รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการส่วนกลางประจาจังหวัดนครนายก
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
นครนายก ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาทุกแห่ง นายอาเภอทุกอาเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุกแห่ง และผู้นาองค์กรภาคเอกชน
ครั้งที่ 9/2562
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
*****************************

ผู้มาประชุม
1. นายณัฐพงศ์
2. พ.อ.อภิชาติ
3. นายอานาจ
4. นายวิโรจน์
5. พ.ต.อ.ตระกูล
6. นางกรรณิกา
7. นายถาวร
8. นายเอกธนัช
9. นายอิสระ
10. นายกิตติพงษ์
11. นายณัฐพงศ์
12. น.ส.วรพร
13. นายสมชาย
14. นายบรรจง
15. นางยชญ์รัศมี
16. นายนิติชัย
17. น.ส.ปทุมพร
18. นางนาริสา
19. นายบุญส่ง
20. นายสุนทร
21. นายสามารถ
22. นายสรรเพชร
23. น.ส.กรวิก
24. นายนิพนธ์
25. น.ส.ศรชนก
26. นางกฤษณา
27. พันเอกสันติ
28. นายไชยยันต์

ศิริชนะ
มีธัญญเกศ
แย้มศิริ
รัตนอมรสกุล
เกียวประเสริญ
คงตะแบก
เทพสุวรรณ
ทันจันทร์
ศรีเหรา
ชูประสิทธิ์
โกศลจิตร
ว่องนุกูลสวัสดิ์
เอื้อจารุพร
แก้วลอดหล้า
คันธารราษฎร์
วิสุทธิ์พันธุ์
กรสุทธิโสภณ
บุญเพิ่ม
ศิริมา
รัตนจารูญ
น้อยบุญญะ
พูลศิริ
ช.สรพงษ์
วรรณภักดี
ทองมั่นคง
ภาณุเวช
ดีใหญ่
พงศะบุตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ประธาน
แทน รอง ผอ.รมน.จว.นย.(ท)
ปลัดจังหวัดนครนายก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แทน ผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดนครนายก
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
แทน พัฒนาการจังหวัดนครนายก
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
แทน หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนครนายก
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
แรงงานจังหวัดนครนายก
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
แทน ประกันสังคมจังหวัดนครนายก
รกท. จัดหางานจังหวัดนครนายก
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
แทน เกษตรจังหวัดนครนายก
ประมงจังหวัดนครนายก
ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
แทน สหกรณ์จังหวัดนครนายก
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
คลังจังหวัดนครนายก
พาณิชย์จังหวัดนครนายก
อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนส่งจังหวัดนครนายก
สัสดีจังหวัดนครนายก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
-/29. นางกุลพรภัสร์...
...

-229. นางกุลพรภัสร์
จิระประไพ
สถิติจังหวัดนครนายก
30. นายวัชรินทร์
จันทร์เสม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครนายก
31. นายจิระพงษ์
คูหากาญจน์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
32. ดร.อนันต์
นาวิไล
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
33. นางวรินทร
นามวงษ์
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
34. นายศตพล วิมลเนติกร ปิยปาณานนท์ แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
35. นางแพรทิพย์
แสงวัฒนะ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
36. นางไพรวัลย์
ศรีเทพ
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก
37. นายเจนกิจ
เชฏฐวาณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินนครนายก สาขาองครักษ์
38. นายธีรชัย
พงศ์ติณบุตร พลังงานจังหวัดนครนายก
39. นายสัตวแพทย์ธวัชชัย สันติกุล
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครนายก
40. นายสุวิทย์
ศรีฉาย
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
41. นางสาวชลธิชา
คิดแม่น
รกท.หน.สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME
42. นายธรรมรัตน์
กมุทะรัตน์
อัยการจังหวัดนครนายก
43. นายหิรัญ
สกุลแก้ว
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
44. นางสันทนี
ดิษยบุตร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จ.นครนายก
45. นายนิรันดร์
ช่วยเจริญ
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
46. นางฉวีวรรณ
พึ่งสลุต
แทน สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
47. นางชดช้อย
เดชประภาพร แทน สรรพากรพื้นที่นครนายก
48. นางธมลวรรณ
รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
49. น.ส.หทัยวรรณ
คังคายะ
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจาจังหวัดนครนายก
50. นายสถาพร
ศรีม่วง
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ
51. นายวสันต์
พรหมดีสาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครนายก
52. นายวุฒิศักดิ์
สุคุณณี
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครนายก
53. น.ส.สุชาดา
ขันโคกกรวด แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
54. นายไลซันต์
ตั้งภูมิ
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
55. น.ส.วันทนี
แย้มทัศน์
แทน ผู้อานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4
56. นายเจษฎา
บุญสุยา
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาขุนด่านปราการชล
57. นายอติราช
วราวิกสิต
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก
58. นายไพจิตร
โพธิ์จันทร์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครนายก
59. นายสุกสินธุ์
เจริญชาติ
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครนายก
60. นางศิริลักษณ์
ฮั้วรุ่งเรือง
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
61. นายพิทักษ์
ทองแสง
แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก
62. นางเรณู
ผลผะกา
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
63. นางสุภชา
พรหมศร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
64. นายภักดี
สิงห์ทอง
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก
65. นายวิชัย
บุญมี
นายอาเภอบ้านนา
66. น.ส.วรรณี
วุฒิฤทธากุล นายอาเภอองครักษ์
67. นายนิรุติ
รัตนไชยนันท์ แทน นายอาเภอปากพลี
-/68. พ.ต.ท.ปัญญา...
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เรือนดี
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองนครนายก
69. พ.ต.อ.จักรพงษ์ มหิสนันท์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านนา
70. พ.ต.ท.สุรพันธ์
โตแย้ม
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรองครักษ์
71. พ.ต.ท.ปราโมทย์ ราศรีมิน
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรปากพลี
72. ร.ต.ต.นิธิภัทร์
สิรภัทรกิตติ์ธนา แทน สารวัตรสถานีตารวจภูธรนาหินลาด
73. ร.ต.อ.วิสันต์
เหมือนสิงห์
แทน สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองนครนายก
74. นายชอบ
บุญรอด
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก
75. นายพิเชษฐ์
ชูศักดิ์
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก
76. จ.ส.ต.สกล
ทองคา
ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครนายก
77. นายชานาญ
เทพรักษ์
แทน ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ
78. พ.ต.สุริยา
รอดสิน
ผู้แทน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
79. พ.อ.ภารวี
อรรถกมล
แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
80. ผศ.ชัยยศ
ชาวระนอง
ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
81. นายชุมพล
สว่างสุข
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
82. น.ส.วินฑฎา
วิเศษศิริกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
83. นายอนันติ์
ลิ่มเชย
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
84. นายณรงค์ศักดิ์
โรจนาปิยาวงศ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
85. นายประยูร
งามระเบียบ แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
86. พ.ต.ท.กนก
สงวนพรรค
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดนครนายก
87. นายวสันต์
ศักดิ์วิชิต
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
88. นางรุ่งทิพย์
บุญเผือก
แทน ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดนครนายก
89. นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
90. นายดารงค์
ยังมี
ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก
91. นางอาภรณ์
วุฒิคุณาภรณ์ (แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครนายก เลขานุการ
92. น.ส.สมธิดา
แนบตู้
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอาภรณ์
วุฒิคุณาภรณ์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.นย.
2. นายภัทรพล
ลักษณาวิบูลย์กุล ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.นย.
3. นายวุฒิ
แตงทรัพย์
แทน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.นย.
4. นางมัณยาภา
พุดเกลี้ยง
หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก
5. ว่าที่ ร.ต.ธัญญา
เฟื่องนิภากรณ์ จ่าจังหวัดนครนายก
6. นางลาใย
ชูมณี
เสมียนตราจังหวัดนครนายก
7. น.ส.สายฝน
วังยายฉิม
แทน ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นย.
8. นางพิมพรรณ
ระงับทุกข์
นิติกรชานาญการ สนจ.นย.
9. นางดารณี
สุขสบาย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.นย.
10. น.ส.ณัฐิดา
พะชะ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
11. นายธิษณะ
เรืองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนจ.นย.
12. พ.อ.ท.สุรเชษฐ์
ศรีพันธุ์
นายช่างไฟฟูาชานาญงาน สนจ.นย.
13. พ.อ.อมร
บุตรชา
หน.ศปป.4
-/ผู้ที่ไม่มา...

-4ผู้ที่ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นางสาวปาณี นาคะนาท)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายบัญชา เชาวรินทร์)
3. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
4. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ
5. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
6. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาจังหวัดนครนายก
7. หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุานครนายก
8. ผู้อานวยการ สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครนายก
9. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก
10.ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
11. ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก
12. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดนครนายก
13. ผูอ้ านวยการศูนย์ปุาไม้นครนายก
14. นายอาเภอเมืองนครนายก
15. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงละคร
16. หัวหน้าตารวจสันติบาลจังหวัดนครนายก
17. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา
18. ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
19. รองอธิการบดีฝุายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
21. ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3
22. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก
23. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
24. นายกสมาคมชาวนครนายก
25. ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
27. ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นครนายก
ระเบียบวาระก่อนการประชุม พิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยและไหว้พระสวดมนต์
ระเบียบวาระพิเศษ
1) พิธีมอบโล่รางวัลแก่หมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 4 ราย-/ระเบียบวาระ...
2) พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการขยายผลเกษตรอาหารกลางวันฯ
จานวน 3 โรงเรียน
3) พิธีมอบประกาศนียบัตรการจัดทาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี ๒๕๖2
จานวน 2 รางวัล
4) พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 4 รางวัล
5) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2562
6) พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนซื่อสัตย์ จานวน 2 ราย
7) อัญเชิญพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง ร.9
8) เรื่อง ข้าราชการย้ายมารับตาแหน่งใหม่ และผู้ที่เข้าประชุมเป็นครั้งแรก
-/ชื่อ – สกุล...

-5ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งเดิม
1. นางสาวศรชนก ทองมั่นคง อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

ตาแหน่งที่จังหวัดนครนายก
อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

9) เรื่อง ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
ชื่อ-สกุล
1. นางศิรินันท์
2. นายประสาร
3. นายไชยยันต์
4. มล.คมสัน
5. นางถาวรวรรณ
6. น.ส.นงลักษณ์
7. นายสุวิทย์

มณีโชติ
เจริญผล
พงศะบุตร
วรวุฒิ
วรานนท์
บุญสร้าง
ศรีฉาย

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดนครนายก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
สรรพากรพื้นที่นครนายก
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. ตารวจภูธรจัง หวัดนครายกมีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ ของจัง หวั ด
นครนายก ได้ยาบ้า จานวน 149 เม็ด เฮโรอีน จานวน 14 กิโลกรัม รวมมูลค่า
ประมาณ 50 ล้านบาท
2. ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ทั้งงานรับเสด็จ งานรัฐพิธีราชพิธี และงานจิตอาสา ทั้งถนนและคูคลอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 28
สิงหาคม 2562 จานวน 11 หน้า
มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพุธที่ 28
สิงหาคม 2562 จานวน 11 หน้า

ระเบียบวาระที่ 3

งานตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน

นางสาวกรวิก ช.สรพงษ์
คลังจังหวัดนครนายก

1) ความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณประจาปี 2562
3.1.1 - งบกระทรวง กรม
สานักงานคลังจังหวัดนครนายก
- งบ อปท.
รายละเอียดที่เว็บไซต์จังหวัดนครนายก

http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-10_7721b46a40d311a.ppt

มติที่ประชุม

สานักงานคลังจังหวัดนครนายกจะเฝูาระบบถึงเที่ยงคืน หรือจนทุกหน่วย
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้เจ้าหน้าที่การเงิน stand by
-/มติที่ประชุม...

-6โทรศัพท์ไว้จนเที่ยงคืน เผื่อสานักงานคลังจังหวัดนครนายกมีงบเร่งด่วนเข้ามาใน
ระบบ จะได้แจ้งให้ท่านทราบทันที
นางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานจังหวัดนครนายก

3.1.2 การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ
- งบแผนภาค
- งบกลุ่มจังหวัด
- งบจังหวัด
รายละเอียดที่เว็บไซต์จังหวัดนครนายก

http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_92d480dccba8ca5.pptx

มติที่ประชุม

พ.ต.ท.ปรีชา ปรึกษา
รอง ผกก.(สส.)ตร.ภ.จว.นย.

สาหรับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม หรือมีงบประมาณคงเหลือ
ให้รีบดาเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีให้เรียบร้อยด้วย
3.2 กฎหมายและระเบียบฯ ที่ออกใหม่
3.2.1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562
รายละเอียดตามเว็บไซต์จังหวัดนครนายก ดังนี้

http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_e165afbc3b011f5.pptx

มติที่ประชุม

ให้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน และ
ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.2.2. กฎหมายการยกเลิกภาษีบารุงท้องที่/ภาษีโรงเรือน
นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์
รายละเอียดตามเว็บไซต์จังหวัดนครนายก ดังนี้
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_ed02f79c0ed53ec.ppt
นางกรรณิกา คงตะแบก

เจ้าพนักงานที่ดิน จ.นครนายก

http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/201909_de7bbddc3a60328.pptx

มติที่ประชุม

เนื่องจากกฎหมายมีการความเกี่ยวข้องกับหลายๆ กระทรวง ประกอบด้วย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ซึ่งเราต้องทาความเข้าใจในกฎหมายใหม่
และสามารถอธิบายให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆ ซึ่งจะ
นาไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 Best Practice การปฏิบัติหน้าที่ของอาเภอและส่วนราชการ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
4.1.1 เรื่อง "การบูรณาการพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่
ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
แบบองค์รวม" รายละเอียดตามเว็บไซต์จังหวัดนครนายก ดังนี้
จ.นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_632cef646ccf948.pptx
มติที่ประชุม
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกและสานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครนายกนาโครงการนี้ไปต่อยอด เนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมี
งบประมาณจากัด
4.2 ข้อเสนอแนะ เรื่องการประสานงาน
1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก
-/2. ประธาน...

-72) ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก
3) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
4) ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
5) ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
6) ประธานชมรมธนาคารนครนายก
7) รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก
8) ประธานกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดนครนายก
นายดารง ยังมี ผู้แทน คกก.
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก
ธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก
- สรุปผลการตรวจสอบโครงการต่างๆ ของจังหวัดนครนายก ดังนี้
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_9aa7db59d12825b.pptx
1. ปัญหาและอุปสรรค คือ วัสดุที่ได้ไม่ตรงตามข้อกาหนด
2. ข้อแนะนา : ให้เชิญ พชอ.ทั้ง 4 อาเภอมาประชุมกันก่อนดาเนินการ
มติที่ประชุม
1. ขอให้นายอาเภอเร่งดาเนินการเรื่องซ่อมสร้างบ้านร่วมกับสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และโครงการเกษตร
อาหารกลางวัน โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนให้
นายอาเภอไปตรวจสอบ โดยให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
สรุปและนาเสนอรายงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
2. ให้สานักงานจังหวัดนครนายกสรุปนาเสนอเรื่องนาเยาวชนในจังหวัด
ไปเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ของจังหวัดนครนายก และนัดประชุมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งหน้า ขอให้สานักงานจังหวัด
นครนายก เรียนเชิญ ประธาน YEC และประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) เข้าร่วมประชุม
4. ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้ง
ประธาน พอช.เข้าร่วมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)
และให้ระดับอาเภอแต่งตั้งประธาน พอช. เข้าร่วมคณะทางานด้วย
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อทราบ
5.1 เรื่อง ทราบโดยชี้แจง
นายตระกูล กุลบุญนิธิ
5.1.1 เรื่อง แผนการดาเนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าดับ
ผู้จัดการ.กฟภ.นย.
รายละเอียดตามเว็บไซต์จังหวัดนครนายก ดังนี้
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_b68a64c084461ad.pptx
มติที่ประชุม

ข้อมูลทั้งหมดนี้ ให้ส่งกลับไปที่อาเภอทุกอาเภอ เพื่อเป็นข้อมูลว่า ได้มีการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีไฟตกไฟดับที่จุดใดแล้วบ้าง

5.1.2 เรื่อง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครนายก
รายละเอียดตามเว็บไซต์จังหวัดนครนายก ดังนี้
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_e422c0a0fb01356.pptx
-/ มติที่ประชุม...

นางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานจังหวัดนครนายก

-8มติที่ประชุม
1. ด้วยจังหวัดนครนายกไม่มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
ปัจจุบั น ดั ง นั้น จึง เป็นโครงการเตรีย มความพร้ อมเพื่อปู องกั น พื้นที่ เสี่ย งของ
จั ง หวั ด นครนายก เนื่ อ งจากสถานการณ์ เ ขื่ อ นและอ่ า งเก็ บ น้ าของจั ง หวั ด
นครนายกเก็บน้าได้ต่ากว่าปีที่แล้ว
2. ได้มีข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า พื้นที่ใดประสบภัย ให้
จังหวัดออกประกาศพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประกอบการทา
ธุรกรรมได้
5.1.3 เรื่อง การขุดแหล่งน้าในไร่นาเพื่อการเกษตร
นายไลซันต์ ตั้งภูมิ
รายละเอียดตามเว็บไซต์จังหวัดนครนายก ดังนี้
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_10d111c977b0aff.pdf
มติที่ประชุม
1. ขอให้ทุกอาเภอนาเรื่องการขุดบ่อเข้าที่ประชุมกรมการอาเภอเพื่อแจ้งให้
กานัน ผู้ใ หญ่บ้ าน และท าหนั ง สือ แจ้ง องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยขอให้
สานั กงานประชาสั มพั นธ์ จัง หวั ดนครนายกประกาศเชิ ญ ชวนให้ ไ ปสมั ครได้ ที่
อาเภอทุกอาเภอ
2. ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดใช้กลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และประธานสภาเกษตรกร รวมทั้ง สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
(สปก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครนายก (ธกส.)
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบโดยทั่วถึงกัน
5.1.4 เรื่อง ป้ายมาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
นายนิพนธ์ วรรณภักดี
รายละเอียดตามเว็บไซต์จังหวัดนครนายก ดังนี้
พาณิชย์จังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_b37407859dd81e8.pptx
มติที่ประชุม

ขอให้สานักงานสถิติจังหวัดนครนายกปรับปรุงวิดีโอประชาสัมพันธ์แ ล้วลง
ไว้ในเว็บไซต์ของจัง หวัดนครนายก และขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านไป
อุดหนุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครนายกด้วย
นายประยูร งามระเบียบ
5.1.5 เรื่อง แผนงาน/โครงการพัฒนาถนนคนเดิน/ตลาดสด
ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก
รายละเอียดที่เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-10_e0f320a995e6727.pptx
มติที่ประชุม
การย้ายหอพระหลังเดิม ขอให้เทศบาลเมืองนครนายกพิจารณาตามความ
เหมาะสม แล้วเชิญเจ้าพ่อขุนด่านมาประดิษฐานไว้ในหอพระ
นายณรงค์ศักดิ์ โรจนาปิยาวงศ์ 5.1.6 เรื่อง การขยายไหล่ทางและการพัฒนาถนน
รองนายก อบจ.นครนายก
รายละเอียดที่เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_3cf7dd53660a6e9.pptx
มติที่ประชุม
ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเร่งดาเนินการก่อสร้างไหล่ทางใน
ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมรวมถึงไฟฟูาส่องสว่างในถนนท่องเที่ยวเส้นหลัก และในเส้นทางจักรยาน
-/กาหนดวัน....

-95.1.7 เรื่อง "การแก้ไขปัญหาคลองมะเดื่อ"
พ.อ.อมร บุตรชา
กอ.รมน.จ.นครนายก
รายละเอียดที่เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_b2fd5d2912da2af.pptx
มติที่ประชุม
ให้ทุกหน่วยบูรณาการการดูแลรักษาและอนุรักษ์ปุาร่วมกัน โดยมีสานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และ
ศูนย์ปุาไม้นครนายก รวมทั้ง กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
นครนายก เพื่อดูแลให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน
นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
5.1.8 เรื่อง "ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร"
นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครนายก
รายละเอียดที่เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_983df9f8eb04c6e.pdf
มติที่ประชุม
ขอให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
และอาเภอทุกอาเภอ พิจารณาคัดคนที่ยากจนและเป็นโรคที่รักษาหายยาก เช่น
โรคมะเร็ง โรคกระดูกและข้อ ฯลฯ ประมาณ 100 คน หรือมากกว่าก็ได้ เข้ารับ
การรักษาฟรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านช่วยกันอุดหนุนเสื้อของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือ
ทาบุญติดกัณฑ์เทศน์ซึ่งจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรมาลดหย่อนภาษีด้วย
5.1.9 เรื่อง สถานการณ์น้าในเขือ่ นและอ่างเก็บน้าของจังหวัดนครนายก
รายละเอียดที่เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_c25ba5fc22133c6.pptx
มติที่ประชุม
1. ขอให้ตรวจสอบว่า โครงการระบบกระจายน้าเพื่อเก็บไว้รองบประมาณ
จากรัฐบาลที่จะสนับสนุนจากโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งเตรียม ปร.4ปร.5 ไว้ให้พร้อม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กรณีน้าตกศรีกะอางที่จะเปลี่ยนจากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสาเร็จรูป
(Box Culverts) เป็นสะพาน ดาเนินการถึงขั้นตอนใด จะได้นาเสนอเป็นโครงการ
เร่งด่วน โดยให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกดาเนินการประสานงาน
ต่างๆ

นายวสันต์ พรหมดีสาร
ผอ.โครงการชลประทานนครนายก

นายไชยยันต์ พงศะบุตร
ประชาสัมพันธ์ จ.นย.

มติที่ประชุม
นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดนครนายก

วัน/เดือน/ปี
1 ตุลาคม 2562

5.1.10 วีดิทัศน์สกู๊ปพิเศษ ตอน "พาเที่ยว พาชม ตลาดเกษตรนครนายก”
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก นาเสนอโดยวีดิทัศน์ –
รับทราบ
5.2 ปฏิทินงานสาคัญจังหวัดนครนายก
ประจาเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้
งานสาคัญ

งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานที่
หอประชุมสุพรรณิการ์
ศาลากลางจังหวัดนครนายก

-/วัน/เดือน...

- 10 วัน/เดือน/ปี
6 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30 น.
12-13 ตุลาคม 2562

13 ตุลาคม 2562

งานสาคัญ
จักรยานทางเรียบ “เทศบาลเมืองนครนายก
ใจเกินร้อยเยือนเขื่อนพ่อ 2019”
พบปะสังสรรค์ยามเช้า (สภากาแฟ)

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ร.9
ลานเอนกประสงค์ สวนหย่อมกลาง
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร
วัดประสิทธิเวช หมู่ 10
เพื่อศูนย์การแพทย์ ภัทรมหาราชานุสรณ์
ตาบลบางปลากด อาเภอองครักษ์
พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
ณ แปลงสาธิตการเกษตร
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทรงเกี่ยวข้าว
แข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และ
ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล
การแข่งขันปั่นเพื่อชีวิต “Sport Tourism Bike 4
All” สถานที่ 4 ประจาปี 2562
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
หอประชุมสุพรรณิการ์
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ศาลากลางจังหวัดนครนายก

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ชิงแชมป์
19 ตุลาคม 2562
ประเทศไทย ประจาปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
19-20 ตุลาคม 2562 Khun Dan Marathon 2019 ครั้งที่ 2
23 ตุลาคม 2562 งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช
27 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562

29 ตุลาคม 2562

สถานที่

WANG TAKRAI SUNDAY 2019 (วังตะไคร้

ซันเดย์ 2019 )
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย
พระพรชั ย มงคลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร
เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การดาเนินโครงการหน่วย “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวจังหวัด
นครนายก” และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ครั้งที่ 1/2563

ประจาเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
งานสาคัญ
3 พฤศจิกายน 2562 เดิน-วิ่ง เขาชะโงกซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2562
9 พฤศจิกายน 2562 ขุนด่าน ไนท์ 2019 ครั้งที่ 1
11 พฤศจิกายน 2562 วันลอยกระทง

ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
ณ อุทยานวังตะไคร้ ตาบลสาริกา
ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง
ตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก
วัดพิกุลแก้ว ม.1 ตาบลพิกุลออก
อาเภอบ้านนา

สถานที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์
สปา ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
-/ประจาเดือน...

- 11 วัน/เดือน/ปี
งานสาคัญ
13 พฤศจิกายน 2562 พบปะสังสรรค์ยามเช้า (สภากาแฟ)
14 พฤศจิกายน 2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สถานที่
สวนหย่อมกลาง ศาลากลางจังหวัดนครนายก

หอประชุมสุพรรณิการ์
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
วัดโพธิ์ปากพลี ม.2 ตาบลปากพลี
อาเภอปากพลี

19 พฤศจิกายน 2562 การดาเนินโครงการหน่วย “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวจังหวัดนครนายก” และหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 2/2563
โรงเรียนเตรียมทหาร
20-23 พฤศจิกายน การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบา” ประจาปี 2562
2562
หอประชุมสุพรรณิการ์
25 พฤศจิกายน 2562 งานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราช
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
เจ้า)
28 พฤศจิกายน 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง
ชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ตาบลบ้านใหญ่ อาเภอเมืองนครนายก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 ทราบโดยเอกสาร ดูได้ที่ ww2.nakhonnayok.go.th
5.3.1 สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดนครนายก ประจาเดือนกันยายน 2562
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_7b018eb038e8e95.pdf
5.3.2 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครนายก ประจาเดือน
กันยายน 2562
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_46638b7c87de9c4.pdf
5.3.3 การคาดหมายสภาวะอากาศของจังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_38b4b43eb8a9bbd.pptx
5.3.4 สรุปเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครนายก
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_a38f6467ab54484.pdf
5.3.5 การออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ ประจาเดือนตุลาคม 2562
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-10_1e767b9c9b4ebb7.jpg
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่นๆ
1. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลาน้า ลาคลองพรหมณี”
นายอานาจ แย้มศิริ
ปลัดจังหวัดนครนายก
รายละเอียดตามเว็บไซต์ ดังนี้
http://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_form/2019-09_96d722fed048f8e.pptx
2. รายงานโครงการบริหารจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Bio Gas)
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-/2. รายงาน...

- 12 3. งานเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62” วันที่ 3 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
https://www.vrunvride.com/events/walk-run-khaochangok-super-half-marathon-2019/

มติที่ประชุม

1. ขอให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกจัดหารูปแบบ
มาตรฐานกลางก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง หรือมากกว่า
2. โครงการทาธนาคารน้าใต้ดิน โครงการบริหารจัดการของเสียจากฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ และโครงการฝายมีชีวิต มอบให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครนายก สานักงานพลังงานจังหวัดนครนายก และสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนครนายกเป็นเจ้าภาพ
3. งานลอยกระทงเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 มอบหมายให้ ส านั ก งาน
วัฒนธรรมจัง หวัดนครนายก ประสานงานกับเทศบาลเมืองนครนายก ให้ลอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานลอยกระทง เช่น มีการแสดงดนตรีไ ทยบรรเลง
ตลอดช่วงงาน และแต่ง กายย้ อนยุคไปร่วมงาน โดยขอยืม รถขุด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกไปขุดลอกขยะและวัชพืชในแม่น้านครนายกช่วงเชิง
สะพาน เพื่อเตรียมจัดงานลอยกระทงในปีนี้
เลิกประชุมเวลา ๑2.40 น.
************************************************************

(นางสาวสมธิดา แนบตู้)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

