจกรรมปลูก
ไผ่หนาม แบบจิตอาสา CSR ณ บริเวณหมู่ท่ี 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก จ านวน 300 ต้น 
 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า 

   - ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครนายก 
เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยและบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าที่ออกหากินนอกเขต
ป่าให้กลับคืนสู่ป่า จังหวัดนครนายก จ านวน 39 คน เป็นผู้เอาประกันภัยระยะเวลาประกันภัย เริ่มต้นวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. และสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ส ารวจบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าชุดเฝ้าระวังและผลักดันฯ เพ่ือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย  

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยจาก
ช้างป่า พิจารณาจากงบประมาณของ อปท. ในพ้ืนที่เกิดภัย ด าเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก่อน จึงจะเป็นขั้นตอนการช่วยเหลือของอ าเภอ และจังหวัด โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของอปท. พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของอปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
แผนการจัดการช้างป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) จังหวัดนครนายก 

แนวคิด/หลักการ : ช้างกลับคืนป่า ประชาชนปลอดภัย 
กลไก/วิธีการ : ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว  
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : มีแผนการจัดการช้างป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)                   

จังหวัดนครนายก 
ประโยชน์ที่ได้รับ : ประชาชนในพื้นท่ีสามารถอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างปลอดภัย 

          ระยะสั้น 
- Realtime Camera trap (Early warning System) 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู้ป่าอนุรักษ์ 
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ระยะกลาง 
- การควบคุมความเสียหายและความสูญเสีย การจัดท าสิ่งกีดขวาง ป้องกันช้างป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
-  การควบคุมความเสียหายและความสูญเสีย การจัดท าสิ่งกีดขวาง ป้องกันช้างป่าออกนอกพ้ืนที่

อนุรักษ์ 
ระยะยาว 
- การจัดท าสิ่งกีดขวาง 
- การจัดการพ้ืนที่แนวกันชน 
- ด้านระเบียบและข้อกฎหมาย 
 

 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.4.2 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
 คลังจังหวัดนครนายก รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก ในรอบเดือน
สิงหาคม 2565 ในไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 
 1. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ไตรมาสที่ 4 ยอดเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 93 ยอดใช้จ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 100  
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 2. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ Function) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

 
 

3. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม = ประจ า+ลงทุน) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2565 เรียงตามล าดับ 69 
หน่วยงาน ดังนี้ 

 



18 

 

 

 

 
4. หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Q4 ของเดือน ส.ค.65 
จ านวน 27 หน่วยงาน (เรียงล าดับตามร้อยละผลการเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย) 
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5. หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Q4 ของเดือน ส.ค.65 
จ านวน 45 หน่วยงาน (เรียงล าดับตามร้อยละผลการใช้จ่ายจากมากไปหาน้อย) 
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6. หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้งบลงทุน จ านวน 2 หน่วยงาน 
 

 
 
7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบ Area) ของจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2565 ล าดับในภาพรวมล าดับที่ 34  

 
 8. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2565 
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 9. โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถนการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2565 

 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและเร่งรัดการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป 
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และขอประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 5  กันยายน 
2565 – วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป ซึ่งส านักงานคลังจังหวัด รับลงทะเบียน
บริเวณข้างห้องส านักงานคลังจังหวัด ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

    3.4.3 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร            

     ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รายงานว่าจังหวัดได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณา
การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชด าริ พระราชด ารัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน เพ่ือให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้น าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลห้องสมุดของโรงเรียนต่าง ๆ 
จ านวน 117 โรงเรียน พบว่าโรงเรียนยังขาดแคลนหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 42 
จ านวน 103 โรงเรียนโดยขาดเป็นชุดหรือเป็นรายเล่ม จังหวัดจึงได้ตั้งเป้าหมายว่า จะด าเนินการจัดซื้อหนังสือ
สารานุกรมไทยฯ ให้กับโรงเรียนให้ครบชุด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอ 
ร่วมบริจาคเงินตามก าลังศรัทธาและได้ด าเนินการ ดังนี้ 
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1. จังหวัดนครนายก โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้ส ารวจข้อมูล 

เป็นดังนี้  

 
      2. สรุปยอดเงินของผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้ 

ส่วนราชการ หน่วยงานและอ าเภอ 196,289 บาท 
มูลนิธิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา 80,000 บาท 
มูลนิธิศาลหลักเมืองนครนายกและพระพุทธมงคลนครนายก 42,211 บาท 

รวมเป็นเงินบริจาคท้ังสิ้น 318,500 บาท 
  3. จังหวัดนครนายกได้จัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ยกชุด เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 

42 เป็นหนังสือชุดละ 31 เล่ม ในราคาหน้าปก รวมชุดละ 8,000 บาท จ านวน 27 ชุด และได้จัดซื้อเป็นราย
เล่มอีก 410 เล่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,500 บาท 

  4. วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดนครนายกก าหนดจัดพิธีมอบ
หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนหนังสือ จ านวน 103 โรงเรียน  
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก แจ้งเชิญ
โรงเรียนตามท่ีแจ้งความประสงค์ขอรับสนับสนุนหนังสือฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือฯ ต่อไป 

ทั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษาได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบค าถามหนังสือ
สารานุกรมไทยฯ ซึ่งจะขยายผลการด าเนินการต่อไป 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5  การก ากับและดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ (ที่ท าการปกครอง
จังหวัดนครนายก) 
1.ประเภทสถานประกอบการ 
     1.1 สถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3 ประกอบด้วย 
3 (1) สถานเต้นร า ร าวง รองเง็ง เช่น ไนต์คลับ ฟลอร์เต้นร า 
3 (2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มจ าหน่าย โดยมีผู้ปรนนิบัติลูกค้า  เช่น โรงน้ าชา  
3 (3) สถานอาบน้ า นวด อบตัว เช่น อาบอบนวด 
3 (4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มจ าหน่าย โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

ตาม (ก) – (ง) 
 (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืน และยินยอมให้นักร้องหรือพนักงานนั่งกับลูกค้า (ผับ) 
(ข) จัดอุปกรณ์ร้องเพลงให้ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้ร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมให้พนักงานนั่งกับลูกค้า 
(คาราโอเกะ) 
(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวที หรือการเต้น
บริเวณโต๊ะอาหาร (เทค) 
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  (ง) รูปแบบอื่นๆ ตามกฎกระทรวง (ปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรงก าหนด) 

3 (5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใด ซึ่งปิด
หลังเวลา 24.00 น. 

3 (6) รูปแบบอื่นๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันยังไม่ก าหนด) 
       

 

1.2 สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ตามค าสั่ง คสช. ที่ 22/2558 

คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ความเห็นว่า สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ คือ 
1 สถานประกอบการที่ไม่ครบองค์ประกอบเป็นสถานบริหาร ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ เช่น                         

ร้านที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มจ าหน่าย มีการแสดงดนตรีสด แต่ปิดท าการไม่เกิน  
24.00 น. เป็นต้น 

2 มีลักษณะการบริการที่เห็นได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มหรือแหล่งมั่วสุม อันอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

3 เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการพิจารณาว่าสถานที่ใดเป็นสถานประกอบการ 
คล้ายสถานบริการ ตาม ค าสั่ง คสช. ที่ 22/2558 

        1.3 ร้านอาหาร  สถานประกอบการที่เปิดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามปกติ  

2. จ านวนสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในจังหวัดนครนายก 
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3. การขออนุญาตในการประกอบกิจการ 

4. การควบคุมตามกฎหมาย 
    4.1 การก าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
           1. พรฎ.ก าหนดเขตจังหวัดนครนายก พิจิตร สตูล สุโขทัย และอ่างทอง เป็นท้องที่งดให้อนุญาต                 
ตั้งสถานบริการ พ.ศ.2545 บังคับใช้เมื่อ 27 ก.ค. 2545 
           2. ยกเลิก พรฎ.ฉบับปี พ.ศ.2545 โดย พรฎ.ก าหนดท้องที่งดให้อนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ.2561 
(22 จังหวัด) บังคับใช้เมื่อ 23 พ.ย. 2561 
            ผลของ พรฎ. งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 

1. เมื่อ พรฎ. ใช้บังคับ จะไม่สามารถอนุญาตให้ตั้งสถานบริการรายใหม่ได้ในเขตจังหวัด  
2. หากสถานบริการที่ได้รับใบอนุญาต ไม่ยื่นขอต่อใบอนุญาตภายในในเวลาที่ก าหนด กฎหมาย

ก าหนดว่าจะต้องด าเนินการเสมือนขออนุญาตใหม่ ซึ่งไม่สามารถอนุญาตให้ได้ตามข้อ 1 
3. พรฎ.ไม่บังคับใช้สถานบริการที่ได้รับใบอนุญาตก่อน พรฎ.ใช้บังคับ และสถานบริการที่ตั้งใน

โรงแรม 
       4.2 การควบคุมตามค าสั่ง คสช. ท่ี 22/2558 
           ค าสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ประกอบการสถานบริการ/สถานประกอบการคล้าย        
สถานบริการ กระท าการดังต่อไปนี้ 
           1. ยินยอม/ปล่อยปละ ให้ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ใช้บริการ 
           2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
           3. เปิดท าการเกินเวลาที่กฎหมายก าหนด 
           4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายก าหนด 
           5. ยินยอม/ปล่อยปละ ให้มีการพกอาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด เข้าไปในสถานประกอบการ 
           หากพบผู้ฝ่าฝืนค าสั่งตามข้อ 4 
  1. หากเป็นสถานบริการ  สามารถเพิกถอนใบอนุญาต/กรณีอยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาต ให้ระงับ               
การต่อใบอนุญาต และไม่ออกใบอนุญาตต่อไปห้าปี /  สั่งปิดสถานที่เป็นเวลาห้าปี 
          2. หากเป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สามารถสั่งปิดสถานที่เป็นเวลาห้าปี 
          3. หากมีการเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานที่ ให้สรรพสามิต เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย 
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5. การเข้าตรวจตราในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       5.1 สถานบริการ 

1. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ – ในเวลาท าการ 
2. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ –ในเวลาท าการ หรือ ในกรณีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน 

พ.ร.บ.สถานบริการ เข้าเวลาใดก็ได้ 
       5.2 สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ/ร้านอาหาร  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ – ในเวลาท าการ 
6. สรุปข้อสั่งการส าคัญ 
      หนังสือจังหวัดนครนายก ด่วนที่สุด ที่ นย 0118.1/2287 ลงวันที่ 9 ส.ค. 65 
      1. ก าชับผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการทุกแห่ ง ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงความปลอดภัยของอาคาร ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
      2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจตรา สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน 
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
     3. กรณีพบว่ามีกระท าการท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ด าเนินการทั้งทางอาญาและทางปกครอง 
     4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ 
     5. ร่วมกับ อปท.ในพ้ืนที่ ส ารวจและตรวจสอบอาคารที่ใช้ประกอบการสถานบริการทุกแห่งว่ามีความ
แข็งแรงมั่นคง และใช้อาคารตรงตามประเภทที่ขออนุญาตหรือไม่ 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
3.6  การด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดนครนายก (ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก) 
        จังหวัดนครนายกได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานข้อมูลในระบบ TPMAP หรือ ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) โดยได้บูรณาการหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคีอ่ืนๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนตาม
แนวทางของคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแห่งชาติก าหนด ประกอบด้วย 

(1) ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก (ศจพ.จ) จ านวน 1 ศูนย์ 

(2) ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ) จ านวน 4 ศูนย์ 

(3) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ จ านวน 41 ทีม 

(4) ทีมพ่ีเลี้ยง จ านวน 110 ทีม 
ยอดครัวเรือนเป้าหมายรวม 1,425 ครัวเรือน แต่ที่พบเพิ่มรวม 1,466 ครัวเรือน โดยผลการ

ด าเนินงานในการบันทึกกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100  
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สรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานฯ จังหวัดนครนายก 
ข้อมูลรายงานผล โดย กรมการพัฒนาชุมชน (วันที่ 15 สิงหาคม 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา 

และเรื่องท่ัวไป  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก รายงานข้อมูลการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด

นครนายก (ทูลเกล้าถวายฎีกา) ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 
 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในระบบทั้งหมด 21 เรื่อง 

 ยุติเรื่องได้ 18 เรื่อง (85 เปอร์เซ็นต์) 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง (14 เปอร์เซ็นต์) 
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 เรื่องระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง  

 เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ ากร่อย  
ท าให้ไม่สามารถใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคได้ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้เข้าไปดูแล้วแต่ติดเรื่อง
พ้ืนที่ส่วนกลางติดภารจ านอง 

 เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
เพ่ือให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยผู้ร้อง มีโรคประจ าตัวและประสงค์ท างานด้าน
เอกสาร ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมให้การช่วยเหลือ หางานท าให้แต่พบว่า
ยังเป็นงานที่ไม่เหมาะสม (โรงช าแระไก่) ปัจจุบันให้จัดหางานจังหวัดอยู่ระหว่างหางานที่
เหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งได้ประสานไปยังส านักงานนิวเคลียร์ อยู่ระหว่าง
รอค าตอบรับ 

 เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
สรุปว่า ทั้ง 3 เรื่อง จังหวัด อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมกันด าเนินการตามภารกิจหน้าที่แล้วและ
จะรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชมในครั้งต่อไป  
 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.8 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนกันยายน 2565  
ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก รายงานว่า สภาวะอากาศทั่วไป  เดือนนี้ บริเวณจังหวัด

นครนายกยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพ้ืนที่ กับจะมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากในบางวัน อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ าล้นตลิ่งในบางแห่ง เนื่องจาก 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและประเทศไทย ยังคงมีก าลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบ
กับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นอกจากนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ แล้วมี โอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ หรือ
เคลื่อนผ่านประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่างหรือ ภาคกลางตอนบน 

ข้อควรระวัง เดือนนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุม ทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีก าลังแรงขึ้น ท าให้บริเวณจังหวัดนครนายกมีฝนตกเพ่ิมขึ้น จึงขอให้
ประชาชน ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.9 สถานการณ์น้ า  
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก รายงานว่าจังหวัดนครนายก มีแหล่งน้ าที่ส าคัญจ านวน  

8 แห่ง อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประกอบด้วย แหล่งน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล และแหล่งน้ าขนาดกลาง จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ าคลอง
โบด อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน อ่างเก็บน้ าบ้านวังม่วง และอ่างเก็บน้ า
คลองกลาง มีความจุน้ า 8 แห่ง รวม 251.760 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ าสนับสนุน การอุปโภคบริโภค รักษาระบบ
นิเวศ ผลักดันน้ าเค็มอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว     
 สถานการณ์น้ าในแหล่งน้ าที่ส าคัญ ท้ัง 8 แห่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สรุปไดด้ังนี้ 

 

ผลตา่ง

ปริมาณน ้า ปริมาณน ้า
  ปริมาณน ้า   
ป ี2565 - 2564

(ไร่) ตา้บล/อ้าเภอ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) (ม.รทก.) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.)

1 เขื่อนขุนดา่นปราการชล 18,280 อ.เมืองนครนายก 226.000 5.000 +110.00 224.000 + 96.46 159.710 71.30 + 93.93 149.110 66.57 10.600 มากกว่าป ี64

2 อ่างเก็บน ้าทรายทอง 644 อ.เมืองนครนายก 2.425 0.139 +85.00 2.000 + 85.40 2.111 105.55 + 81.98 1.223 61.15 0.888 มากกว่าป ี64

3 อ่างเก็บน ้าคลองโบด 1,000 อ.เมืองนครนายก 4.300 0.070 +36.27 4.250 + 31.68 2.395 56.35 + 25.65 0.512 12.05 1.883 มากกว่าป ี64

4 อ่างเก็บน ้าหว้ยปรือ 1,855 อ.เมืองนครนายก 9.400 0.120 +45.40 8.870 + 43.04 6.267 70.65 + 41.19 4.703 53.02 1.564 มากกว่าป ี64

5 อ่างเก็บน ้าคลองสเีสยีด 2,143 อ. ปากพลี 1.472 0.050 +54.50 1.140 + 49.45 0.420 36.84 + 53.35 0.936 82.11 -0.516 น้อยกว่าป ี64

6 อ่างเก็บน ้าบา้นวังม่วง 507 อ. ปากพลี 0.893 0.034 +60.00 0.800 + 55.97 0.479 59.88 + 51.69 0.231 28.88 0.248 มากกว่าป ี64

7 อ่างเก็บน ้าคลองวังบอน 1,239 อ. ปากพลี 7.750 0.200 +57.20 7.600 + 53.50 5.762 75.82 + 55.30 6.650 87.50 -0.888 น้อยกว่าป ี64

8 อ่างเก็บน ้าคลองกลาง 2,491 อ. ปากพลี 3.500 0.111 +68.00 3.100 + 62.60 2.457 79.26 + 57.18 1.923 62.03 0.534 มากกว่าป ี64

รวมทั งสิ น 251.760 179.601 71.34 165.288 65.65 14.313 มากกว่าป ี64

ปริมาณน ้าที่
ระดบัต่า้สดุ

ที่ อ่างเก็บน ้า/เขื่อน
พื นที่

ชลประทาน
ทีต่ั ง

ปริมาณน ้าที่
ระดบัสงูสดุ หมายเหตุระดบัน ้า

คิดเปน็ %
 ของ

ความจุ

ระดบัน ้า
คิดเปน็ %

 ของ
ความจุ

(ม.รทก.) (ม.รทก.)

ระดบัน ้าที่
ระดบัเก็บกัก

ปริมาณน ้าที่
ระดบัเก็บกัก

สถานการณ์น ้า 27 ส.ค. 65 สถานการณ์น ้า 27 ส.ค. 64
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 สรุปปริมาณน้ าคงเหลือ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ของแหล่งน้ าที่ส าคัญในจังหวัดนครนายก ทั้ง ๘ แห่ง คือ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ าคลองโบด อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ อ่างเก็บน้ า  
คลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าวังม่วง อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน และอ่างเก็บน้ าคลองกลาง มีปริมาณน้ าเก็บกักรวมทั้งสิ้น 
179.601 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 71.34 ของความจุทั้ง ๘ แห่งมากกว่าปี 2564 จ านวน 
14.313 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 มาตรการบริหารจัดการน้ าฤดูฝน ปี 2565 ของกรมชลประทาน เพ่ือให้ปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ า
เพียงพอส าหรับการใช้น้ าตลอดฤดูฝน ปี 2565 และเก็บกักน้ าไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี 65/66 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดสรรน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศในเพียงพอตลอดทั้งปี  
 2. ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝน ให้ใช้น้ าฝนเป็นหลัก ใช้น้ าชลประทานเสริม กรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น 
 3. บริหารจัดการน้ าท่าให้มีประโยชน์สูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน 
 4. กักเก็บน้ าในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์เก็บกักน้ าต่ าสุด ตามช่วงเวลา เพ่ือความมั่นคง  
ด้านการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ 
 5. วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
 เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2565 ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเลื่อนลงมาพาดผ่าน 
ภาคกลางและภาคตะวันออก อาจท าให้มีฝนตกเพ่ิมมากขึ้น จึงควรเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ าป่าไหลหลากอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มต่ าริมล าน้ าธรรมชาติ และแม่น้ านครนายก 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเมืองศาสตร์ของพระราชา  
    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก รายงานว่าจังหวัดนครนายก ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน

ขับเคลื่อนเมืองศาสตร์ของพระราชาดงละคร เพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนเมืองศาสตร์ของพระราชา ดงละคร เป็น
เมืองแห่งการเรียนรู้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมืองโบราณดงละคร เมืองแห่งสุขภาพ 
เมืองผลไม้และเมืองสมุนไพรเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ศาสตรพระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้า
คณะท างานด้านต่างๆ จ านวน 6 คณะ โดยนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมกับ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และพัฒนาการจังหวัดนครนายก ได้ร่วมหารือกับพระมหาสิริ
วัฒนา สีลสาโล เจ้าอาวาสวัดดงละคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ วัดดงละคร 
เพ่ือขับเคลื่อนเมืองศาสตร์ของพระราชาดงละคร เป็นรูปธรรมสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน
อย่างยั่งยืน จังหวัดนครนายก จึงให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ อ าเภอทุกอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการ ดังนี้  
 1. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน โคก หนอง นาโมเดล วัดดงละคร ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก เพ่ือสร้างการรับรู้สู่สาธารณชน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนโดยให้หน่วยงานของ
ท่านและประชาชน มาเรียนรู้ และศึกษาดูงาน 
 2.  ด าเนินการปรับแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ท่านได้ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต าบลดงละคร เป็นอันดับแรก หรือให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่  22 กรกฎาคม 2565 เพ่ือจังหวัดจักได้ติดตามการด าเนิน
ความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทราบ  

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ .ศ. ๒๕๖๕   
เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป  มี 62 มาตรา 7 หมวด และบทเฉพาะกาล 
  สาระส าคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕   เป็นก าหนดหลักการ
การบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคเข้าด้วยกัน เพ่ือให้มีการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการอย่างแท้จริงและ
ให้มีความเป็นเอกภาพสอดรับกัน จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้นใช้บังคับแทนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน  
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการเป็นองค์กร
หลักแต่เพียงองค์กรเดียว และให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับผิดชอบงานเลขานุการแทน             
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการก ากับและติดตามการด าเนินการตามแผนดังกล่าว 
รวมทั้ง ก าหนดให้จัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคแทนแผนพัฒนาภาคเดิม และเพ่ิมเติมการจัดท างบประมาณ
และการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดขึ้นใหม่ เพ่ือให้การบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค         
เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาพ้ืนที่ และอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 มาตรา 1 “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกา  ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 



34 

 

 

 



35 

 

 

 



36 

 

 

 



37 

 

 

 
  จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.12  การด าเนินภารกิจตามวาระจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2565 โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัด
นครนายก รายงาน ดังนี้ 

1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก การดูแลค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล/กระทรวงพาณิชย์ และการส่งเสริมด้านการตลาดและการค้า 

2. ข้อมูลจ านวนนิติบุคคลจังหวัดนครนายก ณ เดือน กรกฎาคม 2565 มีจ านวน ทั้งสิ้น 1 ,424 ราย 
และการเปรียบเทียบแนวโน้มการจดทะเบียนบริษัท ของจังหวัดนครนายก 
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- กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยประชาชน

การช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19)  

- การผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ Digital Economy, Bio Economy, Green Economy, Sharing 
Economy, Creative Economy และการค้าออนไลน์เชื่อมโยงสินค้าและบริการที่โดดเด่นของจังหวัด
ในตลาดและพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจังหวัดนครนายก 
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จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
3.13  สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 25 -28 สิงหาคม 2565     
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่า ช่วงวันที่ 25-28 

สิงหาคม 2565 พ้ืนที่ประสบภัย จ านวน 4 อ าเภอ 12 ต าบล ดังนี้ 
1. อ าเภอเมืองนครนายกรวม 6 ต าบล ต.เขาพระ ต.ท่าทราย ต.ท่าช้าง ต.สาริกา ต.ศรีนาวา และ ต. 

พรหมณี 
2. อ าเภอบ้านนารวม 4 ต าบล 1 เทศบาล ต.บ้านนา ต.ป่าขะ ต.ศรีกะอาง ต.บางอ้อ และเทศบาลบ้านนา 
3. อ าเภอปากพลี ต.ท่าเรือ หมู่ที่ 6 
4. อ าเภอองครักษ์ ต.ทรายมูล หมู่ที่ 1, 4, 7, และ 11 
สาเหตุ 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงพัดปกคลุม ประเทศไทย ท าให้เกิดฝน

ตกหนัก และมีน้ าท่วมพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่    25 – 28 สิงหาคม 2565 
การให้ความช่วยเหลือ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2565นายอ าพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.นย. พร้อมส่วนราชการลงพ้ืนที่จัดการ

ช่วยเหลือประชาชน ต.หินตั้ง ม.3ต.สาริกา ม.1, 2, 3 
วันที่ 27 สิงหาคม 2565นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รอง.ผวจ.นย. ลงพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือประชาชน  

วัดทองย้อย วัดป่าขะ วัดเลขธรรมกิตต์ ประตูระบายน้ าปากคลองขวาง และประตูระบายน้ าคอลง 29 
วันที่ 28 สิงหาคม 2565นายอ าพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.นย. พร้อมส่วนราชการ ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหา

อุทกภัย ต.สาริกา ม.10 ริมถนนสาย 3049 (นครนายก – นางรอง) กม.6  
หน้าปั้ม ปตท. โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาฯ  เช่น ทล. อบจ. ชป. ปภ. อ.เมือง 

อบต.เขาพระ อบต.บ้านใหญ่ และ อบต.สาริกา ฯลฯ  
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สรุปการใช้เรือท้องแบนอพยพประชาชน ไปยังจุดปลอดภัย รวม 145 ล า 

- ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง เรือ 5 ล า 
-    ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา เรือ 135 ล า (ให้ อบต. ป่าขะ ยืม 5 ล า) 

สรุปผลการแจกถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชน รวม 1,100 ชุด 
- ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา แจกถุงยางชีพ 200 ชุด 
- ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา แจกถุงยางชีพ 900 ชุด 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
3.14 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
3.14.1 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 

ภาคบังคับ (ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก)  
 โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นโครงการที่
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานบูรณาการต่างๆ โดยมีส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็น           
ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส าคัญและน าเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการ 
 
 ผลการด าเนินงาน เดือนสิงหาคม 2565  
 ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ด าเนินการในขั้นตอนที่ 9 การจัดเตรียมต าแหน่งงานรองรับ
หลังจากผ่านการฝึกอบรม และติดตามการมีงานท าของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คน ผลดังนี้ 
 

หลักสูตรที่ส าเร็จการฝึกอบรม 
ประกอบอาชีพ

อิสระ 
รายได้

ต่อเดือน 

ไม่มีงานท า/
ไม่ได้ประกอบ

อาชีพ 
 

หมายเหตุ 

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างแอร์ - - 
ย้ายไปอยู่กับญาติที่ 

 จ.นครปฐม 
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร - -  รอศึกษาต่อ 
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อม 15,000 - อู่ช่างชัย 
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ พนักงานทั่วไป 9,690 - ท างานรับเหมากับญาติ 
พนักงานบันทึก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ - -  รอศึกษาต่อ 
พนักงานบันทึก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

พนักงาน
ร้านอาหาร 9,000 - ท างานกับมารดา 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.14.2 สรุปผลการด าเนินการ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน 

(One Province (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก) 
                           

 
 

 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



43 
 
3.14.3 งานส าคัญในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

  1) วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565  เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงติดตามความก้าวหน้า 
การด าเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

2) วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสุพรรณิการ์         

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนกันยายน 2565  
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

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

 


