
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครนายก  
และหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ต้ังในพื้นที่จังหวัดนครนายก คร้ังที่ 8/๒๕๖4 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖4 

โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยโปรแกรมระบบ ZOOM 
วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

***************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก   ประธาน 
๒. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก    
๓. นายสิทธิชัย  สวัสด์ิแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
๔. พ.อ.อภิชาติ  มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (ทหาร) 
๕. นายอำนาจ  แยม้ศิริ  ปลัดจังหวัดนครนายก 
๖. นางอรรัตน ์  จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
๗. พล.ต.ต.ดร.จักษ์   จิตตธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 
๘. นายเสฏฐชัย  ยุทธเศรษฐสิริ พฒันาการจังหวัดนครนายก 
๙. นายดุษฎี  เจริญลาภ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
๑๐. นายพชร  ศศิชาชยามร หน.สนง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก 
๑๑. นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
๑๒. นางสุกัญญา กาญจนรัตน ์ รก.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก 
๑๓. นางจันทร์จิรา พัฒนาศิร ิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
๑๔. น.ส.หทัยชนก พูลศิริ  แรงงานจังหวัดนครนายก  
๑๕. นายบรรพต  โพธิ์นุต  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก  
๑๖. นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดนครนายก  
๑๗. นายสมชาย  จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
๑๘. นางจุไรรัตน ์ แสงสวัสด์ิ เกษตรจังหวัดนครนายก 
๑๙. นายบุญส่ง  ศิริมา  ประมงจังหวัดนครนายก 
๒๐. นายสุนทร  รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
๒๑. นายอนุสรณ์ ศรีนาราง สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
๒๒. นางธารทิพย ์ บำรุงรส  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครนายก 
๒๓. น.ส.นงนุษ  มหาวงค์  คลังจังหวัดนครนายก 
๒๔. น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
๒๕. นางสาวสมใจ มีสมบรูณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
๒๖. น.ส.ทวีพร  เพิ่มทวี  ขนส่งจังหวัดนครนายก 
๒๗. พ.ท.วินัย  บุบผา  รก.สัสดีจังหวัดนครนายก 
๒๘. น.ส.สมฤทัย เพ็งแจ่ม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
๒๙. นางกุลพรภสัร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก 
๓๐. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ 
๓๑. นางสมพร  รอดไม้  รก.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
๓๒. นายพรมรินทร ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก  
๓๓. นางภัสร์ฐิตา   เตชะพงษ์ภินันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก  
๓๔. นางแพรทิพย ์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก  
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๓๕. นายพงษ์อนันต์   จันทร์ไพร ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
๓๖. นายวิภาส  โอวาทจรูญจิตต์ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 
๓๗. นางประภาเพ็ญ ศุภราช  พลังงานจังหวัดนครนายก 
๓๘. น.สพ.ธวัชชัย สันติกุล  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจ.นครนายก 
๓๙. ว่าท่ีร.ต.พูนศักดิ ์ พระรัตภูม ี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
๔๐. น.ส.ชลธิชา  คิดแม่น  หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
๔๑. นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์  นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
๔๒. นายชัยพล  โพธิ์เรือง  อัยการจังหวัดนครนายก 
๔๓. นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก  
๔๔. นายเสรี  ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
๔๕. นายอัควิทย์  เจริญพานิช สรรพากรพื้นท่ีนครนายก 
๔๖. นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นท่ีนครนายก  
๔๗. นางฤทัย  ขันธศักด์ิ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย (กศน.) 
๔๘. นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
๔๙. นายวสันต์  พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก 
๕๐. น.ส.ชนกกานต์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
๕๑. นายไลซันต์  ต้ังภูมิ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 
๕๒. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4 
๕๓. นายเจษฎา  บุญสุยา  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก  
๕๔. นายอติราช  วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก   
๕๕. นางสายสุณี  อินทะวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนครนายก 
๕๖. นางจงกลณี  กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครนายก 
๕๗. น.ส.ปาริชาติ วจนศิริกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
๕๘. นายสันต์ธร  หมั่นดี  ผู้อำนวยการสถานีอตุุนิยมวิทยานครนายก 
๕๙. นายชลิต  ทองมณี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
๖๐. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
๖๑. นายวิชัย  บุญมี  นายอำเภอเมืองนครนายก 
๖๒. นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา 
๖๓. นายพีระ  การุญ  นายอำเภอองครักษ์ 
๖๔. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี นายอำเภอปากพลี 
๖๕. นายวินัย  สุขวิลัย  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
๖๖. น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
๖๗. นางวันดี    เผ่ือนอุดม ผอ.สำนักงานการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทยสำนักงานนครนายก 
๖๘. นายพลธรรม พลการ  ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก 
๖๙. ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผอ.ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก 
๗๐. ดร.สุกัญญา   สุขสถาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
๗๑. พ.ต.ท.กนก  สงวนพรรค ผู้อำนวยการ สนง.การเลือกต้ังประจำจังหวัดนครนายก 
๗๒. น.ส.พัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายก 
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๗๓. นางสาววันวิสา อนงคไชย ์ แทน จัดหางานจังหวัดนครนายก 
๗๔. นายสิรเศรษฐ นันทธีโร  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก 
๗๕. นายธัณศรุต เธียรชัยธนาป  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครนายก 
๗๖. นายเทิดศักดิ์ เขษมพันธ์ แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ 
๗๗. น.ส.ชนันทัสม์ธรณ์ เรืองเดช  แทน สรรพสามิตพื้นท่ีนครนายก 
๗๘. นางสาวดวงจิต สังข์คำ  แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพเิศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก 
๗๙. นายวุฒิศักดิ ์ สุคุณณี  แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 
๘๐. นายสมโภชน์ ศศิพงศ์อนันต์ แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายก 
๘๑. นายสุพรรณ กฤษณะพุกต์ แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครนายก 
๘๒. นายณรงค์  แก้วสลับสี แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
๘๓. นางสาวสุภาวี ศรีวรนันท์ แทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

       จังหวัดนครนายก 
๘๔. พันเอกตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๘๕. พันเอกจุฑา  รังสิยานนท์ แทน ผู้บญัชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 
๘๖. นายยุทธกร  อินทร์โท่โล่ แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
๘๗. นางปวีณา  บวรปฐมพงศ์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
๘๘. นางพัชร ี  ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก      เลขานุการ 
๘๙. น.ส.ปรมาภรณ์ ฉิมทับ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลูฯ สนจ.นย. 
๒. นายพล  ธรรมพรรณธร รก.ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.นย. 
๓. นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นย. 
๔. นางพิมพรรณ  ระงับทุกข์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นย. 
๕. นายบรรพต  รัตนเกตุ  จ่าจังหวัดนครนายก 
๖. นายพิสุทธิ  ชมดี  ป้องกันจังหวัดนครนายก 
๗. นายสถาพร  แสงศัพท์ เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร 
๘. นายหฤษฎ์  รัตนมาลา ปลัดอำเภอ 
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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.50 น. 
นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การบริหารจัดการส่วนราชการในเรื่องต่างๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีมาใหม่บริหาร

จัดการส่วนราชการด้วยตนเอง เช่น 1) เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบบันพระมหากษัตริย์ หัวหน้าส่วนราชการ
จะต้องเซ็นต์หนังสือเอง กำกับดูแลด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีเจ็บป่วย 2) เรื่องการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงาน ห้ามมิให้ผู้รักษาราชการแทนเซ็นต์แทน 3) การบริหารงานบุคคล ห้ามมิให้ผู้รักษาราชการแทนเซ็นต์
แทน ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยบางหน่วยงานท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกอนุญาตรับเป็นความจำเป็น เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโครงสร้างจำนวนคนมาก สามารถมอบได้ 4) งานนโยบายสำคัญ เช่น งานนโยบาย
ของรัฐบาล งานนโยบายของกระทรวง งานนโยบายของจังหวัด ต้องเซ็นต์หนังสือเอง และท่ีสำคัญให้หัวหน้า
ส่วนราชการท่ีมาใหม่ อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำส่ังการมอบอำนาจให้ละเอียด จะได้ไม่เกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด 

1.2 ในปีงบประมาณ 2565 ในการคืนเงินด้วยกรณีต่างๆ ต้อง ช้ีแจงเหตุผลให้ชัดเจน 
สำหรับการดำเนินการท่ีสำเร็จลุล่วงแล้ว หากมีเงินเหลือท่ีต้องส่งคืน ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่า โครงการนั้นได้ดำเนินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ครบทุกประการเรียบร้อยแล้ว จึงมีเงินเหลือส่งคืนจำนวน xxx บาท ต้องระบุให้ชัดเจน 

1.3 การบริหารงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการช่วยกันบริหารจัดการบริหารสัญญาให้เรียบร้อย 
ให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มิให้เกิดปัญหาภายหลัง  
หากเกิดการบริหารสัญญาได้ไม่ดี จะขอดึงอำนาจจากท่ีได้มอบอำนาจคืน หากติดขัดหรือมีปัญหาให้รีบ
ดำเนินการสอบถามผู้ท่ีมีความรู้เช่น สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก เป็นต้น 

1.4 ทิศทางการดำเนินการหลังยุคโควิด – 19 จะมีสำนักงานจังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพ
หลัก ในการระดมความคิดเห็นในการประมวลทิศทางการขับเคล่ือนจังหวัดหลังโควิด – 19 ซึ่งจะเป็นวาระ
จังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมองเห็นทิศทางจังหวัดไปด้วยกัน ท้ังนี้ ข้อมูลต้องนำมาจากทุกภาคส่วน ภาคส่วน
ราชการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เพื่อจะสามารถกำหนดแนวทางของจังหวัดท้ังมิติด้านเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งการทำปฏิทินการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

1.5 การจัดงานวันลอยกระทง ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ควรประมาทในการเฝ้าระวัง
โรคโควิด – 19 และให้หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันดูแลเรื่องความปลอดภัย และเรื่องอุบัติเหตุต่าง ๆ  
ท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น สถานท่ีจัดงานท่ีอยู่บริเวณริมน้ำ การติดต้ังแพหรือโป๊ะสำหรับให้ประชาชนลอยกระทง  
การเล่นพลุ ให้ระมัดระวังเรื่องอัคคีภัย และหากมีคนเมาสุราเข้ามาในพื้นท่ีการจัดงานให้ประสานท้องถิ ่น 
ให้เข้าไปดูแลอำนวยความสะดวก ท้ังนี้ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ดูแลสถานท่ีราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1.6 การแก้ไขปัญหาความยากจน (TPMAP) ข้อมูลความยากจนรายครัวเรือนท่ีสภาพัฒน์ 
ได้ส่งรายช่ือให้แต่ละจังหวัด (ข้อมูลท่ีได้รับเป็นข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2562) ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กับประชาชนหลายครัวเรือน โดยมีเป้าหมายนำร่องอำเภอละ 1 ตำบล และจะมีการลงพื้นท่ี
ตรวจสอบว่าครัวเรือนต่างๆ มีความยากจนในมิติใด เช่น มิติเศรษฐกิจ ทุนทรัพย์ มิติความรู้การศึกษา  
มิติโรคภัยการสาธารณสุข มิติเชิงสังคม ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น และมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดนครนายก  
ซึ่งต้องอาศัยนายอำเภอและท้องถิ่นในพื้นท่ีนั้นๆ ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม ในการแก้ไขปัญหานี้มีการซ่อมแซม
บ้านเรือน ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 

1.7 การลดรายจ่ายด้วยการมีอาหารกินเองในบ้าน โดยการปลูกพืชผักสวนครัว เชิญชวน
ทุกๆ ท่าน ปลูกพืชผักในพื้นท่ีว่างบริเวณบ้าน และสามารถขยายผลไปสู่ชาวบ้านได้อีกด้วย 
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1.8 เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย  ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของแผ่นดิน
ไทย และเราต้องสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ท่ีพระองค์ทรงชุบชีวิต ภูมิปัญญาไทยให้กลับมา ซึ่งต้องสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราชปณิธาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญชวนร่วมใส่ผ้าไทยลายขอพระราชทานด้วย 

1.9 สถานการณ์รถติดขัดจากการท่องเท่ียวเขื่อนขุนด่านปราการชล จะได้มีการประชุม 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหาท้ังระยะส้ัน และระยะยาว โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัด
นครนายกเป็นเจ้าภาพหลัก ในการเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม  เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชน 
ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เป็นต้น 

    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่ 7/๒๕๖4 ประจำเดือนกันยายน 2564  
  เม่ือวันที่ 29 กันยายน ๒๕64 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมให้ทุกหน่วยงาน

ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม ๒๕๖4 ซึง่มีหน่วยงานรับรองรายงานการประชุม จำนวน 25 หน่วยงาน  

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ  

๓.๑ กิจกรรมสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจำเดือนตุลาคม 2564 (สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก)  

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ได้รายงานกิจกรรมสำคัญในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก 
ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้ 

1) วันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำข้าราชการหน่วยงานต่างๆ 

ประกอบรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลาง
จังหวัดนครนายก 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
จังหวัดนครนายก และพุทธมงคลนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดนครนายก 
และพุทธมงคลนครนายก ได้ร่วมส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ตามโครงการสนับสนุน
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก โดยมีนางอรรัตน์  จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครนายก นายแพทย์ธีระชัย  คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก และนายแพทย์สมาน  
ฟอนฟัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี เป็นผู้รับมอบ 

2) วันจันทร์ท่ี 4 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการใช้

ห้อง Studio ประจำศาลากลางจังหวัดนครนายก ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ช้ัน 5 และได้เข้าร่วมรายการ
ทีวีออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เป็นรอบปฐมฤกษ์ของการเปิดใช้
อุปกรณ์อย่างเป็นทางการ และมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้เกียรติร่วมงาน 
ในครั้งนี้ด้วย 
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3) วันพฤหัสบดีท่ี 7 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและ

ให้กำลังใจ ดูแลความเรียบร้อยการเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด – 19 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขต
อำเภอเมือง ท่ีมีอายุ 12 – 18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ณ อาคารหอประชุมนครนายก
วิทยาคม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

4) วันศุกร์ท่ี 8 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ

นักกีฬาพาราลิมปิกจังหวัดนครนายก ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการ
บริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งนายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ นักกีฬาบอคเซีย และนายนรงค์ศักดิ์ 
ฮวดประดิษฐ์ โค้ช (บิดา) ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง 3 สมัยติดต่อกัน ท้ังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นตัวแทนมอบรถเข็นวิลแชร์จากสโมสรไลออนส์ นครนายก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้ับผู้พิการอีกด้วย  

5) วันเสาร์ท่ี 9 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม

คณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด  
ณ ห้องประชุมนางรอง ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อให้การจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ 
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

6) วันอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564  
- จากสถานการณ์น้ำท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ชุมชน เส้นทางในจังหวัดนครนายก

บางพื้นท่ีมีน้ำท่วมสูง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
ประธานท่ีปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางสุวจี  ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก 
ผู้แทนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปลัดจังหวัดนครนายก หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก นายอำเภอบ้านนา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  
ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 239 ชุด ณ วัดเลขธรรมกิตต์ิ 
ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รวมท้ังนำผู้แทนนักบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย สำรวจพื้นท่ี 
น้ำท่วมขังเรื้อรัง และใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชน 

7) วันพุธท่ี 13 ตุลาคม 2564  
- เวลา 08.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำหัวหน้า

ส่วนราชการจังหวัดนครนายก ผู้แทนกระทรวง ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ และนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 
ช้ัน 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

- เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครนายก 

8) วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2564  
- นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยหัวหน้า

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
เข่ือนขุนด่านปราการชล นายอำเภอเมืองนครนายก พร้อมเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์น้ำ
ท่ีเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดนครนายก เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งปัจจุบัน
พบว่า ปริมาณน้ำท่ีเอ่อล้นท่วมในบางพื้นท่ีได้ลดลง มวลน้ำท่ีได้ไหลสู่พื้นท่ีเขตชุมชนและท้องนา อยู่ในสถานการณ์
ท่ีดีขึ้น และระดับน้ำในบางพื้นท่ีได้เริ่มลดลงแล้ว 

/9) วันจันทร์... 
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9) วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวดันครนายก พรอ้มด้วยนายอำเภอปากพลี 

และสภ.อ.ปากพลี ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าท่ี และชาวบ้านหมู่ท่ี 5 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี 
ในการร่วมกันซ่อมแซมผนังกั้นน้ำท่ีได้รับความเสียหายจากฝนท่ีตกลงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้น้ำไหลทะลัก
เข้าท่วมบ้านเรือนและนาข้าวของประชาชนเสียหาย ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันท่ี 18 
ตุลาคม 2564 โดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบอาหาร น้ำด่ืม 
ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ท่ี 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี ซึง่ได้มีการเฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชน
ท่ีแจ้งเหตุตลอดเวลา 

10) วันอังคารท่ี 19 ตุลาคม 2564  
- คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออก 

นำโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนท่ี 1 พร้อมด้วย 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นท่ีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและส่วนราชการจังหวัดนครนายก 
ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของจังหวัดนครนายก  

11) วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564  
- จังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. มูลนิธิแพทย์อาสา 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ณ วัดตะเคียนทอง หมูท่ี่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

12) วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดอุดมธานี
พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีส่วนราชการและประชาชน
ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรม 

13) วันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี 

วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ-
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครนายก จากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  
และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายก 

14) วันจันทร์ท่ี 25 ตุลาคม 2564  
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานชมรม  

TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก มอบหมายนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดนครนายก แรงงานจังหวัดนครนายก และแพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ เลขานุการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก เป็นตัวแทนจังหวัดนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ในการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ โรงแรม Ambassador 
City Jomtien จังหวัดชลบุรี โดยมีจังหวัดร่วมนำเสนอผลงานในสถานการณ์โควิด – 19 ท้ังหมด 22 จังหวัด 

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย การทำลายเช้ือโรคในพื้นท่ีเส่ียง 

/มติทีป่ระชุม... 
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  มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๒ สถานการณ์โควิด – 19 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก) 
นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดนครนายก  ได้รายงานสถานการณ์ โควิด – 19  

ในจังหวัดนครนายกว่า ขณะนี้มีผู้ติดเช้ือยืนยันสะสมแล้วจำนวน 10,190 ราย โดยในแต่ละอำเภอมีแนวโน้ม
ผู้ป่วยลดลง มีการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง จำนวน 162 ราย (สีเขียว จำนวน 135 ราย)  
และรักษาตัวที่บ้าน จำนวน 4 ราย  

รายงานการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในจังหวัดนครนายก พบว่า ยอดการฉดีวัคซีนรวมประมาณ 
209,000 โดส ซึ่งจังหวัดนครนายกอยู่ในลำดับ 1 ใน 5 ท่ีได้รับวัคซีนมากในระดับประเทศเมื่อเทียบกับ
จำนวนประชากร แม้ว่าจังหวัดนครนายกได้รับวัคซีนมาน้อยแต่ได้มีหลายภาคส่วนท่ีได้ให้การช่วยเหลือกัน  
และต้องขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย ท้ังนี้ ยอดการฉีดวัคซีนกลุ่มจำนวน 608 ราย ประกอบด้วย 1) กลุ่มอายุ 
60 ปีขึ้นไป (มีเป้าหมาย 36,243 ราย) ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 26,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.07  
2) กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง (มีเป้าหมาย 23,115 ราย) ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 10,937 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.31 
และ 3) กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ (มีเป้าหมาย 387 คน โดยไม่รวม มศว.) ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 247 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 63.82 ข้อดีของการฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงต้ังครรภคื์อ ทำใหท้ารกในครรภ์มีภูมิคุ้มกันด้วย 

จำนวนนั ก เรียน ท่ี ไ ด้ รับการฉี ด วัคซีน  Pfizer จั งหวัดนครนายก (เข็ ม ท่ี  1 )  
ข้อมูล ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2564  

 
 

ยุทธวิธี: การฟื้นฟู/สร้างพื้นที่ปลอดโรคโควิด – 19 (Nakhonnayok Mountain Box) 
ประกอบด้วย 3 เร็ว (Early DIT) คือ รู้เร็ว (Early Detection) แยกเร็ว (Early Isolation) รักษาเร็ว (Early 
Treatment) ซึ่งมีประสิทธิภาพมากในการควบคุมโรค สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในระดับท่ีต่ำลง  

ท้ังนี้ ทุกๆ ท่านยังต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวังตนเอง เพื่อไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 อีกครั้ง 
 
 
 
 

/การพัฒนา... 
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การพัฒนาพื้นทีป่ลอดภัย อำเภอต้นแบบ (3 S model Covid Free Policy) มี

วัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1) ลดระดับสถานการณ์ ซึ่งจังหวัดนครนายกดำเนินการได้ค่อนข้างดี สามารถควบคุม
โรคให้อยู่ในระดับท่ีต่ำลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและดำเนินการตรวจหาเช้ือในสถานท่ีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 2) 
หน่วยงานราชการปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 และพร้อมให้บริการ และ 3) การฟื้นฟู และสร้างพื้นท่ีปลอด
โรคผ่อนปรน และกลับคืนสู่ปกติ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประชาชน  

 
เป้าหมายเกณฑ์การประเมิน 3 S model Covid Free Policy ดังภาพ 

 
 
 

/Time line... 
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Time line การดำเนินงาน 3 S model Covid Free Policy จังหวัดนครนายก ดังภาพ 

 
จากการประชุมการดำเนินงานตามแผน COVID – 19 Free Policy จังหวัดนครนายก 

เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 โดยมีนายสิทธิชัย  สวัสด์ิแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน  
ซึ่งในท่ีประชุมได้มีการมอบหมายหน้าท่ี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และจะได้มีการดำเนินงานต่อไป (ดังภาพ) 
 

 
จากสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน มีผลการดำเนินงาน 3 S model Covid Free Policy ดังนี้ 

 
/มติที่ประชุม... 
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  มติที่ประชุม รับทราบ  และประเด็นเรื่องการเปิดเรียน ให้ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง  
และทำความเข้าใจกับประชาชนว่า ในการเปิดเรียนวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น หมายถึง การเปิดเรียนรูปแบบต่าง  ๆ
เช่น On-air, On-demand, On-line และ On-hand ยกเว้นรูปแบบ On-site โดยในการเปิดเรียนแบบ On-site 
จะทำได้ก็ต่อเมื่อโรงเรียน หรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะทำงานท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อฯ 
ได้มอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และหากมีเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อให้ฝ่ายเลขานุการ 
ของจังหวัดนครนายก และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เร่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  
เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งประชาชนในจังหวัดนครนายกต่อไป        

๓.3 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก)  

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก (นายณรงค์  แก้วสลับสี) ได้รายงานการขับเคล่ือนโครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครนายกว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนา
นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับท่ีมีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 
ครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขั้นตอน การดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
1 การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว-
ยากจนที่ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 
ภาคบังคับของจังหวัด (เพ่ิมเติม) กรณี
เห็นสมควร  

สำนักงานพัฒนาฝีมือ-
แรงงานนครนายก 

คำสั่งจังหวัดนครนายกที่ 1577/2562 
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่องแต่งต้ัง
คณ ะกรรมการ ขับ เคลื่ อน โค รงการ 
เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ ด้ าน อ าชี พ แ ก่ นั ก เรี ย น
ครอบครัวยากจนจั งห วัดนครนายก 
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
(ไม่ได้จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ใหม่) 

2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สำนักงานพัฒนาฝีมือ-
แรงงานนครนายก 

ใน วันที่  1  ธัน วาคม  2563   เวล า 
13.30 - 16.00 น. ดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
จังหวัดนครนายกที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2564  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน 
เห็นชอบหลักสูตรที่จะดำเนินการฝึกอบรม 
มอบหมายหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา
จัดทำแบบสอบถามและสรุปผลการสำรวจ
กลุ่มเป้าหมาย และมอบหมายหน่วยงาน
ดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดตามคู่มือ
ปฏิบัติงานโครงการฯ 

/3. การประชุม... 



๑๒ 

ขั้นตอน การดำเนินงาน หน่วยงานรับผดิชอบ ผลการดำเนินงาน 
3 การประชุมชี้ แจงผู้ อำนวยการโรงเรียน 

และครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ข้ันตอน 
ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ 

สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดนครนายก 

ดำเนินการประชุม เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 
2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา-
ฝีมื อ แรง งานนครนายก  อ .ป ากพ ลี   
จ.นครนายก ทั้งน้ี มีผู้อำนวยการสถานศึกษา
และครูแนะแนวเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 
จำนวน 45 คน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อป ท.)  
และโรงเรียนสังกัดเอกชนเข้าร่วมประชุม  

4 การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานต้นสังกัดของ
โรงเรียนและโรงเรียน 

ตามหนังสือที่ ศธ 0273/210 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครนายก ส่งแบบสรุปผลการสำรวจ
และจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (แบบ ง.) 
มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 
11 คน 

5 การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่ พ่ึง เงินสงเคราะห์
กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

สำนักงานพัฒนาสังคม
แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง 
ข อ งม นุ ษ ย์ จั ง ห วั ด
นครนายก 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครนายก ดำเนินการ 
ให้ ความช่ วยเหลื อเป็ นเงินสงเคราะห์  
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมแก่ผู้เข้ารับการฝึก 
2 คน เป็นเงิน 2,000 บาทต่อคน 

6 การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงาน
และรับสมัครเข้าอบรมที่สำนักงานพัฒนา-
ฝีมือแรงงานนครนายก 

โรงเรียนและสำนักงาน
พัฒ นาฝีมื อแรงงาน
นครนายก 

นั ดห มาย เข้ าศึ กษ า ดู งาน  วันที่  11 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก มีสถานศึกษา
นำนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงาน จำนวน 6 คน 
จาก 3 โรงเรียน โดยในเบื้องต้นมีนักเรียน
สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม 4 คน ในสาขา 
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 2 คน 
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 คน และ
ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1 คน  

7 การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ สำนักงานพัฒนาฝีมือ-
แรงงานนครนายก 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
ดำ เนิ นการฝึ กอบ รม ให้ กั บ นัก เรี ยน
กลุ่ ม เป้ าห มาย  ในห ลั กสู ต รก ารฝึ ก 
เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร (420 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 
19 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2564 
จำนวน 2 คน ได้แก่ 
1. นางสาวพิชญานิน บุญขันธ์  
ผลการฝึก ผ่านการฝึก 
2. นายนันทพงศ์ บัวอุย  
ผลการฝึก ไม่ผ่านการฝึกเน่ืองจากระยะเวลา-
ฝึกไม่ครบร้อยละ 80 

 
/8. การจัดเตรียม... 



๑๓ 

ขั้นตอน การดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
8 การจัดเตรียมตำแหน่งงาน สำนักงานจัดหางาน

จังหวัดนครนายก 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
จัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกตามโครงการฯ 
ส่งให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 
เพ่ื อจั ดห าตำแห น่ งงานที่ เหมาะสม  
แต่เน่ืองจากผู้ผ่านการฝึกมีอายุเพียง 15 ปี 
จึงยังไม่ได้บรรจุงานที่เหมาะสม ผู้ผ่านการฝึก
จึงเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ณ ศูนย์ กศน.นครนายก 

9 การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ 
9.1 การติดตามผลระหว่างดำเนินโครงการฯ 
 

 
สำนักงานพัฒนาฝีมือ-
แรงงานนครนายก 

 
ขั้นตอนที่ 4 การสำรวจและจำแนกนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  
หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาพบปัญหา
อุปสรรคในการสำรวจ โดยในช่วงระยะเวลา
ที่ สำรวจเป็นช่ วงที่ มี มาตรการควบคุ ม
โรคติดต่อ โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  
ทำให้ เป็นปัญหาในการชี้แจงและสำรวจ
นักเรียนที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ 
นักเรียนส่วนหน่ึงไม่ เข้าใจวัตถุประสงค์  
ของโครงการ จึงยังไม่สามารถตัดสินใจหรือ
ยังไม่แน่ใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนที่ 6 การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ไปศึ กษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรม  
ช่วงระยะที่กำหนดเข้าศึกษาดูงานเป็นช่วง
ผ่านคลายมาตรการในการแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19 และเป็ นช่ วงสอบ 
ปลายภาคเรียน หลายโรงเรียนจึงไม่สะดวก
ในการเข้าศึกษาดูงาน มีโรงเรียนนำนักเรียน
เข้ามาศึกษาดูงานเพียง 3 โรงเรียน จำนวน 
นั ก เรี ย น  6  ค น  แ ล ะ ส มั ค ร เข้ ารั บ  
การฝึกอบรม 4 คน เข้าฝึกอบรมจริง 2 คน 

ขั้นตอนที่ 7 การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ  
สำนักงานฯ ดำเนินการฝึกอบรมให้กับนักเรียน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน  
ในสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  
ผู้ผ่านการฝึก 1 คน และผู้ไม่จบการฝึก 1 คน 
เน่ืองจากประสบปัญหาครอบครัว ไม่ เข้า
ฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดเตรียมตำแหน่งงาน 
เน่ืองจากผู้ผ่านการฝึกอบรมมีอายุเพียง 
15 ปี จึงหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมยาก 
และสถานประกอบการยังไม่มีความต้องการ
แรงงานในช่วงระยะเวลาน้ี 

 
/9.2 การประเมิน... 



๑๔ 

ขั้นตอน การดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
 9.2 การประเมินผลการดำเนินโครงการ 

(ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ) 
 

 หลังเสร็จสิ้นโครงการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 
จำนวน 1 คน ในสาขาช่างเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร ได้แก่นางสาวพิชญานิน บุญขันธ์ 
ปัจจุบันศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ณ ศูนย์ กศน.นครนายก  

10 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สำนักงานพัฒนาฝีมือ-
แรงงานนครนายก 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ 

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
- ขั้นตอนการสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งระยะเวลาการสำรวจ 

เป็นช่วงท่ีมีมาตรการควบคุมโรค โรงเรียนปิดการเรียนการสอน ทำให้เป็นปัญหาในการช้ีแจงทำความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- ขั้นตอนการนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน และรับสมัครเข้าฝึกอบรม ซึ่งเป็นวัน 
ท่ีนัดเข้าศึกษาดูงาน เป็นช่วงท่ีมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และเป็นช่วงสอบปลายภาค โรงเรียนหลายแห่ง
ไม่สะดวกนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน 

- ขั้นตอนการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ ผู้เข้าฝึกอบรมไม่จบการฝึก 1 คน เนื่องจาก
ประสบปัญหาครอบครัว ทำให้ไม่สามารถเข้าฝึกได้ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ขั้นตอนการจัดเตรียมตำแหน่งงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีอายุเพียง 15 ปี จึงหาตำแหน่งงาน
ท่ีเหมาะสมยาก และสถานประกอบกิจการประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลานี้ จึงยังไม่มีความต้องการแรงงาน 

2) แผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ขันตอนท่ี 6... 

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก จัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ลงนาม 

ขั้นตอนที่ 2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ      ดำเนิ นการประชุ มคณะกรรมการฯ เพื่ อพิ จารณาปฏิ ทิ น 
การดำเนินงาน หลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ภายในวันที่ 31 ต.ค.2564 

ภายในวันที่ 15 พ.ย.2564 

ขั้นตอนที่ 3 การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว  
     โดยสำนักงานจัดหางานนครนายก 

ขั้นตอนที่ 4 การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
     โดยหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 5 การสนับสนุนเงินสงเคราะห์  
     โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดนครนายก 

ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2564 

ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.2564 – 31 
มกราคม 2565 

ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์  – 30 
กันยายน 2565 



๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  มติท่ีประชุม รับทราบ และมีข้อส่ังการให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
ดำเนินการดังนี้ 

1. ให้ขับเคล่ือนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับตามข้ันตอนท่ีได้เสนอให้สำเร็จโดยเร็ว และใหร้ายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

2. ให้ดูแล ติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ (มีจำนวน 1 คนคือ 
นางสาวพิชญานิน บุญขันธ์ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งปัจจุบันศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ณ ศูนย์ กศน.นครนายก) เพื่อจะสามารถใหก้ารอุปการะช่วยเหลือเรื่องท่ีขาดแคลนได้ และใหศู้นย์ กศน.นครนายก 
ดูแล และติดตามร่วมด้วย ท้ังนี้ ใหร้ายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

3. ให้ดูแล ติดตามผู้ไม่ผ่านการฝึก (นายนันทพงศ์ บัวอุย เนื่องจากระยะเวลาฝึก
ไม่ครบร้อยละ 80) และใหร้ายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

๓.4 กฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครนายก) 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประจำจังหวัดนครนายก ได้รายงานว่า ด้วยปี พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ตามท่ีขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี 
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยกำหนดการพิธีจะเริ่มประมาณ 13.30 น. ผู้ร่วมพิธีฯ พร้อมกัน  
ณ วัดพราหมณี เวลา 14.00 น. ประธานในพิธี (พลตำรวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ จากนั้นจะดำเนินพิธีถวายผ้าพระกฐิน ตามลำดับ 
และหลังจากเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแล้ว จะมีการมอบเงินและส่ิงของสนับสนุนบำรุงการศึกษา 
ให้แก่โรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดพราหมณี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดพราหมณี 
และโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี ท้ังนี้ มีหลายได้หน่วยงานได้ร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ด้วยแล้ว  

/มติที่ประชุม... 

ขั้นตอนที่ 6 การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานและรับสมัคร 
     โดยโรงเรียน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 

ขั้นตอนที่ 7 การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ 
     โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดเตรียมตำแหน่งงาน 
     โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 

ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 31 
มีนาคม 2565 

เริ่มเมษายน 2565  
(ตามระยะเวลาแต่ละหลักสูตร) 

หลังจากจบการฝึกอบรม 

ขั้นตอนที่ 9 การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
     โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 

ต้ังแต่เริ่มโครงการ - สิ้นสุดโครงการ 
 



๑๖ 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.5 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 (สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก) 
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสภาวะอากาศท่ัวไปว่า เดือนนี้บริเวณ

จังหวัดนครนายกฝนจะลดลงอีก และมีอากาศเย็นมากขึน้ โดยมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน สำหรับบริเวณเทือกเขา
จะมีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไป ท้ังนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังแรงขึ้น สรุปเดือนนี้คาดว่า บริเวณจังหวัดนครนายก
ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนอุณหภูมิเฉล่ียใกล้เคียงค่าปกติ โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 
32 – 34 องศาเซลเซียส อุณหภูมต่ิำสุดเฉล่ีย 22 – 24 องศาเซลเซียส 

ข้อควรระวัง ในบางช่วงมักจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ี ประชาชนจึงควรระมัดระวัง
การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะไว้ด้วย 

หมายเหตุ สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน โทร. 02 -398-9929 หรือ 
www.tmd.go.th 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.6 สถานการณน์้ำ (โครงการชลประทานนครนายก)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก ได้รายงานสถานการณ์น้ำว่า แหล่งน้ำต้นทุน

ท่ีสำคัญของจังหวัดนครนายก มีจำนวน 8 แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2564) มีรายละเอียดดังตาราง 

เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำปัจจุบัน (ลา้น ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 
๑. เข่ือนขุนด่านปราการชล 224.000 223.740 99.88 
๒. อ่างเก็บน้ำทรายทอง 2.000 2.016 100.80 
๓. อ่างเก็บน้ำคลองโบด 4.250 0.820 19.29 
๔. อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ 8.870 8.974 101.17 
๕. อ่างเก็บน้ำสีเสียด 1.140 1.144 100.35 
๖. อ่างเก็บน้ำวังม่วง 0.800 0.758 94.75 
๗. อ่างเกบ็น้ำคลองวังบอน 7.600 7.570 99.61 
๘. อ่างเก็บน้ำคลองกลาง 3.100 3.115 100.48 

รวม 251.76 248.137 98.56 
/มาตรการ... 



๑๗ 

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยในฤดูแล้งจะ
จัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ มีดังนี้ 

1) จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
2) จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศช่วงฤดูแล้ง 
3) สำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน เพื่ออุปโภค-บริโภค และรักษาระบบ

นิเวศเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
4) จัดสรรน้ำเพื่อเกษตรกรรมในเขตชลประทาน 
5) จัดสรรนำ้เพื่อการอุตสาหกรรม 

แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2564/65 จังหวัดนครนายก มีดังนี้ 

 
ประธานฯ ทำอย่างไรท่ีระบบลุ่มน้ำในจังหวัดนครนายกจะมีระบบโทรมาตรแบบ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ซึ่งสามารถเช็คได้ตลอดเวลา เช่น ภาพตัดขวางของน้ำระดับตล่ิง
ระดับวิกฤต ซึ่งสามารถนำมาประเมินและใช้ประโยชน์ต่อได้ 

ผูอ้ำนวยการโครงการชลประทานนครนายก ได้ช้ีแจงว่า ได้หารือกับหัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกแล้ว ทราบว่า ส่วนนี้จะมีระบบโทรมาตรของสำนักสารสนเทศลุ่มน้ำ 
และกรมทรัพยากรน้ำท่ีติดต้ังท่ีสะพานโยธะกา และท่ีอำเภอองครักษ์  ซึ่งส่วนนี้ จะไปอยู่ ท่ีสำนักงาน 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้หารือกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกว่า 
ควรเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ และเห็นว่าควรจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทรัพยากรน้ำ
จังหวัดนครนายกซึ่งจะมีการต้ังท่ีทำการและจัดทำเว็บไซต์ในภาพรวม โดยอาจนำข้อมูลของเขื่อนขุนด่านปราการชล 
และของหน่วยงานท่ีได้ติดต้ังแล้วมาร่วมด้วย หากจะพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ อาจจะต้องขอต้ังงบประมาณ
ในการดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป 

ผูอ้ำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ได้ให้ข้อมูลว่า ระบบ
บริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษานครนายกภาค 6 ได้ประสานให้ติดต้ัง 40 จุด  

ประธานฯ บทเรียนอุทกภัยในคราวท่ีผ่านมา ทำให้ทราบว่าในปีหน้าจะต้องดำเนินการ
อยา่งไร และหน่วยงานรับผิดชอบคือใคร  
 
 
 

/มติที่ประชุม... 



๑๘ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ และเนื่องจากบทเรียนอุทกภัยในคราวที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าใน
ปีหน้าจะต้องดำเนินการอย่างไร และหน่วยงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องเป็นใครบ้าง จึงมีข้อส่ังการให้สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก โครงการชลประทานนครนายก และสำนักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดนครนายก (ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องการกำจัดผักตบชวา) ร่วมวางแผนและ
ขับเคล่ือนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต่อไป  

๓.7 งานสำคัญในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สำนักงานจังหวัดนครนายก) 
3.7.1 วันอังคารที่  9 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. พิธีทอดผ้าป่า  

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

3.7.2 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๔  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  
“วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) 
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  

๓.8 การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การ- 
บริหารส่วนตำบล (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดนครนายก)  

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดนครนายก  
ได้รายงานว่า เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร- 
ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 

- วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปน็วันท่ี กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  
- วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 ผอ.กต.ท้องถิน่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
- วัน ท่ี 11 - 15 ตุลาคม 2564 เป็นวันรับสมัครรับเลือกต้ัง ซึ่งมีการสมัคร 

รับเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครนายก  
แล้ว และมีผู้สมัครรวมจำนวน  933  ราย ดังนี้ 

1) ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 85 ราย ดังนี้ 
- อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 27 ราย 
- อำเภอบ้านนา จำนวน 19 ราย 
- อำเภอองครักษ์ จำนวน 24 ราย 
- อำเภอปากพลี จำนวน 15 ราย 

2) ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 848 ราย ดังนี้ 
- อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 12 อบต. จำนวนผู้สมัคร 305 ราย 
- อำเภอบ้านนา จำนวน 9 อบต. จำนวนผู้สมัคร 212 ราย 
- อำเภอองครักษ์ จำนวน 11 อบต. จำนวนผู้สมัคร 221 ราย 
- อำเภอปากพลี จำนวน 7 อบต. จำนวนผู้สมัคร 110 ราย 

- วันท่ี 22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายช่ือผู้สมัครท่ีได้รับสมัครรับเลือกต้ังและ
ไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง (พ.ร.บ. ม.52 วรรค 3, ระเบียบ ข้อ 97 วรรค 3) โดยข้อมูลการไม่รับสมัครผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้ 
 
 

/อำเภอ... 



๑๙ 

ลำดับท่ี อำเภอ อบต.  เขตเลือกต้ังที ่ จำนวน 
1 เมืองนครนายก หินต้ัง 2 2 
2 เมืองนครนายก ดงละคร 11 1 
3 บ้านนา บางอ้อ 2 1 
4 องครักษ์ ทรายมูล 4 1 
5 องครักษ์ บางปลากด 1 1 
6 องครักษ์ บางลูกเสือ 9 1 

รวมจำนวน 7 ราย 
และข้อมูลการไม่รับสมัครผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 1 ราย คือ องค์การบริหาร-
ส่วนตำบลป่าขะ อำเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก 

 
  มติทีป่ระชุม รับทราบ และมีข้อส่ังการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้  

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดนครนายก  
นำส่งข้อมูลพร้อม ช่ือ ผู้สมัครรับเลือก ต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเป็นทางการให้ กับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  

2. เชิญชวนให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงานได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกต้ังในครั้งนี้  
และหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ังได้ ขอให้แจ้งเหตุไม่ ไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ังก่อนวัน เลือกต้ัง ๗ วัน  
และหลังวันเลือกตั้ง ๗ วัน  

3. ในการปฏิบั ติหน้าท่ี ในพื้น ท่ี ต่างๆ ของหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานราชการในช่วงการหาเสียง ใหพ้ึงระมัดระวังการวางตัวให้เป็นกลาง 

๓.9 รางวัลเชิดชูเกียรติ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก)  
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 

(นางสมพร  รอดไม้) ได้รายงานการจัดกิจกรรมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมท่ีได้สร้างสรรค์
ผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย 

๑) การประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องส้ัน และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  

๒) กิจกรรมการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 /ท้ังนี้... 



๒๐ 

ท้ังนี้ ในวันจันทร์ท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรมของจังหวัด
นครนายก ณ บริเวณโถงช้ัน ๑ ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
ซึ่งเครือข่ายทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายกได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ 

๑) นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์ ช่างภาพอิสระ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเทิดพระคุณของแม่ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ช่ือภาพ “ความรักของแม่”   

๒) นายบริรักษ์ กุศลส่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน บ้านนา  
“นายกพิทยากร” อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประเทศ  
ประเภทประชาชนท่ัวไป ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดคำขวัญ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จากคำขวัญ “สืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนา” รู้รักษ์ภาษา  
ธำรงค่าความเป็นไทย  

กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือจังหวัดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับรางวัล 
ซึ่งจังหวัดนครนายกได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ท่ีได้รับรางวัล เมื่อวันจันทร์ท่ี 
25 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ช้ัน 1 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนายอำพล  อังคภากรณ์กุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการมอบรางวัล 

     
/มติที่ประชุม... 



๒๑ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อส่ังการให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 

เผยแพร่คุณงามความดีท่ีบุคคลต่างๆ ได้สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครนายก โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ 

๓.10 โครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซ่ี) และรถจักรยานยนต์-
สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก)  

ขนส่งจังหวัดนครนายก ได้รายงานว่ า ตาม ท่ีคณะรัฐมนตรีมีม ติ เห็นชอบ 
ท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ท่ีมีอายุเกิน 
65 ปี ท่ีไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(29 จังหวัด) แบ่งเป็น 

1) ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะท่ีประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด 
ตามข้อกำหนดฉบับท่ี 25 และฉบับท่ี 28 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี รพะนครศรีอยุธยา นราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา สงขลา) 

2) ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะท่ีประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด 
ตามข้อกำหนดฉบับท่ี 30 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี 
อ่างทอง) 

โดยต้องยื่นเอกสาร ประกอบด้วย 1) บัตรประจำตัวประชาชน 2) ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 
3) บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ 4) สมุดคู่มือทะเบียนรถท่ีใช้ประกอบอาชีพ (กรณีรถเช่าต้องมีข้อมูลทะเบียนรถ
ท่ีเช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ)  
5) สมุดบัญชีเงินฝากท่ีผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน 

ผู้ท่ีจะได้รับเงินช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และเป็นผู้มีศักยภาพ
ในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถท่ีใช้ประกอบอาชีพ 
ต้องชำระภาษีครบถ้วน มีรายช่ือในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก 
 

/โดยผู้ขับรถ... 



๒๒ 

โดยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะท่ีเข้าหลักเกณฑ์ ต้องลงทะเบียน
ด้วยตนเอง ระหว่างวันท่ี 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก, 
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 – 4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดท่ัวประเทศ 

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ แบ่งเป็น 2 รอบคือ 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

และรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 
รอบท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่เช่าขับ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี โทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

   
/มติที่ประชุม... 



๒๓ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อส่ังการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกประสานกับ 
อำเภอในท้องท่ีท่ีผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ในการติดตามบุคคลในพื้นท่ีให้ดำเนินการติดต่อกับสำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครนายก ภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

๓.11 โครงการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดนครนายก)  

ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนครนายก (นางสาววันวิสา  อนงคไชย์) ได้รายงานข้อมูล
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.12 แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564 ของนายจ้าง/
สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว (สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก)  

ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนครนายก (นางสาววันวิสา  อนงคไชย์) ได้รายงานข้อมูล 
แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564 ของนายจ้าง/สถานประกอบการท่ีจ้าง
แรงงานต่างด้าว ดังนี้ 

 
/มติที่ประชุม... 



๒๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ  

4.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดผลไม้ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก) 
เกษตรจังหวัดนครนายก ได้รายงานว่า เนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

จัดงาน “มหกรรมฟรุ๊ตแฟร์ 2021” ช้อปถูกใจ จองก่อนใคร ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีจังหวัดนครนายก 
ในวันอาทิตย์ท่ี 31 ตุลาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงเชิญชวนทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.2 สายทางน้ำท่วม (แขวงทางหลวงชนบทนครนายก) 
ผู้ อ ำน วยการแขวงท างห ลวง ชน บ ทน ครน ายก  ได้ ราย งาน ว่ า  สายท าง 

ของแขวงทางหลวงชนบทนครนายกท่ีได้รับผลกระทบ และได้รับความเสียหายเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน
คมปาสุเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในสายทางถนนสาย นย 3012 แยกทางหลวง
หมายเลข 305 บ้านโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ช่วงกม 10+500 – 11+400 ทำให้ถนน
ได้รับความเสียหาย  
 
 
 
 
 

/แต่ปัจจุบัน... 



๒๕ 

   
แต่ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงแล้ว และแขวงทางหลวงชนบทนครนายกได้เข้า

ดำเนินการซ่อมฉุกเฉิน และเปิดการจราจรให้สัญจรไป-มาได้เป็กปกติแล้ว และได้เข้าทำการสำรวจและออกแบบ
เพื่อรับการสนับสนุนงบอุทกภัยไปยังกรมทางหลวงชนบท แต่ทางกรมทางหลวงชนบทมีเงื่อนไขการรับสนับสนุน
งบอุทกภัยโดยต้องแนบประกาศพื้นท่ีภัยพิบัติ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประสบภัยพิบั ติ จังหวัด (กจพ .จ.) แขวงทางหลวงชนบทนครนายกจึงจะขอให้ จังหวัดนครนายก 
ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินในเขตอำเภอองครักษ์  หมู่ ท่ี  5 ตำบลบางปลากด  
ท้ังนี้ แขวงทางหลวงชนบทนครนายกได้ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
เบ้ืองต้นด้วยแล้ว 

   
 

   
/หัวหน้าสำนักงาน... 



๒๖ 

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
ในประเด็นดังกล่าว หากเป็นส่วนราชการท่ีต้องของบประมาณงบกลาง หรืองบของส่วนราชการ จะต้องมีการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ เพื่อต้องนำมติท่ีประชุมรวมถึงประกาศภัยพิบัติไปใช้ในการของบประมาณ 
จากส่วนกลาง ดังนั้น เพื่อให้ทุกส่วนราชการท่ีมีความเสียหายในพื้นท่ี เช่น วัด โรงเรียน หรือสถานท่ีราชการต่างๆ 
ท่ีไม่สามารถใช้เงินทดรองราชการได้ แต่จำเป็นท่ีจะต้องของบไปยังส่วนกลาง ขอให้รีบทำหนังสือแจ้งต่อนายอำเภอ 
เพื่อให้นายอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งมายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครนายก ภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 โดยขอให้ส่วนราชการทำหนังสือถึงอำเภอเพื่อเร่งตรวจสอบ 
เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ เอกสารรายงานการประชุมสามารถใช้ของคณะ กจพ.ก. 
อย่างเดียวก็ได้ เพราะให้ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามจะขอประสานเรื่องอีกครั้ง 
เพราะถ้าหากเป็นประกาศพื้นท่ีประสบสาธารณภัยจะไม่มีการรับรองความเสียหาย ซึ่งในหลักการท่ีผ่านมา 
ส่วนราชการจะต้องมีการตรวจสอบคือ จะต้องมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการแนบประกอบด้วย  
ดังนั้น ให้เฉพาะกจพ.ก. อย่างเดียวก็ได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อส่ังการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครนายก ประสานกับแขวงทางหลวงชนบทนครนายก ในการซักซ้อมเรื่องรายละเอียดอีกครั้ง 

4.3 กฐินพระราชทานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
(สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก) 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก ได้แจ้งว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อถวายให้แก่พระสงฆ์ท่ีจำพรรษา 
ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น. จึงขอเรียนเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการร่วมงานและร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.4 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศูนย์วทิยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 
มสธ. นครนายก) 

ผอ.ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ได้แจ้งข้อมูลดังนี้  
1) ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเรื่องการศึกษา 

สามารถแจ้งมายังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ ซึ่ง มสธ. มีทุนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  
โดยผอ.ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  มสธ. นครนายก จะทำหน้าท่ี  Defend กับมหาวิทยาลัย  
เขียนคำแนะนำส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย 

2) เรื่องการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนครนายก
ยินดีร่วมสนับสนุนภาระกิจบริการวิชาการให้กับทุกส่วนราชการ โดย มสธ. มีคณาจารย์จากส่วนกลางครอบคลุม
หลากหลายสาขาวิชา สามารถให้คณะจารย์มาสนับสนุนภารกิจในจังหวัดนครนายกได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีโครงการ
ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา โดยนำอาจารย์จาก มสธ. มาสอนออนไลน์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ  

มติที่ประชุม  รับทราบ และมีข้อ ส่ังการให้สำนักงานจังหวัดนครนายก ประสาน 
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก เพื่อขอรายละเอียดทุนการศึกษา 

 

 

 

4.5 การถ่ายภาพ... 



๒๗ 

4.5 การถ่ายภาพในงานผ้าป่าพระราชทานของจังหวัดนครนายก (สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครนายก) 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ได้แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานท่ีมีช่างภาพขอความอนุเคราะห์
ใหช่้างภาพมาทำการซักซ้อมก่อนวันงานจริง และได้ขอความร่วมมือจากตำรวจสันติบาล เพื่อให้ควบคุมประจำจุด
ด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

เลิกประชมุเวลา ๑2.15 น. 

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

 

 

 (นางสาวปรมาภรณ์   ฉิมทับ)          (นางพิมพรรณ ระงับทุกข)์ 
            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ           นติิกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
      ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ  
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


