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ร่าง –รายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก  
ครั้งที่ 10/๒๕๖5 ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖5  
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.0๐ น.  

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

เวลา 0๙.0๐ น. เริ่มประชุม 
1. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รักษาราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก                         ประธาน 
2. นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
3. พ.อ.อภิชัย  มีธัญญากร  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

จังหวัดนครนายก (ทหาร) 
4. นายวิชัย  บุญมี   ปลัดจังหวัดนครนายก 
5. นางอรรัตน์  จันทร์เพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
6. นายคม  ศรีเพ็ชร   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครนายก 
7. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง   พัฒนาการจังหวัดนครนายก 
8. นายราเมศ  ลิ่มสกุล   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
9. นางสาวสาคร สนธิเจริญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก 
10. นายภัทรพล  ตันเสถียร  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
11. นางธนพร  สุวรรณโณ  จัดหางานจังหวัดนครนายก 
12. นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
13. นายสมชาย  จงบัญญัติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
14. นายมงคล  ยี่รัมย์   รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดนครนายก 
15. นายบุญส่ง  ศิริมา   ประมงจังหวัดนครนายก 
16. นายสุนทร  รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
17. น.ส.นงนุษ  มหาวงค์   คลังจังหวัดนครนายก 
18. นางสาวหทัยชนก พูลศิริ   แรงงานจังหวัดนครนายก 
19. นายสุนัย  พิริยสกุลพัฒน์  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. นางสาวจันทนา พิริยะขจร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
25. นางสาวบุบผา หิมพานต์  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
26. นางภัสร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์  ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
27. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ  ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 
28. นายทองพูน  เทียมแสน  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 
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29. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
30. นางประภาเพ็ญ ศุภราช   พลังงานจังหวัดนครนายก 
31. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
32. นายวีระยุทธ บุญมา   อัยการจังหวัดนครนายก 
33. นายมนต์ชัย  คงคล้าย   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
34. พล.ต.ต. ภูมินทร์ สิงหสุต   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
35. นายอัควิทย์  เจริญพานิช  สรรพากรพื้นที่นครนายก 
36. นายชัยธวัฒน ์ กีระนันทน์  รก.ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครนายก 
37. นายชลศักดิ์  สุขี   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
38. นางอารยา  แก้วบุตรดี  หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
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. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี  นายอ าเภอเมืองนครนายก 
47. นางวจิราพร  อมาตยกุล  นายอ าเภอบ้านนา 
48. นายฤทธี  อินทีวร   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
49. นายวิภาส  โอวาทจรูญจิตต์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 
50. นางวันดี  เผื่อนอุดม  ผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานนครนายก 
51. นางสาวสุกัญญา สุขสถาน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
52. นายอุดมพร  ทิพย์โพธิ์  ผอ.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดนครนายก 
53. นายตรรคภพ อิงตระกูล  ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
54. นางสาวพัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต  รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก 
55. นายกีรติ  แก่นแก้ว  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดนครนายก  
56. นายณัฐ  ธีระอกนิษฐ์  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก 
57. นายอาทิตย์  ศิริสลุง   แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
58. นายเสรี  สมจิตต์   แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
59. นายณรงค์  แปลงแดง  แทน สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
60. นายกิตติศักดิ์ เชื้อเกตุ   แทน พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
61. พ.ท.แก้วปวาฬ นันตา   แทน สัสดีจังหวัดนครนายก 
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62. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา 
นครนายก 

63. นางเอ้ือมพร เหมือนทอง  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
64. นางสาวณฐัชยา ศรีเรือง   แทน ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
65. นายสุรเชษฐ์ น่วมนุ่ม   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก 
 
66. นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์  แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

ขุนด่านปราการชล 
67. นายกมล  จันทอนธิมุต  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบท 
68. นางสาววันทนี แยม้ทัศน์  แทน ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
69. นางสาวดวงจิต สังข์ค า   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 

ประจ าจังหวัดนครนายก 
70. นางปวรวรรณ วงศ์ประไพ  แทน ผอ.ส านักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก 
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. นางสาวอรพินท์ คัมภิรานนท์  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. นางสาวนิชารัศมิ ์ ภัทรทวีเศรษฐ์  แทน นายอ าเภอองครักษ์ 
81. จสอ.ชัยวัฒน์ เอ่ียมละออ  แทน นายอ าเภอปากพลี 
82. นายปริญญา เก่งนา   แทน ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก 
83. นายภักด ี  สิงห์ทอง   แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดนครนายก 
84. พ.อ.กรีฑา  ศรีลัด   แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
85. นายสมพงษ์  แซ่ปาง   แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
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. นางสาวจินตนา สุดกระโทก  หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก 
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6. นายบรรพต  รัตนเกตุ   จ่าจังหวัดนครนายก 
7. นายพิสุทธิ  ชมด ี   ป้องกันจังหวัดนครนายก 
8. นางพิมพรรณ ระงับทุกข์  นิติกรช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครนายก 
 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 
  1. แนะน าข้าราชการใหม่ 

1.1 พลต ารวจตรีภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
1.2 นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก (ย้ายมาจากส านักงานสหกรณ์

จังหวัดสุรินทร์) 
1.3 นายคม  ศรีพเพ็ชร หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก 
1.4 นายทองพูน เทียมแสน นักทัณฑวิทยา ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ

เรือนจ าจังหวัดนครนายก 
1.5 นางสาวจันทนา พิริยะขจร  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก  
1.6 นายสุนัย พิริยสกุลพัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ย้ายมาจากจังหวัดมุกดาหาร 
1.7 นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

นครนายก 
1.8 นายฤทธี อินทีวร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1. การจัดพิธีทอดผ้าป่าเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียน
หลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการ
ทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของพระสงฆ์ไทยทอดผ้าป่า และเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งจังหวัดนครนายกได้แจ้งเชิญชวน 
ส่วนราชการ หน่วยงานและอ าเภอ ร่วมบริจาคเงินตามก าลังศรัทธาเพ่ือร่วมท าบุญในพิธีทอดผ้าป่าดังกล่าว ส าหรับ
อ าเภอให้แจ้งส่วนราชการระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และประชาชน ร่วมท าบุญฯ โดยขอให้
รวบรวมเงินจัดส่งได้ที่งานการเงิน ส านักงานจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สรุปยอดทอดผ้าป่า
ทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ จังหวัดนครนายก (3 ปี ย้อนหลัง) ดังนี้ 

ปี พ.ศ. จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
2562 171,000  
2563 228,900  
2564 400,000 - คณะสงฆ์ 171,100 บาท 

- ส่วนราชการและประชาชน    
  228,900 บาท 

จั งหวัดนครนายกก าหนดจัดพิธีทอดผ้ าป่ า เ พ่ือน้อมเกล้ าน้อมกระหม่อมถวายพระ ราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย  
วันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 09.00 น. ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครนายก การแต่งกายชุดปกติขาวไม่สวมหมวก 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
1. แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคเงินตามก าลังศรัทธาเพ่ือร่วมท าบุญในพิธีทอดผ้าป่าดั งกล่าว ส าหรับ

อ าเภอให้แจ้งส่วนราชการระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และประชาชน ร่วมท าบุญฯ  
โดยให้จัดส่งเงินบริจาคภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ ส านักงานจังหวัดนครนายก 

2. เชิญร่วมพิธีในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง 
อ าเภอเมืองนครนายก การแต่งการชุดปกติขาว 

3. ประธานฯ สั่งการและมอบหมายในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
นครนายก ครั้งที่ 10/๒๕๖5 ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖5 ดังนี้ 

 
 
 

/1. งบประมาณ... 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หน่วยงาน 
1. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน การด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทุกหน่วยงาน และมอบหมายให้
ส านักงานคลังจังหวัดนครนายก 
ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการในการประชุม
กรมการจังหวดัฯ 

2. พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พ้ืนที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2565 

ให้ทุกหน่วยงาน ศึกษาและท าความเข้าใจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การบริหารงานเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เรื่องงบประมาณ เรื่อง การบริหารงานบุคคล และ
เรื่องการส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบอ่ืนในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บ ารุงรักษา ไม่มีการใช้
ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ ช ารุดทรุดโทรม 

ทุกหน่วยงาน 

3 การเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ให้หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ เรง่รัดการด าเนินงานโครงการที่จะสามารถ
ช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร ผลติภณัฑชุ์มชน 
อุตสาหกรรม เป็นต้น  

หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้าน
เศรษฐกิจ เช่น หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา , 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  เป็นต้น   

4. สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์

- ให้ส ารวจธงชาติ ธงประจ าพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์
ของพระบรมวงศานุวงศ์  โดยให้ประดับตกแต่งตามวาระโอกาสให้สมพระเกียรติ  
ไม่เก่าซีดจางและช ารุด 
- ให้เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 36 
พรรษา เช่น ให้ทุกจังหวัดรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ของสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทุกหน่วยงาน 

5. การขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) 
ทั้ง 2 ระบบ 
-ระบบ TPMAP  
-ระบบ THAIQM 

- ให้ฝ่ายเลขานุการ ของ ศจพ. (ทปค., พช. สถ. สนจ.)  น าเข้ามูลระบบ 
TPMAP และ ระบบ THAIQM  เพื่อมาประชุมหารือการท างานร่วมกัน 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลให้มีลักษณะ One Data 
One Plan เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและน าไปช่วยเหลือ
ประชาชนตามมิติต่าง ๆ 
- ให้จังหวัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน 
มีการติดตามการด าเนินงานของทีมพี่เลี้ยง และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 
- ให้ re check ข้อมูลครัวเรือนยากจน ครัวเรือนท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน
ของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละพื้นที่ และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  
ทั้งระบบ TPMAP และ ระบบ THAIQM รวมถึง re check ความซ้ าซ้อน
ของกลุ่มเป้าหมายของระบบ TPMAP และ ระบบ THAIQM  
- กรณีที่หน่วยงานพบปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้/เกินศักยภาพ
ของหน่วยงาน/อ าเภอ  ให้แจ้งเข้าไปที่จังหวัดนครนายกเพื่อด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือจังหวัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
นครนายก , ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครนายก , 
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก , 
ส านักงานจังหวัดนครนายก 
อาจมอบหมาย ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครนายก ด าเนินการ
เรื่องข้อมูล 
เรื่องการช่วยเหลือตามมิติตา่งๆ 
มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

 
/6. วันลอยกระทง... 

 
 



7 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด หน่วยงาน 
6. วันลอยกระทง ให้ฝ่ายเลขานุการจดัการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โดยวางระบบการดูแลการจัดงานวันลอยกระทงตามประเพณี อาทิเช่น 
1) ความปลอดภัย สถานท่ีจัดงาน โป๊ะ ท่าเรือ สถานที่ลอยกระทง ฯลฯ 
ให้มีความปลอดภัย มีระบบการกู้ภัย การช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงการป้องกัน
โรค COVID - 19 จุดวัดอุณหภูมิ จุดปฐมพยาบาล การประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนเข้าใจ  
2) การจัดงานต้องปลอดยาเสพตดิ ปลอดสุรา 
3) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในการท ากระทง 
4) จัดหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้ง เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ และ
เจ้าหน้าท่ีจิตอาสานอกเครื่องแบบ  
5) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทง สวมใส่ 
ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”  
6) ให้สั่งการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ร่วมกับอ าเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในพื้นที่ ให้ตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ให้เกิดความปลอดภัย 
7) ให้สั่งการปกครองจังหวัด ปกครองอ าเภอ ปภ.จังหวัด ด าเนินการ
ส ารวจตรวจตราผู้จ าหน่ายพลุ ตะไล ประทัด ให้มีการขออนุญาตจ าหน่าย
ให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และด าเนินการจับกุมด าเนินคดี 
กับผู้กระท าผิด  

ที่ท าการปกครองจังหวัด
นครนายก/ ต ารวจภูธรจังหวัด
นครนายก จัดประชุมโดยเชญิ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม
หารือการด าเนินงาน 

7. การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

- ให้ Re X ray ข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด ภายใน 31 ตุลาคม 2565 
เร่งรัดการด าเนินการให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
- ให้นายอ าเภอ/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สุ่มตรวจหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า 
- จัดโต๊ะข่าวยาเสพติด ให้ด าเนินการทุกสัปดาห์ โดยหารือร่วมกัน
ระหว่างภาคีเครือข่ายส าคัญ อาทิ ต ารวจ ทหาร ปกครอง ฯลฯ 
- ให้ Re X ray บุคลากรภาครัฐทุกหน่วยงาน ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
- ให้แยกประเภทผู้ติดยาเสพติด เป็นผู้เสพติดทั่วไป กับ ผู้เสพติดเรื้อรัง 
เพื่อน าไปสู่การบ าบัด และฟื้นฟู และรักษาอาการทางจิตเวช 
- ให้เตรียมสถานที่บ าบัด/ฟื้นฟู (เช่น ค่ายทหาร หรือ วัด หรือสถานที่
เหมาะสม) ในแต่ละต าบล หรือ อ าเภอ (อย่างน้อยต้องมีอ าเภอละ 1 แห่ง) 
โดยขยายผลจากสถานที่บ าบัด เป็นสถานท่ีฟื้นฟู 
- ให้ตรวจติดตามผู้บ าบัดยาเสพตดิ สร้างระบบชุมชนบ าบัด 
- หลักสูตร/ค่าย บ าบัด/ฟื้นฟู การปรับเปลีย่นพฤติกรรม  
- ให้ใช้ทุกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นโทษของ 
ยาเสพติด และให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ด ารงธรรม 
1567 /ผ่านก านันผู้ใหญ่บ้าน/ ผ่านนายอ าเภอ 
- ให้เชิญชวน หน่วยงาน  ผู้ปกครอง ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น จัดกิจกรรม
ให้คนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น งานกีฬา งานท าบุญตามประเพณี  
งานวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างพลังทาง
สังคม ให้คนในสังคมเป็นก าลังใจให้กับคนติดยาเสพติดกลับตัว 
- ใหค้วามส าคัญกับการท าสงครามยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
นครนายก , ต ารวจภูธรจังหวัด
นครนายก , กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครนายก ,อ าเภอทุกอ าเภอ 
และหน่วยงานดา้นความมั่นคง 

 
 

/8. โครงการ... 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด หน่วยงาน 
8. โครงการถังขยะเปียก 

ลดโลกร้อน 
 

- ให้ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก , 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และ
อ าเภอ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล 
- ให้ผู้น าของหน่วยงาน “ท าก่อน” โดยจัดท า ถังขยะเปียกลดโลกร้อน  
ณ บ้านพักข้าราชการ บ้านพักอาศัย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
- ให้ทุกบ้าน ทุกครัวเรือน จัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2565 
- ให้บุคลากรที่อยู่หอพักหรือทุกหน่วยงาน ร่วมบริจาคถังขนาด  20 ลิตร 
เพื่อน าไปจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้กับ บ้านเรือน โดยสามารถ
บริจาคได้ที่ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก  

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก, 
ทุกหน่วยงาน ,อ าเภอทุกอ าเภอ 
และองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  
โดยให้ ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครนายก รายงานผลในการ
ประชุมกรมการจังหวัด 

9. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบร้อยละ 60 ทุกจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครนายก 

10. การเข้าร่วมการประชุม - ให้ทุกหัวหน้าทุกหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับการเข้าประชุมคณะกรมการ
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก ด้วยตนเอง  
เนื่องจากถือเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีของจังหวัด และหากมีข้อราชการ
ส าคัญของกระทรวงให้น าเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดฯ  
- ให้ส านักงานจังหวัดนครนายกตรวจสอบการเข้าร่วมประชุมคณะ
กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก 
หากหน่วยงานใดไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดฯ ให้แจ้ง
ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร 

ส านักงานจังหวัดนครนายก 

 

มติที่ประชุม   จึงให้ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและบูรณาการงาน  
                  และร่วมมือช่วยกัน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 10/๒๕๖5 ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖5  
                        เม่ือวันศุกร์ที ่28 ตุลาคม ๒๕๖5 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน  39 หน้าและได้มีหนังสือ 
แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 รวมถึงเว็บไซต์จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากมีประเด็นแก้ไขขอให้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ
ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖5 ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖5 
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖5 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 วีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือนกันยายน 2565 

(ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก) 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

/3.2 สถานการณ์... 
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3.2 สถานการณ์โควิด – 19 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานสถานการณ์การณ์โควิดเข้าสู่ระยะโรคติดต่อ 

ที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งยังเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เนื่องจากเป็นวิธีการป้องกันการเสียชีวิตโดยจากข้อมูล 
ผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็มจะไม่มีการเสียชีวิต และกระทรวงสาธารณสุขมีแผนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. แผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
จังหวัดนครนายก และประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรค 
1.1 มาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีน 
1.2 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด 
1.3 มาตรการด้านสุขอนามัย 
1.4 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มประชากรพิเศษ เช่น แรงงานต่างด้าว เรือนจ า 

โรงเรียน 
1.5 กลไกการจัดการกรณียกระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

2. ด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล 
2.1 มาตรการเตรียมระบบการตรวจวินิจฉัย 
2.2 รักษาพยาบาล 
2.3 มาตรการเข้าถึงยารักษาโรคโควิด 19 ของประชาชน 
2.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อแห่งชาติ (National Center 

for Infectious Disease)  
3. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ 

3.1 มาตรการสร้างความรับรู้ระดับบุคคลและเครือข่ายชุมชน 
3.2 มาตรการสร้างความรอบรู้ระดับองค์กร ผู้ประกอบการ 
3.3 การบูรณาการข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

4. ด้านบริหารจัดการกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 
4.1 การปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
4.2 การบูรณาการความร่วมมือระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมโรคภายใต้ พ.ร.บ. 

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
4.3 การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการระดับจังหวัด /กทม. / อ าเภอ เมื่อเกิดพ้ืนที่ 

ระบาดในจังหวัด 
4.4 พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวง/ภาครัฐและเอกชน  
4.5 การก ากับติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

/รายงาน... 



10 
 

 
 

รายงานเรื่องท่ี 2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครนายก  

 
โดยรายงานสรุปผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในพื้นที่เสี่ยง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ส่วนใหญ่พบลูกน้ ายุงลายในภาชนะที่ไม่ใช้ รอบบริเวณบ้านอาจถูกละเลยหรือท าลาย 
ไม่ทั่วถึง จึงเป็นแหล่งรังโรค ควรให้ความส าคัญกับการเก็บและท าลายขยะบริเวณรอบบ้านให้มากข้ึน 

2. ส่งเสริมการด าเนินงานควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกพ้ืนที่ด้วยหลัก 5 ป 1 ข เป็นประจ า
ทุกวันศุกร์ 

3. เน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย” ทุกเดือนและขอความร่วมมือรายงานผลทุกวันสิ้นเดือน  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
 
 

/3.3 การใช้จ่าย... 
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3.3 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
 คลังจังหวัดนครนายก รายงานมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างมีนัยส าคัญ
ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วส าหรับ
เงินกันไว้เบิกเหลือมปีท่ีอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว 
 2. การเบิกจ่ายรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียวให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 
และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 
 3. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID - 19 พ.ศ. 2563 และ พ.ร.ก. COVID – 19 เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2564 ให้เร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

   

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2565 ถึง 24 ตุลาคม 2565 

 
 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
ถึง 24 ตุลาคม 2565 เบิกจ่ายแล้ว 28.19 ล้านบาท , ระหว่างด าเนินการ/บริหารสัญญา (20 หน่วยงาน) 
จ านวน 398.72 ล้านบาท รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น 426.91 ล้านบาท 
 
 
 

/โครงการ... 

งปม.  รอ้ยละ ผลการใช้จ่าย  รอ้ยละ

ทีไ่ดร้บั  เบกิจ่าย (Po+เบกิ)  ใช้จ่าย ล าดบั ล าดบั

จัดสรร เบกิจ่าย ใช้จ่าย

ป2ี566 ป2ี566

1. เงินงบประมาณรายจ่ายจังหวดันครนายก (ภาพรวมทัง้จังหวดั)

งบประจ า        331.77        57.02         17.19            57.05     17.20 35   (17.81) 72 35.33    (18.13) 72

งบลงทนุ        618.00         0.18           0.03             7.65      1.24 19   (18.97) 59 28.96    (27.72) 44

ภาพรวม        949.77        57.20           6.02            64.70      6.81 32   (25.98) 73 34.08    (27.27) 73

2. งบกรมจังหวดั

งบประจ า          22.09         0.04           0.17             0.04      0.17 35   (34.83) 18 35.33    (35.16) 21

งบลงทนุ        143.15            -               -                  -           -   19   (19.00) - 28.96    (28.96) -

ภาพรวม        165.24         0.04           0.02             0.04      0.02 32   (31.98) 23 34.08    (34.06) 25

เทยีบกับ  

เปา้หมาย

ประเภท เบกิจ่าย เปา้หมายเบกิจ่าย / Q1 เปา้หมายใช้จ่าย / Q1

เทยีบกับ  

เปา้หมาย



12 
 

โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 

 
 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 

 
 

 
/ปญัหา... 
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ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การ “เบิกจ่าย” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ การเริ่มก่อหนี้ผูกพัน
ล่าช้าท าให้การบริหารสัญญาล่าช้าไปด้วย , ได้รับงบประมาณจัดสรรเพ่ิมเติมในช่วงปลายเดือน ก.ย. 2565 
จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ และความมีประสิทธิภาพของการบริหารสัญญาของหน่วยงาน ท าให้มีเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปีในมูลค่าที่สูง  ส่วนปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การ “ใช้จ่าย” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ส่วนราชการ 
ได้ท าเรื่องแจ้งขอโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนราชการต้นสังกัดแล้ว แต่ส่วนราชการต้นสังกัดไม่ด าเนินการ
โอนเงินกลับคืน จึงท าให้ส่วนราชการไม่สามารถใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
  
เรื่องที่ 2 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลารับลงทะเบียน 5 กันยายน – 
19 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
 3.4 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รายงานว่า การด าเนินการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย 
ฉบับเยาวชนฯ โดยได้ประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักเรียนและเยาวชน ต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรม การแข่งขันแต่งบทกวี  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  การแข่งขันประกวดโครงงานและรายงาน
การศึกษาจัดแข่งขัน เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนเข้าแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยในระดับจังหวัด เดิมก าหนด  
จัดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ขอเลื่อนการด าเนินการไปเป็นวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียน  
นวมราชานุสรณ์ ทั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะท างานเพ่ือหารือการด าเนินการร่วมกัน และจะน าเข้ารายงานในเดือนต่อไป  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
 
 

/3.5 การขับเคลื่อน... 
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 3.5 การขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 พัฒนาการจังหวัดนครนายก รายงานว่าได้ขับเคลื่อนของ ศจพ. ต้องมีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
ของหน่วยงานภาคี อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ผลการด าเนินงาน จังหวัดนครนายก ด าเนินการได้ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ปัญหา/อุปสรรค                          
ขาดงบประมาณในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑ์โดยตรง ปัจจุบันอาศัยการประสาน

ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย ท าให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างจ ากัด ไม่สามารถให้  
การสนับสนุนช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง  /ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผลการด าเนินงาน TPMAP Logbook 
ยังไม่มีความเหมาะสมในการรองรับการปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการในระดับประเทศได้ เมื่อมีการเข้าใช้ระบบ
พบว่ามีการผิดพลาดของโปรแกรมบ่อยครั้ง system error ส่งผล ให้การรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก ไม่ทันต่อห้วงระยะเวลาที่ก าหนด /และเนื่องจากทีมพ่ีเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ส่งผล  
ให้การลงพ้ืนที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลือ พบข้อจ ากัด เนื่องจากข้าราชการแต่ละหน่วยงานมีภารกิจหลักของ
ตนเอง มีเวลาในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือไม่สอดคล้องกัน ท าให้การลงไปช่วยเหลือแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลา
นัดหมายพอสมควร 

๓. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ตามข้อ ๒)                          
ส่วนกลางควรมีการวางแผนการจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านระบบการรายงานผล TPMAP Logbook  

และด้านบุคลากรอย่างชัดเจน มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแผนงานชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (ศจพ.จ.แห่งชาติ) และมีคณะกรรมการร่วมจากทุกกระทรวง  จึงควรก าหนดให้
การลงไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานที่มี
ส่วนในภารกิจให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว 

๔. ข้อเสนอแนะ 
๑) เชิงนโยบาย 

การใช้งาน Logbook ไม่ควรยุ่งยาก ควรมีเมนูในการใช้งานที่สะดวกและง่าย ไม่หลายขั้นตอน
และแนวทางการจัดท าข้อมูลที่กรมฯแจ้งจังหวัด ควรมีความแน่นอน ชัดเจน 

๒) เชิงพ้ืนที่ 
 

/5. ความต้องการ… 
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๕. ความต้องการสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน 
- การจัดสรรงบประมาณให้ครัวเรือนเป้าหมาย 

๖. แผนงานที่จะการด าเนินการต่อ 
- การสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาครัวเรือน 
- ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง 

๗. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นต้นแบบ (Best Practice)    
- การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยประเภทสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการ 

มหาดไทย นครนายก รวมพลังซ่อมแซมบ้าน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและเพ่ิมทักษะ
การประกอบอาชีพ กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการกิจกรรมย่อย : พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส งบประมาณตามยุทธศาสตร์
จังหวัดนครนายก จ านวน 2,477,000 บาท  

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่  ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล จปฐ. และ 
ข้อมูล TPMAP ปี 2565 หรือครัวเรือนด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือยากจน/ด้อยโอกาส    

เป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 400 ครัวเรือน   มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด จ านวนครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้พ้นเกณฑ์ จปฐ. ปี 2566 จ านวน 240 ครัวเรือน 
(ร้อยละ 60) 

ผลผลิต ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการยกระดับและได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  
มีกิจกรรมลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ /ทีมปฏิบัติการ (สหวิชาชีพ) ทุกระดับมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพ 
แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 

ผลลัพธ์  จ านวนครัวเรือนเป้าหมาย ได้เรียนรู้และฝึกอาชีพทางเลือก และน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน /ครัวเรือนเป้าหมายน าความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต / ครัวเรือนเป้าหมายสามารถลดรายจ่าย สร้างอาชีพ เพ่ิมราย ได้ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. ไม่น้อยกว่า 240 ครัวเรือน 

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก  ได้เสนอแนะว่าการเข้าถึงข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมายตามมิติต่าง ๆ ต้องเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่น าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  

ปลัดจังหวัดนครนายก แจ้งว่าเรื่องนี้ยังเป็นนโยบายส าคัญที่รัฐบาลยังคงขับเคลื่อนและมีก าหนดเวลา
ในการด าเนินการ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันตามมิติปัญหาในระบบที่มีการชี้เป้าหรือพุ่งเป้าไว้ให้แล้ว และ  
เมื่อได้มีการช่วยเหลือจะต้องมีการแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ยอดรวมในมิติต่างๆ ลดลง และกรณีที่เกินศักยภาพให้อ าเภอ
หรือหน่วยงาน ส่งต่อเรื่องมายัง ศจพ. เพ่ือระดมสรรพก าลังช่วยเหลือกันต่อไป 

ประธานฯ กล่าวว่า หลายครั้งที่พบว่าใน 1 ครัวเรือนมีมิติปัญหามากกว่า 1 ปัญหา ดังนั้น การเข้าไป
แก้ไขจึงต้องเป็นการบูรณาการ เพราะเป็นปัญหาในเชิงซ้อนจะแก้เพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม       รับทราบและให้ทุกภาคส่วน อ าเภอ หน่วยงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
อย่างต่อเนื่อง กรณีที่หน่วยงานพบปัญหาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เกินศักยภาพของหน่วยงาน อ าเภอ  
ให้แจ้ง ศจพ.จังหวัดนครนายกเพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

/3.6 รายงาน... 
 



16 
 

3.6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายฎีกา และเรื่องทั่วไป  

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครนายก จ านวน 3,535 เรื่อง โดยยุติเรื่องได้ 3,507 เรื่อง (99.21%) อยู่ระหว่างด าเนินการ 28 เรื่อง 
(0.79%) 
โดยสามารถจ าแนกตามกลุ่มร้องเรียน ดังนี้ 

1. กลุ่มกล่าวโทษ จนท.รัฐ ยตุิได้ 738 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 เรื่อง 
2. กลุ่มปัญหาความเดือดร้อน ยุติได้ 987 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เรื่อง 
3. กลุ่มขอความช่วยเหลือ ยุติได้ 891 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 เรื่อง 
4. กลุ่มปัญหาที่ดิน ยุติได้ 322 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 เรื่อง 
5. กลุ่มแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด ยุติได้ 429 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง 
6. กลุ่มเรื่องทั่วไป ยุติได้ 168 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.7 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565  
ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก รายงานว่าสภาวะอากาศโดยทั่วไปเดือนพฤศจิกายน 

2565 บริเวณจังหวัดนครนายกจะมีอากาศเย็นมากขึ้น กับมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยในบางวัน ส าหรับ บริเวณ
เทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมา  
ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยมีก าลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย  

ข้อควรระวัง ช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมฯ มักจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในบาง
แห่งและช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนก าลังลง มักจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ประชาชนจึงควรระมัดระวัง
อันตรายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
/3.8 สถานการณ์... 
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3.8 สถานการณ์น้ า (โครงการชลประทานนครนายก) 
จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่ 1,326,250 ไร่ พ้ืนที่การเกษตร 683,279 ไร่ ปริมาณน้ าใช้การ 244 

ล้านลูกบาศก์เมตร แผนบริหารจัดการน้ าฤดูแล้ง ปี 2565/66 (พ.ย.65 – เม.ย. 66) รวม 208 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ส ารองน้ าต้นฤดูฝนปี 2566 (พ.ค. – ก.ค.66) รวม 36 ล้านลูกบาศก์เมตร สรุป ปริมาณน้ าใช้การมีเพียงพอ 
ต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ าในจังหวัดนครนายก ตลอดฤดูแล้ง ปี 2565/66 และฤดูฝนปี 2565/66 และสถานการณ์
น้ า ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565 จังหวัดนครนายก มีแหล่งน้ าที่ส าคัญจ านวน 8 แห่ง อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ
ของกรมชลประทาน ประกอบด้วย แหล่งน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนขุนด่านปราการชล และ
แหล่งน้ าขนาดกลาง จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าทรายทอง อ่างเก็บน้ าคลองโบด อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ 
อ่างเก็บน้ าคลองสีเสียด อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน อ่างเก็บน้ าบ้านวังม่วง และอ่างเก็บน้ าคลองกลาง มีความจุน้ า 
8 แห่ง รวม 250.062 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 99.33) และมีแผนการบริหารจัดการน้ า ดังนี้ 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
3.9.1 งานส าคัญในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

1) พิธีทอดผ้าป่าเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ- 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุน
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดพราหมณ ี
พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครนายก การแต่งกายชุดปกติขาวไม่สวมหมวก 

2)  วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เสด็จพระราชด าเนินทรงน าข้าราชการนักเรียน
นายร้อยและประชาชน เดิน “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาร์ฟ มาราธอน 65” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

3) วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เสด็จพระราชด าเนินไปทอด 
พระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 

/4) วันพธุที่...   
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4) วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด
นิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

5) วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-
เจ้าอยู่หัว” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9.2 สรุปผลการด าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก เดือนสิงหาคม – ตุลาคม  2565 
โดยท่ีท าการปกครองจังหวัดนครนายก 

ตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ของสภากาชาดไทย ดังนี้ 
1. การบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย 

ผู้บริจาคดวงตา   จ านวน 14 ราย 

ผู้บริจาคอวัยวะ  จ านวน 14 ราย 

2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 

เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ านวน 187 ชุด ได้แก่ 

- อ าเภอเมืองนครนายก  จ านวน 60 ชุด 

- อ าเภอบ้านนา  จ านวน 67 ชุด 

- อ าเภอปากพลี  จ านวน 60 ชุด 

รวมทั้งสิ้น 187 ชุด 

ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก 
สนับสนุนชุดธารน้ าใจ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก จ านวน 4,931 ชุด จากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ปักหมุดขอความช่วยเหลือในระบบพ้นภัย อปท. อ าเภอ รับเรื่องรวมค าร้องส่งต่อ ปภ.จังหวัดนครนายก 
จากนั้น ปภ.จังหวัดนครนายก รวมค าร้อง รับเรื่อง และประสานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก สร้างร้องภายใน
ในระบบพ้นภัย 

- อ าเภอองครักษ์ จ านวน 3,751 ชุด  
- อ าเภอบ้านนา  จ านวน 1,180 ชุด 
รวมทั้งสิ้น 4,931 ชุด 

3. การบริจาคโลหิต 
เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก ตามแผน          

ออกหน่วยของธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครนายก ประจ าทุกเดือน 
- เดือนสิงหาคม จ านวน 420 ราย 
- เดือนกันยายน  จ านวน 260 ราย 
- เดือนตุลาคม จ านวน 206 ราย 
รวมทั้งสิ้น 886 ราย ได้โลหิต จ านวน 398,700 ซีซี 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 

บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมาฉันให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก มอบถุงยังชีพ จ านวน 80 ชุด ให้แก่ครัวเรือน 

/ที่มีผู้ป่วย... 
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ที่มีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง  ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสพร้อมทั้งลงพ้ืนที่ให้ก าลังใจและมอบผ้าอ้อม
ส าเร็จรูป จ านวน 2 ราย  

- เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ได้รับจัดสรรถังน้ าจ ากส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชา 
สภากาชาดไทย จ านวน 5 ถัง พร้อมงบประมาณก่อสร้างฐานคอนกรีตเพ่ือวางถังน้ า จากบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTT GC) เพ่ือมอบให้ชุมชน หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับกักเก็บน้ าสะอาด 
ไว้อุปโภค – บริโภค ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก จ านวน 2 ถัง อ าเภอบ้านนา จ านวน 1 ถัง อ าเภอองครักษ์ 
จ านวน 1 ถัง และอ าเภอปากพลี จ านวน 1 ถัง ได้ส่งมอบถังให้ทั้ง 4 อ าเภอเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2565 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยจังหวัดนครนายก 
1.  สภากาชาดไทย น าโดยท่านกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย/ผู้อ านวยการ

ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้น าวิทยากรต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ลงฝึกปฏิบัติการสอนจริง  
ในจังหวัดนครนายก จ านวน 10 ฐานการเรียนรู้ ใน 3 โรงเรียน  

2. จัดการประชุมครูภาษาไทย ของเด็กชั้น ป.1 – ป.3 จ านวน 13 คน เพ่ือน าคู่มือ scaffolding 
ไปฝึกสอนซึ่งท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการสภากาชาดไทยและประธานคณะท างานทางวิชาการแก้ไข
ปัญหาการสอนเสริมภาษาไทยของสภากาชาดไทย และคณะฯ มาติดตามผล แลกเปลี่ยนปัญหาประสบการณ์ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา จัดเตรียมเตรียมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (Slow learner) 
จ านวน 254 คน โดยเป็นกลุ่มโรงเรียน กพด. เป็นหลัก  

4. เตรียมจัดท าถุงยังชีการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน เพ่ือแจกจ่ายให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
5. ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้ก าหนดจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครสอนเสริม 

เพ่ือใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ส าหรับท าหน้าที่
ในการสอนเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ 
ศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้  

๑) อาสาสมัครฯ จ านวน ๔๐ คน 
๒) ศึกษานิเทศก์ จ านวน ๘ คน 
๓) ครูประจ าการ จ านวน ๒๐ คน 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

4.1 ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

4.2 หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีวาระการย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ใหม่ ได้แก่ คลังจังหวัดนครนายก นางสาว
นงนุษ มหาวงศ ์ไปด ารงต าแหน่ง คลังจังหวัดตรัง                    

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

************************ 




