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รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก  
ครั้งที่ 9/๒๕๖5 ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖5  

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ๒๕๖5 เวลา ๐๙.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

------------------------------------------------------------- 
เวลา 0๙.0๐ น. เริ่มประชุม 
1. นายอ าพล  อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก          ประธาน 
2. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
3. นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
4. พ.อ.อภิชัย  มีธัญญากร  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

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

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

จังหวัดนครนายก 
24. นายวิมล  งามวงษ์   รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและ 

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

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

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

นครนายก 
64. เรือตรีเสน่ห์  ปรีชาศิลป์  แทน สรรพากรพ้ืนที่นครนายก 
65. นางสาวอันธิกา ขวัญมณี   แทน ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
66. นายสุรเชษฐ์ น่วมนุ่ม   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก 
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67. นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์  แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
ขุนด่านปราการชล 

68. นายกมล  จันทอนธิมุต  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท 
69. พ.ต.อ.ธวัชชัย สนิกวาฬ  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
70. นางสาวดวงจิต สังข์ค า   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร 

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

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

 1. มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) (ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนครนายก) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส าคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกรสู่
มาตรฐานความปลอดภัย โดยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเป็นสินค้า Q ที่มีความ
ปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภค ดังนั้น จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการผลิตและตรวจรับรองระบบการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
มีความปลอดภัยตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) ส าหรับเป็น
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และเป็นการน าวัตถุดิบที่ปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค 
คือ ร้านอาหาร โดยมอบหมายให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ด าเนินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย  เลือกใช้สินค้า Q ปี ตั้งแต่ปี 
๒๕๕5 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของ
จังหวัดที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรอง
ตนเองว่าผลผลิตปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหาร และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น  พร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น  

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ด าเนินโครงการร้านอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 มีร้านอาหารที่ได้รับการรับรอง 
จ านวน 8  ร้าน แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ร้านอาหารที่ยังได้รับการรับรอง จ านวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านวังรี  
รีสอร์ท ,ร้านครัวคุณรัช , ร้านเดอะเบสท์ คานาอัน , ร้านครัวนานา และร้านเรือนลอมฟาง   2) ร้านอาหารที่
หมดอายุการรับรอง จ านวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านครัวโฮโดร , ร้านเต็ม 10 และร้านที่ตามหา            

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีร้านอาหารที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 ร้าน 
และได้รับการรับรองอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ทั้ง 3 ร้าน ได้แก่ ร้านครัวไฮโดร , ร้านที่ตามหา 
และร้านปลาสี่แคว   
     ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย 
เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ให้กับร้านอาหาร จ านวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านครัวโฮโดร , ร้านเต็ม 10 และ
ร้านที่ตามหา       
   

 2. มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย จ านวน 16 ราย 
(วิทยาลัยเทคนิคนครนายก) 

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  
“ทีมขุนด่านปราการชล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ประจ าปีพุทธศักราช 2565 จ านวนผู้เข้าร่วมรับเกียรติบัตร จ านวน 16 คน ดังนี้  

ผู้บริหาร (จ านวน 4 คน)   คร ู(จ านวน  5 คน) และนักเรียน นักศึกษา (จ านวน 7 คน) 
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 3. การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (แรงงานจังหวัดนครนายก) 

ด้วยระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ.๒๕4๘ ให้มีเครือข่ายในรูปแบบ
ของอาสาสมัครแรงงานเพ่ือท าหน้าที่เป็นสื่อกลางการบริการในทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน เช่น ด้านการ
ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเก็บข้อมูล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานระหว่าง
ประชาชนในพ้ืนที่กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและแรงจูงใจ กระตุ้นจิตส านึก 
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม กระทรวงแรงงานจึงให้ส านักงานแรงงานจังหวัด ด าเนินการคัดเลือก
อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 จ านวน ๑ คน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
กระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ.๒๕4๘ ซึ่งเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงแรงงาน      
ด้านการประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพ้ืนที่/ชุมชน ที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เพ่ือรับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ  

๒.๑ ปัจจุบันส านักงานแรงงานจังหวัดนครนายกมีอาสาสมัครแรงงานในระดับต าบลอยู่ 
ทุกอ าเภอ จ านวน 41 คน โดยมีวาระการปฏิบัติภารกิจ 3 ปี  

๒.๒ จังหวัดนครนายกมีค าสั่งที่ 304/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครนายก เพ่ือพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
แรงงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงแรงงานก าหนด 

๒.๓ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครนายก ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 3 ราย ได้แก ่

๑) นางสาวมณี ขวัญสุข อาสาสมัครแรงงานต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

๒) นางสาวณัฐชลัยย์ สุระพิพิธ อาสาสมัครแรงงานต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

3) นายกอบลาภ ดาวแจ้ง อาสาสมัครแรงงานต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

คณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อ นางสาวณัฐชลัยย์ สุระพิพิธ อาสาสมัครแรงงาน
ต าบลศีรษะกระบือ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับ
จังหวัดนครนายกประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65  เพ่ือรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

๒.4 กระทรวงแรงงาน ได้จัดส่งใบประกาศเกียรติคุณให้ส านักงานแรงงานจังหวัด เพ่ือด าเนินการ
มอบให้กับนางสาวณัฐชลัยย์ สุระพิพิธ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ประจ าปี พ.ศ.๒๕65  

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่อาสาสมัครแรงงาน ผู้มีจิตอาสาช่วยในการประสาน            
การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพ้ืนที่/ชุมชน จึงเห็นควรบรรจุเรื่องการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ           
และใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 5           
ในเรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุมในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 โดยขอเรียนเชิญ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
ของจังหวัดนครนายก 
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  4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการมอบ
ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่ เกษียณอายุราชการ ประจ าปี                  
พ.ศ. 2565 (ท่ีท าการปกครองจังหวัดนครนายก) 

1.1 กรมการปกครอง มีหน่วยงานบริการประชาชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 43 หน่วยบริการ ที่แสดงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีส าหรับการขับเคลื่อนโครงการส าคัญของกรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (10 Flagships to DOPA New Normal 2022) : “อ าเภอ..วิถีใหม่” ; การพัฒนามาตรฐานการบริการ
ประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “กรมการปกครอง..วิถีใหม่” จึงได้จัดท าใบ
ประกาศเกียรติคุณมอบให้บุคลากรฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2 กรมการปกครอง ได้ก าหนดมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการ
ปกครองที่เกษียณอายุราชการ ผู้ซึ่งมีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในวินัยอันดี และเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานดังที่ได้เคยปฏิบัติเช่นทุกปี โดยในปีนี้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งสิ้น 459 
คน ประกอบด้วยข้าราชการ จ านวน 423 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 31 คน และพนักงาน จ านวน 5 คน จึงขอ
ความร่วมมือจังหวัดมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้ เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี  
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก (กลุ่มงานปกครอง) ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 
1.1 – 1.2 แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ 

2.1 มีรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณฯ ของอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
จ านวน 9 คน ดังนี้ 

(1) นายพีระ การุญ 
(2) นายสมศักดิ์  เอ่งฉ้วน 
(3) นายสุเทพ  พงษ์ธัญการ 
(4) นายตรีนัยน์  นพรัตน์ 
(5) นางสาวนัดดา  อนุกานนท์ 
(6) นายหมู่ใหญ่ ยุทธนา  สาอ้ิม 
(7) นายหมู่ใหญ่ โสภณ  แตงโสภา 
(8) นายหมู่โท ศักดิ์ระพี  แก่นพรหม 
(9) นางนิตยา  ดิษฐสุวรรณ 

2.2 มีรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณฯ และของที่ระลึก ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการครบ 
60 ปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 5 คน ดังนี้ 

(1) ว่าที่ ร.ต. ธัญญา  เฟ่ืองนิภากรณ์ ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญ
การพิเศษ) สังกัด ที่ท าการปกครองอ าเภอองครักษ ์

(2) นางล าใย  ชูมณี ต าแหน่ง เสมียนตราจังหวัดนครนายก สังกัด ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก 
(3) นายเสนอ  มั่นเพ็ชร ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) สังกัด  

ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านนา  
(4) นายนันท์นภัส  ไพศาล ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ สังกัด ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก 
(5) นายเพชนา  ศรีอร่าม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน สังกัด ที่ท าการปกครอง

อ าเภอองครักษ์ 
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5. การมอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565  
(ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก) 

จังหวัดนครนายก อนุมัติให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกด าเนินประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 เพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครนายก ที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆหรือผู้ที่
สนใจเข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้แต่งตั้งคณะท างานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น และใช้หลักเกณฑ์ การประกวด
ของกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 

คณะท างานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565  ได้ด าเนินการ 
ลงพ้ืนที่ประกวดผลงานของวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลประเมินผลงาน
และพิจารณาผลงาน และได้ด าเนินการพิจารณาผลการประกวดฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ผลการคัดเลือก
ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2565 ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤติถนอมอาหารหมู่ 5 ท่าทราย ต าบล 
ท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่     

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกส้มโอ หมู่ 4 ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะยงชิดต าบลศรีกะอาง ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีอรุณ ต าบลบางลูกเสือ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล ดังกล่าว ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

นครนายก มอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลต่อไป 
 

 6. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดนครนายก 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก) 

จังหวัดนครนายก อนุมัติให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายกด าเนินงานกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจ าปี 
2565 เพ่ือก าหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการงานการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
เกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตลอดจนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์ผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดนครนายก  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2565เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์
ผลงาน ได้มีมติเห็นชอบให้จัดท าใบประกาศเกียรติคุณมอบแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัด
นครนายก จ านวน 406 รายในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ รายละเอียด ดังนี้ 

1. อ าเภอเมืองนครนายก  จ านวน 125 ราย 
2. อ าเภอปากพลี  จ านวน   51 ราย 
3. อ าเภอบ้านนา  จ านวน 114 ราย 
4. อ าเภอองครักษ์  จ านวน 116 ราย 
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โดยมีผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1. นายส าเริง รัศมี ต าแหน่ง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอองครักษ์ 
2. นายภูธร หมื่นวงศ์ ต าแหน่ง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอเมืองนครนายก 
3. นายสุวรรณ จันนา ต าแหน่ง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอปากพลี  
4. นายกรุด สุขสิริ ต าแหน่ง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ าเภอบ้านนา 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
(อกม.) ดังกล่าว ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้แทนอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดนครนายก ต่อไป 

2. แนะน าข้าราชการใหม่ 
นางสาวทรายทอง  ประดับศรี  สหกรณ์จังหวัดนครนายก (ติดราชการ) 

 ย้ายมาจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

 
 

3. ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
1. นายกิตติพงษ ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
2. นายบุญส่ง   ศิริมา  ประมงจังหวัดนครนายก 
3. นางจุไรรัตน์   แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก 
4. นางเนาวรัตน์   บุญวรรณโณ ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
5. นางสาวสมปอง เรืองอ านาจ ผอ.ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก (ติดภารกิจ) 
6. พ.ต.ท.กนก   สงวนพรรค ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ข้ าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย พ้นจากต าแหน่ง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยได้ลงในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 199 ตอนพิเศษ 227 ง วันที่ 26 กันยายน 2565 โดยให้  นายอ าพล อังคภากรณ์กุล พ้นจาก
ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  
 โดยจังหวัดนครนายกยังคงมีสถานการณ์น้ าท่วมขังและต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ า  จึงขอฝากให้  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ทั้ง 2 ราย รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (กอ.
รมน.) ปลัดจังหวัดนครนายก นายอ าเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ช่วยกันรับมือ เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ และช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสามารถใช้ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ที่มีการประชุมทุกวัน เพ่ือหารือร่วมกัน
ต่อไป ส าหรับงานด้านอื่น ๆ ก็เป็นไปตามค าสั่งการมอบอ านาจของจังหวัดที่มีอยู่ 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบและฝากไว้เพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม     รับทราบ และ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้แทน

ของจังหวัดในการกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 8/๒๕๖5 ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖5  
                        เม่ือวันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖5 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน  43  หน้า และได้มีหนังสือ
แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2565 รวมถึงเว็บไซต์จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว 
 จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากมีประเด็นแก้ไขขอให้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการต่อไป 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2565 ประจ าเดือนสิงหาคม 2565  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 วีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือนกันยายน 2565 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เปิดวิดิทัศน์ 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

3.2 สถานการณ์โควิด – 19  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานสถานการณ์การณ์โควิด แนวโน้มผู้ป่วย Covid-19 

ทรงตัว และยังกระจายในเกือบทุกต าบล ซึ่งอาจเห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อลดน้อยลง ซึ่งตามข้อเท็จจริงอาจน้อยเพราะ
ไม่แสดงอาการหรือไม่ตรวจหาเชื้อ  สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในครอบครัว คนใกล้ชิด และในที่
ท างาน  ยังไม่พบใน Cluster (ระบาดเป็นกลุ่ม) ในพ้ืนที่  ส าหรับมาตรการด าเนินการ  คือให้หน่วยบริการทุกแห่ง 
เตรียมความพร้อมตาม มาตรการ 3 พอ  มีการเฝ้าระวังการเกิด Cluster ในชุมชนและสถานที่เสี่ยง เช่น 
โรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ   ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุข ร่วมติดตาม 
ผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 608 และ นักเรียน 5 -17 ปี  ศปอ. ศปต.  
ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ส่วนราชการ ก ากับการตรวจ Covid Free Setting ในร้านอาหาร ตลาดสด 
ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สถานประกอบการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตามาตรการ 2 U 

 
 

2. ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 232  ง หน้า 47 วันที่ 29 กันยายน 2565 โดยที่
ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ในภาพรวมของโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลก
ได้รายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวมีจ านวนลดลดอย่างมีนัยส าคัญและมีจ านวนต่ าที่สุดนับตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563 สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์ในประเทศไทย สืบเนื่องมาจากการด าเนินมาตรการทาง
สาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดการระบาด ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการเข้ารับการ
ฉีดวัคซีน การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นไปโดยบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน ท าให้สามารถผ่อนคลาย
การบังคับใช้บรรดามาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อทั้งประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถด าเนินชีวิต 
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายให้เข้าสู่ภาวะปกติ จึงออกประกาศให้ยกเลิก
ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าว ในส่วนของ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีบังคับอยู่ต่อไป 
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กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ซึ่งได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2565  ประกอบด้วย 1)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 และ 2) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565   
โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะมีผลยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย 
แล้วก าหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป แผนการเปลี่ยนผ่าน 
Covid-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ดังนี้ 

 

 
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ ทั้งนี้ในวันนี้ภาคบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นครนายก เพ่ือด าเนินการตามที่รัฐบาลก าหนดต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานภาพรวมประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 โดย
สาระส าคัญของประมวลกฎหมายยาเสพติด ดังนี้ 

1. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 (มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป) 
2. ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 (มีผลบังคับใช้ 30 วัน) 
3. พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
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 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 การติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานส าคัญของจังหวัดนครนายก 
3.3.1 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP)  
(ส านักงานจังหวัดนครนายก, ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก,ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครนายก,โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล) 
       ส านักงานจังหวัดนครนายก โดยผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
รายงานว่า การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่
มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) จังหวัดนครนายกได้ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแต่งตั้งคณะท างานเพิ่ม
ประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จังหวัดนครนายก ตามค าสั่งจังหวัดนครนายก  
ที่ 2479/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  
เป็นประธานคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก 
เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีหน้าที่เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่จังหวัดเรื่องงาน  
งบ ระบบ คน และประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัด (Agenda) ตามแผนพัฒนาจังหวัด ปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือก าหนดเป็นประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  
  จังหวัดนครนายกได้เสนอตามประเด็นการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการใน
จังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ใน 3 ประเด็น เสนอไปยัง ส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
  ๑. การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก              
เรื่อง “หนองแสง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ โดย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เรื่องการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชน
วัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก โดย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   3. การจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล 
จังหวัดนครนายก โดย โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     โดยส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดรูปแบบการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ให้ส่งรายงานไปยังส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย  
๒ ระดับ ดังนี้  
   1. การประเมินระดับองค์ประกอบ พิจารณาจาก ๓ องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบ 
มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1  องค์ประกอบของรูปแบบ/กลไกการพัฒนา หมายถึง รูปแบบการพัฒนา 
ที่จังหวัดเลือกจะน าประเด็นนโยบายส าคัญ (Agenda) ไปด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ๔๐ คะแนน 

1.2 องค์ประกอบของการบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ ๒๐ คะแนน ก าหนด
ประเมินจ านวนหน่วยงานที่ร่วมกันด าเนินการ (๕ คะแนน) และบทบาท/วิธีการด าเนินการร่วมกัน (๑๕ คะแนน) 

1.3 องค์ประกอบของผลส าเร็จการด าเนินงาน ๔๐ คะแนน ก าหนดประเมินผลส าเร็จตาม
แผน (๑๐ คะแนน) และผลส าเร็จการด าเนินการตามตัวชี้วัด (๓๐ คะแนน) 
  2. การประเมินระดับภาพรวม การประเมินระดับภาพรวมของจังหวัดพิจารณาจากผลรวม
ของคะแนนในแต่ละองค์ประกอบกรณีจังหวัดที่มีมากกว่า ๑ ข้อเสนอ จะใช้คะแนนเฉลี่ยของข้อเสนอฯ โดยการ
ประเมินผลภาพรวมของจังหวัดจะแบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 
  2.1 จังหวัดที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หมายถึง จังหวัดก าลังพัฒนาไปสู่การ
เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
  2.2 จังหวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป หมายถึง จังหวัดมีศักยภาพสูง 
ในการเป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
      เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมคณะท างานเพ่ิมประสิทธิภาพจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (ด้านความมั่นคงและบริหารทรัพยากรธรรมชาติ) เป็นประธานการประชุม 
จึงขอเชิญหน่วยงานเจ้าภาพน าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
              ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกรายงานว่า   

1. “หนองแสง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ ประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัด  
(Agenda) การขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคน  ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

2. ประเด็นที่จังหวัดคัดเลือก : การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตเกษตร  
3. เรื่อง  “หนองแสง ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ”  
4. วัตถุประสงค์  

 4.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพ้ืนที่   
      4.2 เพ่ือส่งเสริมอาชีพ ลดค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้ให้กับเกษตร/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
          4.3 เพ่ือสร้างและพัฒนาแนวคิดใหม่ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. เป้าหมาย  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 100 ราย 
          6. ตัวชี้วัด   ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
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      ผลลัพธ์   - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
น าแนวทาง ไปปฏิบัติจริงในวิถีการท าเกษตร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  - ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 

7. แนวทางการขับเคลื่อน  
   7.1 น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยการ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือขจัดความยกจนของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  7.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยกระดับคุณภาพการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลาย เช่น การท าเกษตรปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต การท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น  

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

8. บทบาทของ “หนองแสง ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ” เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถ
ขยายผลองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยมีฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  8.1 ด้านพืช ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย พืชสมุนไพร  
  8.2 ด้านประมง ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  
  8.3 ด้านปศุสัตว์ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ฐานเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง 
  8.4 ด้านการลดต้นทุน ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน  
   8.5 ด้านการตลาด จุดรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ส่งจ าหน่ายให้วังรีคลีนเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ
ให้กับลูกค้า เช่น โรงพยาบาล ตลาดนอกพ้ืนที่จังหวัด เป็นต้น 
   8.6 ด้านการสร้างอาชีพเสริม เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ กศน.อ าเภอปากพลี ใช้ถ่ายทอดความรู้อาชีพเสริม 
ให้แก่ประชาชนและสมาชิกในชุมชน เช่น การท าขนมไทย การย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ และมีการน านักเรียนมา
ศึกษาดูงาน เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  

9.  ผลการด าเนินงาน 
       9.1 ต้นทาง : การพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพ

เกษตรปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตการเกษตร ดังนี้ 
  9.1.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพลี ศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
  - ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความพร้อมถ่ายทอดความรู้

ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจเรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ สารชีวภัณฑ์ วัสดุเพาะปลูก
พืชผักปลอดภัย เป็นต้น 

    - ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเข้ารับการอบรมความรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง เพ่ือขยายผลสู่ชุมชน 
  9.1.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปากพลี ส่งเสริมการเลี้ยงไก่

ไข่อารมณ์ดี วิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรรายย่อยเพ่ือการพัฒนาเป็น Smart Farmer ส่งเสริมการผลิตอาหารไก่
ไข่จากวัตถุดิบในท้องถิ่น เพ่ือช่วยลดต้นทุน  

  9.1.3 ส านักงานประมงจังหวัดนครนายก ส านักงานประมงอ าเภอปากพลี ส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาในบ่อพลาสติก ท าให้มีอาหารบริโภคในครัวเรือน 

  9.1.4 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย 
อบรมหมอดินอาสา 4.0 จัดท าแปลงทดลองและแปลงงานวิจัย การปลูกสมุนไพรในพ้ืนที่ดินกรด ส่งเสริมใช้พืช
ปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และขยายผลต่อในพ้ืนที่ตนเอง  สามารถลดต้นทุนการผลิต  
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  9.1.5 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์
ผัก ช่วยลดต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ 

  9.1.6 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด  ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารเคมี เพ่ือบริโภคในครัวเรือน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

  9.2 กลางทาง : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความเข้มแข็ง
ในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีข้อมูลการเกษตรที่ทุก
ภาคส่วนสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรครบวงจร สามารถจัดเก็บและ
ใช้ข้อมูลเพ่ือวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
     9.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพลี ส่งเสริมการน าระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการท างานผ่าน แอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้สามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรได้ด้วยตัวเองผ่านมือถือ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทาง และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรโดยการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 
เช่น การควบคุมแมลงวันผลไม้ การท าเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือป้องกันก าจัดโรคพืช  

  9.2.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปากพลี ส่งเสริมการน า
นวัตกรรมกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาการเกษตร ส าหรับเกษตรกรรายย่อย (VRIO Model)  
ใช้ทรัพยากรเป็นตัวก าหนดผลผลิต โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในการปฏิบัติ คือ 
การเลือกทรัพยากรที่มีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบยาก และน ามาใช้ประโยชน์ เริ่มจากการไว้เนื้อเชื่อใจ   
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคน าไปรวบรวมที่ผู้น ากลุ่มเพ่ือจ าหน่าย ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และ 
สามารถสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน  

  9.2.3 ส านักงานประมงจังหวัดนครนายก ส านักงานประมงอ าเภอปากพลี ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสมุนไพร โดยการใช้จุลินทรีย์ EM บอล ใช้สมุนไพรข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้แทนยา
ปฏิชีวนะ ใช้ผลไม้รสเปรี้ยวแทนยาฆ่าเชื้อ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่า  

  9.2.4 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูล 
ด้านการเกษตร สามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในรายพ้ืนที่  (Agri -Map)  
เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ในการท าการเกษตรด้านต่างๆให้เหมาะสม Application คุยกับน้องดินดี ผู้ช่วยอัจฉริยะ 
ในการให้บริการสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆ เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดิน คุณสมบัติและข้อจ ากัดของดินแต่ละ
ชนิด การปรับปรุงบ ารุงดินให้ความเหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด การวางแผนการใช้ที่ดิน ข้อมูลต้นทุน-
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสะดวกรวดเร็ว 

  9.2.5 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก เสริมสร้างการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือการ
จัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือนลดต้นทุนประกอบอาชีพ เพ่ือการวางแผนประกอบอาชีพ มีการสอนผ่าน 
Mobile Application Smart Me ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ - รายจ่าย) และบัญชีต้นทุนอาชีพ (รายได้ 
และ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย) เพ่ือการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
เชื่อมโยงการตลาดเกษตรกรออนไลน์  

  9.2.6  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ส่งเสริมการแปรรูป ผงถ่าน น้ าผึ้งชันโรง  
โดยการท าสบู่จากสมุนไพร สบู่ถ่าน และสบู่น้ าผึ้งชันโรง รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน 

  9.2.7  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกและ กศน.อ าเภอปากพลี ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมจากภูมปัญญาชาวบ้าน ในการผลิตผ้าพิมพ์ลายไทยพวน โดยประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในการท าและสร้าง
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ลวดลายบนผ้า น ามาท าเป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ พวงกุญแจ เป็นต้น 
สามารถเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและชุมชน 

  9.2.8 ส านักงานพลังงานจังหวัดนครนายก  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อาทิ เครื่องสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์ 
    9.3 ปลายทาง : พัฒนาศักยภาพของเกษตรอย่างเป็นระบบและเพ่ิมช่องทางการตลาดที่
หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค การขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ ดังนี้ 

   9.3.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้า
เกษตร (ตลาดเกษตรกร) เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน  
   9.3.2 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในพ้ืนที่และ
ภายนอกพ้ืนที่ โดยการประสานกับวังรีคลีน เพ่ือรับผลผลิตของเกษตรกรไปจ าหน่าย โดยมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 
เป็นแหล่งรวบรวมแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับคนในชุมชน เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น เกษตรกร
บางรายมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขยายก าลังการผลิตตามความต้องการของตลาด 
 10. ผลสัมฤทธิ์“หนองแสง” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการบ่มเพาะทักษะอาชีพ 
         ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ติดตามการด าเนินโครงการการด าเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้นเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

   10.1 การขยายผลสู่ชุมชน 
  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต น าไปสู่การ

ปฏิบัติในครอบครัว และเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกชุมชน เช่น 
  - นางวิไลวรรณ  โกศลจิต หมู่ 2 ต าบลหนองแสง น าความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ไปปรับใช้ใน

พ้ืนที่ของตนเอง 
  - นางรักษิณา คะประสบ หมู่ 3 ต าบลหนองแสง น าความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงไส้เดือน  

การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
  - นายสุชาติ ชูสืบสาย หมู่ 4 ต าบลหนองแสง น าความรู้เรื่อง การปลูกพืชการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยง

ปลา เลี้ยงผึ้งชันโรง การท าไส้เดือน ไปท าเกษตรแบบผสมผสาน ในพ้ืนที่ 2 งาน 
  - นางสมพร  รุนประพันธ์ น าความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  
  - นางลักขณา  มิ่งไทยสงค์ หมู่ 9 ต าบลหนองแสง น าความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน ท าปุ๋ยหมัก  

ผ้าพิมพ์ลาย ไปด าเนินการท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
  - นางเบญจา สัตย์ส่วย หมู่ 9 ต าบลหนองแสง น าความรู้เรื่องการท าปุ๋ยหมัก ไส้เดือนไปด าเนินการ 
  - นายน้อย บุญขัน หมู่ 9 ต าบลหนองแสง น าความรู้เลี้ยงไก่ไข ่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
  - นายธงไชย  น้อยส าแดง หมู่ 4 ต าบลเกาะโพธิ์ น าความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ การใช้หยวกกล้วย

ผสมอาหารมาเลี้ยงไก่ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
          10.2 การเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
                จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 ราย โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google From โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83.00 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (โดยวิธีการสัมภาษณ์ 23 ราย และแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ 
Google From จ านวน 60 ราย) พบว่า เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพ่ิมจากการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 83 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 83.00 รายได้ที่เพ่ิมขึ้น เกิดจากการขายผลผลิต เช่น ไข่ไก่ พืชผัก ผลไม้ ปุ๋ยไส้เดือน ผลิตภัณฑ์
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ผ้าพิมพ์ลาย เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรน าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติในแปลง ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต เช่น การเลี้ยงไก่ไข่โดยใช้หยวกกล้วยผสมอาหาร การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้  
ปุ๋ยมูลไส้เดือน ใช้สมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะ ท าเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ป้องกันก าจัดโรคพืช เป็นต้น 

 11. สรุปการประเมินผลการพัฒนาจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   11.1 การประเมินระดับองค์ประกอบของรูปแบบ/กลไกการพัฒนาที่จังหวัดเลือกประเด็น
นโยบายส าคัญ (Agenda) ไปด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ประกอบด้วย 2 รูปแบบ 
    11.1.1 การน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการท างาน (Digital Government) เช่น การ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบออนไลน์ (Google From) และส่งเสริมการใช้ระบบ
ดิจิทัลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  
    11.1.2 การพัฒนานวัตกรรมของรัฐ (Public Innovation)  โดยการน าเทคโนโยลี
และนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น การน านวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาการเกษตร ส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย VRIO Model  การส่งเสริมการผลิตเพ่ิมมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการควบคุม
แมลงวันผลไม้  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากน้ าหมักชีวภาพและสมุนไพรและใช้จุลินทรีย์ EM Ball 
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร การส่งเสริมองค์ความรู้ผ่าน Application  FARMBOOK , Smart Me และคุยกับ 
น้องดินดี ผู้ช่วยอัจฉริยะ  
   11.2 องค์ประกอบของการบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่างๆ 
    11.2.1 หน่วยงานบูรณาการตามแผน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครนายก  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  ส านักงาน
ประมงจังหวัดนครนายก  สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก  และส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก 
        หน่วยงานบูรณาการนอกแผน 12 หน่วยงาน ได้แก่ 

- ภาครัฐ  ได้แก่  ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพลี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปากพลี 
ส านักงานประมงอ าเภอปากพลี  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก  ส านักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปากพลี  
และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

-  ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)จ ากัด 
และบริษัทวังรี คลีน  

- สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
- ภาคประชาชน ได้แก่ เกษตรกร 

    11.2.2 หน่วยงานมีบทบาทในการด าเนินงาน ดังนี้ 
ต้นทาง : การพัฒนาศักยภาพและยกระดับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับ

คุณภาพเกษตรปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตการเกษตร  
   กลางทาง : การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้มี

ความเข้มแข็งในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 
ปลายทาง : พัฒนาศักยภาพของเกษตรอย่างเป็นระบบและเพ่ิมช่องทางการตลาดที่

หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค การขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาดทุกระดับ  
   11.3 องค์ประกอบของผลส าเร็จการด าเนินงานตามแผน 
    11.3.1  ผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 11 โครงการ ดังนี้ 1)โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสละ  2) โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 3) โครงการพัฒนาเด็ก



19 
 

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 4) โครงการอบรมหมอดิน 4.0  5) โครงการผลิตและใช้
สารอินทรีย์เพ่ือผลิตพืชปลอดภัย (โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก)  6) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในอ่างพลาสติก  7) โครงการพัฒนาการเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  8) โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเพ่ิมมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การควบคุมแมลงวันผลไม้  9) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน) 
10) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)  11) โครงการ
เชื่อมโยงตลาดทั้งภายในพ้ืนที่และภายนอกพ้ืนที่ 

           ผลส าเร็จของการด าเนินงานนอกแผน   
     1) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ด าเนิน

โครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ในชุมชนบ้านบุ่งเข้ ต าบลหนองแสง  
  2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ส่งเสริมการแปรรูป ผงถ่าน น้ าผึ้ง

ชันโรง โดยการท าสบู่จากสมุนไพร สบู่ถ่าน และสบู่น้ าผึ้งชันโรง รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน 
      3)  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก และกศน.อ าเภอปากพลี ส่งเสริม
การใช้นวัตกรรมจากภูมปัญญาชาวบ้าน ในการผลิตผ้าพิมพ์ลายไทยพวน โดยประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในการท า
และสร้างลวดลายบนผ้า น ามาท าเป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ พวงกุญแจ 
สามารถเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและชุมชน 
      4)  ส านักงานพลังงานจังหวัดนครนายก  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดย
การใช้เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
    11.3.2 ผลส าเร็จการด าเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย พบว่าเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเข้าร่วม
โครงการจ านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 83  
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

  2. การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ ยวชุมชนวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จั งหวัดนครนายก                       
โดย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันขับเคลื่อน
การด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(High Performance Provinces : HPP)  

1. การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก     
2. ประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัด (Agenda)  

  การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในประเด็น การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัด
นครนายก  
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3. วัตถุประสงค์  
    1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ที่มีอัตลักษณ์ มีเสน่ห์เกี่ยวกับความรู้ และคุณค่า
วัฒนธรรมไทยพวนในรูปแบบที่น่าสนใจ และมีมูลค่าเพ่ิม  
   2) เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
   3) เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงยกระดับกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริการชุมชนในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
   4) เพ่ือสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

4. เป้าหมาย  
  นักท่องเที่ยวชาวไทย/ชุมชนในพื้นที่อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

5. ตัวช้ีวัด  
  ชุมชนมีรายได้จากการบริการการท่องเที่ยวต่างๆ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว  

สินค้าเกษตรแปรรูปและหรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนจากปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
6. ผลลัพธ์ 

  1) ชุมชนมีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่น าเสนอกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน การบริการโฮมสเตย์ และกิจกรรมการเรียนรู้ของคนในชุมชน ทั้งเกษตรกร ผู้สูงวัย 
และวัดสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การกระจายรายได้มากขึ้น  
   2) จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 

7. แนวทางการขับเคลื่อน  
    ในการด าเนินงานเป็นการด าเนินกิจกรรมที่น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการท างาน และการพัฒนา
นวัตกรรมของรัฐ ดังนี้  
    1) ประสานความร่วมมือโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธมิตรองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
    2) ศึกษาทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของชุมชนที่ผ่านมาและทบทวนและ
เพ่ิมเติมรายละเอียด เช่น สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบชุมชน 
    3) เสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 
 

8. ข้อมูลพื้นฐาน 
  ชุมชนวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 4 ชุมชน ดังนี้ 
  1) ชุมชนบ้านท่าแดง ชุมชนการตั้งถิ่นฐานชาติพันธุ์ “พวน” จากแขวงเชียงขวาง สปป.ลาว 

เมื่อประมาณ 200 กว่าปี จุดเริ่มต้นของชาวไทยพวนจังหวัดนครนายก  
  2) ชุมชนเกาะหวาย ชุมชนการสืบสารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี การแปรรูปอาหาร

พ้ืนบ้านละที่พักโฮมสเตย์  
  3) ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนการฟ้ืนฟูการทอผ้าพ้ืนบ้านไทยพวนที่ยังคงรักษาไว้ในลวดลายโบราณ

ไทยพวนยุคเก่า เช่น ลายพญานาคน้อย ลายน้ าไหล ฯลฯ  
  4) ชุมชนบ้านฝั่งคลอง เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของทั้ง 4 ชุมชน ซึ่งมี

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) ที่ก่อตั้งปี พ.ศ.2541 และพัฒนามาเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง และยกระดับเป็น “มิวเซียม ปะพวนที่ปากพลี” เมื่อปี พ.ศ.2562 
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จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม เพ่ือเผยแพร่ความรู้และคุณค่าวีถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมไทยพวนในรูปแบบที่น่าสนใจ 
   รายได้จากการบริการการท่องเที่ยวต่างๆ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
สินค้าเกษตรแปรรูป และหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว สินค้าเกษตรแปรรูป และหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ย้อนหลังปี 2562 - 2564   

  1) ปี พ.ศ. 2562  จ านวน  3,000 คน รายได้รวม 1,158,550  บาท 
   2) ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  2,000 คน รายได้รวม 922,367  บาท 
  3) ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  500 คน รายได้รวม 809,867  บาท 
   รายได้เฉลี่ย 3 ปี จ านวน 963,594.67  บาท 

  โดยที่มาของรายได้ ได้แก่ การขายปลาดูสมุนไพร ขนมข้าวกระยาคู ผ้าทอพ้ืนบ้านไทยพวน  

ไข่เค็มสูตรใบเตยหอม และกลุ่มการแสดงพ้ืนบ้าน  

9. ผลการด าเนินงาน 
   9.1 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวน ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนประกวดการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism  
  9.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย ส านักงานนครนายก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองและหน่วยงานภาคีต่างๆ  
จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ไทยพวน พิธีกรรมสูดเสื้อสูดผ้า ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565  
   9.3 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดนครนายก  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย
พวนจังหวัดนครนายก ประจ าปี 2565 ณ ชุมชนบ้านใหม ่ 
  9.4 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และชุมชน
คุณธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี น าเสนอคลิปวิดีโอ #เที่ยวชุมชนยลวิถี#ชุมชนแชมเปียน#
นครนายก#ยลวิถีชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง ได้รับรางวัล “ชุมชนแชมป์เปี้ยนนักเล่าเรื่อง” เที่ยวชุมชน ยลวิถี 
ของกระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่ทางสื่อ Tik Tok 
  9.5 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ร่วมกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด าเนินโครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
พ้ืนที่ต้นแบบในศตวรรษที่ 21 ที่เอ้ือต่อการสร้างสมรรถนะในอนาคตให้แก่บุคลากรท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่น
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 
  1) กิจกรรม U2T HACKATHON ระดับภูมิภาค จ านวน 12 ทีม โดยทีมไทยพวน

นครนายก เป็นหนึ่งใน 12 ทีมที่ผ่านการเข้ารอบ ซึ่งกิจกรรม U2T for BCG HACKATHON 2022 (แฮกกาธอน) คือ 

การแข่งขันน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรม ที่ผสมผสานองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีซึ่งผู้เข้าร่วม

โครงการจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพของตนเอง ในด้านต่างๆ เพ่ือเข้าสู่ E-COMMERCE รวมถึงการมี

ส่วนร่วมในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

  2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส าหรับบรรจุน้ าพริกปลาดูมะดัน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง 
การถ่ายทอดความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษา กับชุมชนไทยพวน โดยมีการน าผลมะดันซึ่งเป็นผลไม้ที่มีจ านวน
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มากในพ้ืนที่ต าบลท่าทราย มาเป็นส่วนผลมกับปลาดูที่มีอยู่แล้วในชุมชนไทยพวน จึงท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ น้ าพริก
ปลาดูมะดัน ตรา ป่องเอ๊ียม 
  9.6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครนายก ร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครนายก ได้ส่งเสริมให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก สมัครขอรับ
มาตรฐาน SHA ซึ่งชุมชนไทยพวน ได้รับมาตรฐาน SHA ประเภท นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว หมายเลข
ตราสัญลักษณ์ C0502 
  9.7 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation & 
Productivity) การพัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดนครนายก ด้วยการพัฒนาผ้าทอท้องถิ่นให้มีความโดด
เด่นและร่วมสมัย ได้แก่ ลายดอกสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นผ้าทอมือจากชุมชนไทยพวน 
  9.8 ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ส่งเสริมให้มีการยกระดับฝีมือแรงงาน  
ด้วยการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และบริการในชุมชน  
  9.9 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานนครนายก ด าเนินการประชาสัมพันธ์ แนะน าให้มีการเข้ามาท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน และซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ใหม่ ในชุมชนไทยพวนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการผ่อน
คลายมาตรการต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เข้ามาท่องเที่ยว และศึกษาดูงาน อาทิเช่น บุคลากรและเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง , คณะผู้บริหารและชุมชนเทศบาลต าบลเขา
น้อย จังหวัดเพชรบุรี , อาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการท่องเที่ยว และการบริการวิทยาลัยการท่องเที่ยว 
การบริการและกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต , ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
8 จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก) คณะ
อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , คณะผู้บริหารโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

 10. ผลสัมฤทธิ์ 
   ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ดังกล่าว 
ข้างต้น เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
   1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา มีนักท่องเที่ยว จ านวนไม่น้อยกว่า 1,900 คนและ
คาดว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคม 2565 จะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 2,500 คน 

 2) ตั้งแต่เดือนมกราคา 2565 เป็นต้นมา มีรายได้ ประมาณ 673,000 บาท และคาดว่าเมื่อ
ถึงเดือนธันวาคม 2565 จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 866,500 บาท ซึ่งจะเป็นไปตามตัวชี้วัด ชุมชนมีรายได้จากการ
บริการการท่องเที่ยวต่างๆ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว สินค้าเกษตรแปรรูปและหรือผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนจากปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7   
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 



23 
 

  3. ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล  รายงานว่า การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล ดังนี้ 

1. เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
ประเด็นนโยบายส าคัญของจังหวัด (Agenda) การจัดการสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการน้ า)  

2. ประเด็นที่จังหวัดคัดเลือก : การน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการท างาน (Digital Government) 
3. เรื่อง  “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก”  
4. วัตถุประสงค์  
    4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า ติดตามสถานการณ์น้ าและการป้องกันภัยที่เกิด

จากน้ า และท าให้พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายลดลง 
   4.2  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามการควบคุมน้ าของเขื่อน ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง 
   4.3  ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือการบริหารจัดการน้ าตามที่ได้รับจัดสรรได้อย่างถูกต้อง ณ เวลาจริง 

 5. เป้าหมาย  ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 283,280 ไร่ 
  6. ตัวช้ีวัด   
   1) การบริหารจัดการน้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน (Cropping Intensity) มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
                ๒) ร้อยละพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเกิดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 0.05 ( 94.75 ไร่ ) 

   3) ผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
      ผลลัพธ์ พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง ไม่เกินร้อยละ 0.05 
 7. แนวทางการขับเคลื่อน  
    การปรับกระบวนการท างานโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Government) มาใช้เพ่ือให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน าระบบ SCADA และระบบโทรมาตร มาใช้ในการปรับระบบ/บูรณาการ
ฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าท่าจากสถานีต่างๆ ทั้งบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ า 
และท้ายเขื่อน โดยระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะท าการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ าใน
ช่วงเวลาต่างๆ และหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ ามาใช้ในการบริหารจัดการน้ า
ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ใช้ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการน้ า แผนการเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และแผนที่
บริหารจัดการน้ า ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงานได้ต่อไป
   ๘. การบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่างๆ 
       หน่วยงานที่ร่วมกันด าเนินการ ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก อุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ โครงการชลประทานนครนายก โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก ส านักงานจังหวัดนครนายก 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ส านักงานประมงจังหวัดนครนายก ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนครนายก ส านักงานประมงจังหวัดนครนายก ส านักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครนายก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก โดยมีบทบาทในการด าเนินการร่วมกันดังนี้ 
   ๑) สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยด าเนินงานให้การสนับสนุน
ข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก โดยโครงการขุนด่านปราการชลได้น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
คาดการณ์ปริมาณฝนเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ า 
   ๒) โครงการชลประทานนครนายก โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก ส านักงานจังหวัด
นครนายก ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  
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นครนายก โดยด าเนินงานร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ า และวางแผนการบริหารจัดการ
น้ าภายในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งเตรียมแผนการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภายในจังหวัดนครนายก 
   ๓) โครงการชลประทานนครนายก โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก ส านักงานจังหวัด
นครนายก ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  
นครนายก ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ส านักงานประมงจังหวัดนครนายก ส านักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยน าข้อมูลทางด้านทรัพยากรน้ าและสถานการณ์น้ าของจังหวัดนครนายกไปใช้
ส าหรับการวางแผนในหน่วยงานและแจ้งข่าวสารแก่ประชาชน 

9.  ผลการด าเนินงาน 
   จากแผนการด าเนินงานก าหนดโครงการ 5 กิจกรรม ทางโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่าน
ปราการชลได้ด าเนินเสร็จสิ้นแล้ว 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 คือ  
   กิจกรรมที่ 1 : 1 โครงการ 1 ล้านบาท โดยมีการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายไม่
มากตามศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ า และมีเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของโครงการ ซึ่งในปี 
2565 อาคารชลประทานที่ได้รับการซ่อมแซมทั้งหมดจ านวน 20 แห่ง 
   กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดน้ าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ า มีเจา้หน้าที่โครงการได้ลงพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นท่ี ภูมิสังคม การด าเนินชีวิตให้สามารถดูแลตนเองได้และท าการเกษตรได้อย่าง
ยั่งยืน กับองค์กรผู้ใช้น้ าด้านการบริหารจัดการน้ าภายในพ้ืนที่ และยังได้เตรียมแผนการรับมืออุทกภัยปี 2565 
โดยมีการจัดประชุม หาหรือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครนายก สทนช.ภาค 2 อบต.หินตั้ง อบต.ศรีนาวา อบต.หนองแสง และ อบจ. ชมรมผู้ประกอบการภายใน
จังหวัดนครนายก เช่น ชมรมผู้ประกอบการเรือยางล่องแก่ง ผู้ประกอบการโรงแรม เป็นต้น จ านวน 1 ครั้ง รวม 35 คน    

กิจกรรมที่ 3 : ก่อสร้างอาคารชลประทาน อาคารบังคับน้ า ทรบ. เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการน้ า จ านวน 4 แห่ง แห่ง ซึ่งอาคารชลประทานที่ได้รับการปรับปรุงทั้งหมด สามารถเพ่ิมความจุกักเก็บน้ า  
ได้ 1,180,000 ลูกบาศกเมตร เต็มศักยภาพ มีพ้ืนที่ชลประทานได้รับประโยชน์ 855 ไร่ และประชาชนได้รับ
ประโยชน์ประมาณ 1,080 ครัวเรือน ได้แก่   
   1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านคลองคล้า พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ต าบลหนองแสง อ าเภอ 
ปากพลี จังหวัดนครนายก (งบประมาณกรมชลประทาน) เพ่ิมความจุเก็บกักน้ า 756 ,000 ลบ.ม. พ้ืนที่
การเกษตรได้รับประโยชน์ 300 ไร่ 
  2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านคีรีวัน (งบประมาณกรมชลประทาน)  เพ่ิมความจุเก็บกักน้ า
120,000 ลบ.ม. พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 100 ไร่ 
   3) ก่อสร้างอาคารบังคับคลองขุนแก้ว  คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก  
กรมชลประทานในปี 2566 เพ่ิมความจุเก็บกักน้ า 80,000 ลบ.ม. พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 225 ไร่ 
   4) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าบ้านบุ่งเข้ (งบประมาณกรมชลประทาน) เพ่ิมความจุเก็บกักน้ า
224,000 ลบ.ม. พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 200 ไร่ 
   กิจกรรมที่ 4 : งานปรับปรุงระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 
ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์หลักระบบควบคุม ในส่วนของ อาคารควบคุมประตูระบายน้ า , 
River outlet, Irrigation Outlet และติดตั้งเครื่องมือโทรมาตรที่คลองสมอปูน โดยใช้การรับ-ส่งสัญญาณด้วย
ระบบดาวเทียม และได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเข้าสู่ระบบ SCADA พร้อมทั้งติดตั้ง
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เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ที่ อาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ า ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารน้ าของเขื่อนขุน
ด่านปราการชลในบริเวณหัวงานให้สามารถติดตามสถานการณ์น้ าและบริหารจัดการน้ าได้รวดเร็วต่อเนื่องมากขึ้น 
   กิจกรรมที่ 5 : งานปรับปรุงระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 
ระยะที่ 3  เป็นการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์หลักในระบบควบคุมประตูระบายน้ าในพ้ืนที่ส่งน้ าของโครงการ   
และติดตั้งโทรมาตรเพ่ิมเติมในคลองส่งน้ าและล าน้ า ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดน้ าของเขื่อนขุนด่าน
ปราการชลในพื้นที่ชลประทาน 18,280 ไร่ ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ าได้
รวดเร็วต่อเนื่องมากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากสถานการณ์ฝนตกหนักหรือพายุเข้า 
   จากการด าเนินงานจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า ติดตามสถานการณ์น้ า
และการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ า และท าให้พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายลดลง ผู้บริหารสามารถติดตามการควบคุม
น้ าของเขื่อน ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง และได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือการบริหารจัดการน้ าตามที่ได้รับจัดสรร
ได้อย่างถูกต้อง ณ เวลาจริง 
 10. ผลสัมฤทธิ์ 
         โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล ติดตามการด าเนินโครงการการด าเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้นเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
   1) การบริหารจัดการน้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน (Cropping Intensity) มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

- การบริหารจัดการน้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน (Cropping Intensity) โดยค านวณจากสูตร
การหา Cropping Intensity   

 
 
   
 

  โดยโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านส ารวจพบว่ามีจ านวนพ้ืนที่การบริหารจัดการน้ าในเขต
ชลประทานทั้งหมด 2๒,๖๘๙ ไร่ จากพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมดของโครงการจ านวน 26,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.57 

   2) ร้อยละพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเกิดความเสียหายจากอุทกภัยและ  
ภัยแล้ง เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 0.05 ( 94.75 ไร่ ) 

- จากการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ปี 2565 จากส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก พบว่าไม่มีพ้ืนที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งภายในจังหวัดนครนายก 
   3) ผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

- โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาจะให้เจ้าหน้าที่ออกส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร โดย
ใช้แบบประเมิน ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ (แบบ สสช. P1) ของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยกลุ่มตัวอย่าง จะต้องครอบคลุมทั้งต้นคลอง กลางคลอง และปลายคลอง โดยท าการประเมินช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี โดยผู้ใช้น้ าฯ ที่พึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ าคิดเป็นร้อยละ 89.50  
  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย) กล่าวขอบคุณทั้ง 3 หน่วยงาน 
เป็นผู้แทนของจังหวัดในการจัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ ส านักงาน ก.พ.ร. น าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์สูง โดยหาก
ส่วนราชการมีข้อเสนอแนะก็ขอให้ช่วยกันแนะน า  
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ประมงจังหวัดนครนายก การเก็บข้อมูลด้านผลการประเมิน (คะแนน) อยากให้มีส่วนราชการ
กลาง เช่น ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายกหรือส านักงาน คลังจังหวัดนครนายก ช่วยเก็บข้อมูล โดยขอให้จังหวัด
ท าเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานทั้ง 3 ผลงานต่อไป รายได้ต่อคนต่อปี 

เกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดตัวชี้วัด 3 ตวั คือ นวัตกรรมคือภูมิ
ปัญญาที่สร้างใหม่ การประเมินตนเอง  ซ่ึง ก.พ.ร.จะท าหน้าที่มามาตรวจสอบข้อมูลมาวัดผลอีกครั้ง โดยจะดูใน
ภาพรวมทั้งหมด 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
 3.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
 คลังจังหวัดนครนายก รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดนครนายก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 26 กันยายน 2565 ดังนี้ 

 
 

 
3. รายงานผลการใชจ้่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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4. โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 

 

จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึง่จะเก่ียวไปเรื่องที่ 2 ของการกันเงินต่อไป 

เรื่องท่ี 2 การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 
เป็นดังนี้ 

 

 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว138 ลง
วันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิก
เหลื่อมปี  โดยกรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน มีเอกสารส ารองเงินประเภท CX หรือ CK  
จะต้องเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS และการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป ให้เรียกรายงานแสดงเอกสารส ารองเงิน NFMA60 เพ่ือตรวจสอบสถานะ
เอกสาร  สถานะ 21 - คัดเลือกรอบ ก.ย. แสดงว่าหน่วยงาน ด าเนินการ List เอกสารส ารองเงินแล้ว แต่ต้น
สังกัดยังไม่ได้ confirm  สถานะ 31 - ยืนยันรอบ ก.ย. แสดงว่าต้นสังกัด Confirm เอกสารส ารองเงินแล้ว แสดง
ว่าท ารายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว รอกรมบัญชีกลางอนุมัต ิ
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 จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความส าคัญและก ากับ ดูแลผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีการกันเงินงบประมาณ การส ารองเงิน ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงงบประมาณประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ที่จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมายหากไม่มีการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

 เรื่องท่ี 3 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ปี 2565 โดยระยะเวลารับลงทะเบียนตั้งแต่
วันที่ 5 กันยายน 2565 – วันที่ 19 ตุลาคม 2565 มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage 
,Website ส านักงานคลังจังหวัดนครนายก ,  Line คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัดนครนายก  , การลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ในการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านของ 4 อ าเภอ เป็นต้น  ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 ผลการ
ลงทะเบียน เป็นดังนี้ 

 

 จึงขอให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3.3 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รายงานว่าหนังสือชุดสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯถือก าเนิดขึ้น
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่มี
พระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่จะรวบรวมความรู้แขนงต่างๆ ส าหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอ ซึ่งได้ริเริ่มด าเนินการในปีพุทธศักราช 2511  

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเปลี่ยนสถานะเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิ
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เงินและทรัพย์สินของ
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เป็นทุนเริ่มแรกในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทั้งยังมีพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ที่ปรึกษา และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
เป็นประธานโครงการ 
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โดยลักษณะพิเศษของสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนมีลักษณะพิเศษหลายประการตามแนว
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ หนังสือชุด
นี้จัดท าโดยคนไทยเพ่ือให้คนไทยอ่าน เรียบเรียงเรื่องมี 8 สาขาวิชา คือ 1 สาขามนุษยศาสตร์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 2 สาขาศึกษาศาสตร์ 3 สาขาสังคมศาสตร์ 4 สาขาเกษตรศาสตร์ 5 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  7 สาขาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และ 8 สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

โดยเนื้อหาสาระในแต่ละเรื่องให้ความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อมโยงกัน   โดยได้แบ่งเรื่องต่างๆ 
ออกเป็น 3 ส่วน หรือสามระดับความรู้โดยประสงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง เด็กรุ่นใหญ่
รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้สนใจอีกระดับหนึ่ง การเขียนเนื้อหาส าหรับแต่ละรุ่น เขียนขึ้นให้เหมาะสมกับผู้อ่านแต่ละรุ่น และ
พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่างๆ กัน แต่ละเรื่อง   

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดนครนายกก าหนดจัดพิธีมอบหนังสือ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ มีโรงเรียนเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุการไทยฯ จ านวน 103 โรงเรียน   
ซึ่งหนังสือสารานุกรมไทย ฯ นี้เป็นหนังสือซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยฯ ซึ่งได้ทรงแต่งตั้งขึ้นจัดพิมพ์ขึ้นแบบไทยทั้งชุด เพ่ือให้คน
ไทยทุกเพศทุกวัยได้อ่าน เป็นการส่งเสริม ความรู้ขั้นพ้ืนฐานในเรื่องราวและวิชาการในสาขาต่างๆ ซึ่งโรงเรียน
ต่างๆ จะน าด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่จะให้มีหนังสือ ที่รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ ส าหรับนักเรียน เยาวชนได้มีโอกาส
อ่าน และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ต่อไป  

จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ ให้กับโรงเรียน 103 โรงเรียน   

นายกสมาคมไลออนส์นครนายก รายงานว่า การด าเนินการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย
ฉบับเยาวชนฯ โดยไดป้ระชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักเรียนและเยาวชน ต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรม การแข่งขันแต่งบทกวี  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  การแข่งขันประกวดโครงงานและรายงาน
การศึกษาจัดแข่งขัน เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนเข้าแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยในระดับจังหวัดในวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2565 ส่งแข่งระดับภาค/ระดับประเทศ  ต่อไป 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและร่วมกันประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่าง ๆ เข้าสมัครแข่งขัน 
มติที่ประชุม รับทราบและประชาสัมพันธ์ 
       3.3.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานวาระจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2565  

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก รายงานว่า ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก
ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก  ส านักงานจังหวัดนครนายก น าเสนอ
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานขับเคลื่อน “วาระจังหวัดนครนายก” พ.ศ. 2565 วาระจังหวัดที่ 2 ประเด็น 
“นครนายกรวมใจ ร่วมสร้างความสุจริต” ซึ่งมีแนวคิดและหลักการ ให้หน่วยราชการทุกหน่วยงาน และ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ สร้างจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ก าหนด
ด าเนินงานกิจกรรมที่โดดเด่น เป็นการยกระดับการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน 
โดยจะต้องเป็นการท างานในลักษณะการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการจังหวัด
นครนายก เมือ่การประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 
4/2565 ประจ าเดือนเมษายน 2565 ดังนี้ 
  1. แนวทางการพัฒนา แนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อน 
  2. กลไกการด าเนินงาน 
  3. วิธีการ 
  4. ตัวชีว้ัด 
  5. ค่าเป้าหมาย 
  6. ผลด าเนินงาน 

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายกร่วมกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครนายก ส านักงานจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินงาน “วาระ
จังหวัดนครนายก” พ.ศ.2565 วาระจังหวัดที่ 2 ประเด็น “นครนายกรวมใจ ร่วมสร้างความสุจริต” 
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จึงเรียนมาเพ่ือรับทราบผลรายงานสรุปผลการด าเนินงาน “วาระจังหวัดนครนายก” พ.ศ.2565  

วาระจังหวัดที่ 2 ประเด็น “นครนายกรวมใจ ร่วมสร้างความสุจริต” 
มติที่ประชุม              รับทราบ 

3.4 การขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ส านักพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครนายก,ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก,ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก) 

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครนายก รายงานว่า ภายใต้การอ านวยการของ นายอ าพล 
อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก /จังหวัดนครนายกได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลไกการท างานที่ส าคัญคือ ศจพ.จ. /ศจพ.อ./ทีมปฏิบัติการฯ/และทีมพ่ี
เลี้ยงซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานข้อมูลในระบบ TPMAP ซึ่งจังหวัดนครนายกมี
ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย จ านวน 1,466 ครัวเรือน โดยได้บูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
และภาคีอ่ืนๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้ขับเคลื่อนตามแนวทางของคณะกรรมการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติก าหนด จนบรรลุตาม
เป้าหมาย สามารถด าเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนและบันทึกกิจกรรมดังกล่าวใน TPMAP Logbook 
ได้ครบ  100 % 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.5  ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดและศูนย์อาหาร  
       หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า มีผู้ร้องเรียน ว่ามีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสูบบุหรี่
ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก ส่งกลิ่นเหม็น ท าให้ผู้ปฏิบัติราชการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
ผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างถึง ได้แก่ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครนายก กอ.รมน. ส านักวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ส านักงานจังหวัดนครนายก ที่ท าการปกครองจังหวัด
นครนายก เป็นต้น โดยมีการสูบบริเวณหน้าหน่วยงาน  ทางขึ้นลงบันไดระหว่างชั้น บริเวณหน้าอาคารศาลากลาง 
เป็นต้น ซ่ึงการร้องเรียนกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนมาหลายครั้งแล้ว  

ข้อกฎหมาย 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ก าหนดประเภทหรือ ชื่อของ

สถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ 
เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 

ข้อ 5 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย
ก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณท้ังหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคารโรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณท่ีจัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามเป็นเขตปลอด
บุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพ้ืนที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

ฯลฯ 
(5.2) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตามข้อกฎหมายเห็นว่า ศาลากลางจังหวัดนครนายกทั้งส่วนอาคารและรวมอาคารที่ก าลังก่อสร้าง

ใหม่ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามข้อ 5 แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ใน
พ้ืนที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้อีกและเป็นการ
คุ้มครองสุขภาพของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงควรจัดให้มีเขตสูบบุหรี่
เป็นการเฉพาะในพ้ืนที่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามข้อ 5 แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 24 กันยายน 2561  
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ซึ่งส านักงานจังหวัดนครนายก ได้จัดสถานที่ให้สูบบุหรี่บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัด
นครนายก (5 ชั้น) ฝั่งขวา (หันหน้าเข้า) บริเวณต้นไม้ และมีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ แต่หน่วยงานต่าง ๆ ก็ยังไม่
ถือปฏิบัติแต่อย่างใด จึงให้แจ้งบุคลากรในสังกัดห้ามสูบบุหรี่บนอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก โดย
เด็ดขาด ให้ไปสูบบริเวณสถานที่ท่ีจัดไว้เท่านั้น รวมถึงให้ดูแลรักษาความสะอาดในการทิ้งก้นบุหรี่ด้วย 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายฎีกา และเรื่องทั่วไป  

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก รายงานว่า เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครนายก (ทูลเกล้าถวายฎีกา) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 ในระบบทั้งหมด 21 เรื่อง ยุติเรื่องได้  
18 เรื่อง (85 เปอร์เซ็นต์) อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง (14 เปอร์เซ็นต์) และเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ ากร่อย 
ท าให้ไม่สามารถใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคได้ 

2. เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเพ่ือให้ 
มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 

3. เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.7 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนตุลาคม 2565  
ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก รายงานว่าสภาวะอากาศทั่วไป ประมาณช่วงต้นและกลาง

ของเดือน บริเวณจังหวัดนครนายกลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นระยะๆ และเริ่มมีอากาศ
เย็นตอนเช้าในบางวัน จากนั้นฝนจะลดลงและมีอากาศเย็นมากขึ้น เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
บริเวณประเทศไทยในระยะแรกนั้น จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน โดยเฉพาะช่วง
ปลายเดือน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ นอกจากนี้ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง  
ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน 
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สรุปเดือนนี้คาดว่า บริเวณจังหวัดนครนายก อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าปกติเล็กน้อยปริมาณฝนรวม 
จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ข้อควรระวัง เดือนนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนล่าง และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัว เข้าใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ซึ่งจะท าให้บริเวณจังหวัด
นครนายกมีฝนตกชุกหนาแน่น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและค าเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อน
จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในปลายเดือนตุลาคม 2565 

 

 
 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.8 สถานการณ์น้ า (โครงการชลประทานนครนายก) 
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     
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 สถานการณ์น้ าในแหล่งน้ าที่ส าคัญ ท้ัง 8 แห่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565 สรุปไดด้ังนี้ 

 

 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 
233,077 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 92.58 ของความจุทั้ง ๘ แห่ง และชลประทานจังหวัดฯ ได้
สรุปพื้นท่ีประสบปัญหาอุทกภัยและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.9 การรณรงค์ใส่หมวกนิรภัย 100%  
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รายงานว่า ศูนย์อ านวยการความ

ปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นย(ศปถจ) 0021/ว 196 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
แจ้ง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอ าเภอทุกอ าเภอ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ให้ด าเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็นต์ 

 

  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.10 ประชาสัมพันธ์ร่วมอุดหนุนร้านสวัสดิการภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก   
 หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก รายงานว่า การเปิดจ าหน่ายอาหารในอาคารศูนย์อาหาร
ปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน  2565 เวลา 06.00 
– 14.00 น. เป็นต้นไป  

1. ร้านจ าหน่าย อาหารตามสั่ง 
2. ร้านจ าหน่าย ก๋วยเตี๋ยว 
3. ร้านจ าหน่าย ลูกชิ้น ทานเล่น 
4. ร้านจ าหน่าย อาหารอีสาน 
5. ร้านจ าหน่าย น้ าดื่ม ขนมหวาน  
6. ร้านขายขนมจีน 
7. ร้านผลไม้สด พืชผัก 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือช่วยกันอุดหนุนร้านค้าอาหารดังกล่าว ต่อไป  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.11 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
3.11.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ข้อก าหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และสอดคล้อง
กับนโยบาย OTOP โดยในแต่ล่ะผลิตภัณฑ์ จะมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันออกไป 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.11.2 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมท่ีดิน ประจ าปีพุทธศักราช 2565 
     ด้วยกรมที่ดินได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปีพุทธศักราช 2565 เพ่ือน าไปถวาย

พระสงฆ์จ าพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดอุดมธานี ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ า เดือน 12 เวลา 10.00 น. 

    ส านักงานที่ดินจังหวัดนครนายก จึงเรียนเชิญทุกส่วนราชการร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.11.3 งานส าคัญในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
1. พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”  

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ การแต่งกายชุดปกติขาว 
2. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565  
3. วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจงหวัดนครนายก 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 4.1 ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2565  
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 

4.2  หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีวาระการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ใหม่ ดังนี้ 
1. นายภานุวัฒน์ โทนุบล โยธาธิการจังหวัดนครนายก ไปด ารงต าแหน่ง โยธาธิการจังหวัดชัยนาท                    

2. นายภราดล รุ่งโรจนธ์ีระ หวัหน้าส านักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดนครนายก  
ไปด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม 

3. นายวัฒนา พิพิทธภัณฑ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก ไปด ารงต าแหน่ง ผู้บัญชาการ
เรือนจ าจังหวัดมุกดาหาร 

4. นายวินัย สุขวิลัย ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 


