
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดนครนายก  
และหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/๒๕๖5 ประจ าเดือนมกราคม 2๕๖5  

โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยโปรแกรมระบบ ZOOM 
วันพุธที่ 28 มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

 

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

เวลา 09.00 น. ทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ผู้มาประชุม 
1. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก       ประธาน 
2. พ.อ.อภิชัย  มีธัญญากร  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

จังหวัดนครนายก (ทหาร) 
3. นายวิชัย  บุญมี   ปลัดจังหวัดนครนายก 
4. พญ.อรรัตน์  จันทร์เพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
5. นายอุทิศ  ชูประดิษฐ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก 
6. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง   พัฒนาการจังหวัดนครนายก 
7. นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครนายก 
8. นายกิติพงษ์  ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
9. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
10. น.ส.หทัยชนก พูลศิริ   แรงงานจังหวัดนครนายก 
11. น.ส.สาคร  สนธิเจริญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก 
12. นายภัทรพล  ตันเสถียร  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
13. นางสุนทรี  วิลาทอง   จัดหางานจังหวัดนครนายก 
14. นายสมชาย  จงบัญญัติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
15. นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดนครนายก 
16. นายบุญส่ง  ศิริมา   ประมงจังหวัดนครนายก 
17. นายสุนทร  รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
18. นางธารทิพย์ บ ารุงรส   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
19. น.ส.นงนุช  มหาวงค์   คลังจังหวัดนครนายก 
20. นางจิรนันท์  บัวส าล ี   พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
21. น.ส.สมใจ  มีสมบูรณ์  อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
22. น.ส.ทวีพร  เพ่ิมทวี   ขนส่งจังหวัดนครนายก 
23. นายเอกรัฐ  มาลัย   สัสดีจังหวัดนครนายก 
24. น.ส.สมฤทัย  เพ็งแจ่ม   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
25. น.ส.สุดารัตน ์ จงศิริรักษ์  รก.สถิติจังหวัดนครนายก 
26. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                         จังหวัดนครนายก 
27. นายราเมศ  ลิ่มสกุล   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
28. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
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29. น.ส.ภสัร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์  ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
30. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ  ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 
31. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
32. นางประภาเพ็ญ ศุภราช   พลังงานจังหวัดนครนายก 
33. น.ส.จุฑารัตน์ ศรีนวลปาน  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
34. นายเสรี  ขามประไพ  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
35. นายดุลยพล  จูฑะพล   สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
36. นายอัครวิทย์ เจริญพานิช  สรรพากรพื้นที่นครนายก 
37. นายชัยธวัฒน ์ กีระนันทน์  รก.ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครนายก 
38. นายสถาพร  ศรีม่วง   ผอ.ส านักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก 
39. นายวสันต์  พรหมดีสาร  ผอ.โครงการชลประทานนครนายก 
40. นายชลศักดิ์  สุขี   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
41. นางอารยา  แก้วบุตรดี  หน.ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
42. นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก 
43. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล   ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
44. นายเจษฎา  บุญสุยา   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล 
45. นายอติราช  วราวิกสิต  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
46. นายสมนึก  วังอมรมิตร  ผอ.แขวงทางหลวงนครนายก 
47. นางวาสิษฐี  ระจิตด ารง  ผอ.ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
48. นายสันต์ธร  หมั่นดี   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
49. นายศาตปัญญ์ สีดานนท์  ผอ.ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก 
50. น.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
51. นายนฤพนธ์  ตนรัตน์   รักษาราชการแทน นายอ าเภอเมืองนครนายก 
52. นางวจิราพร  อมาตยกุล  นายอ าเภอบ้านนา 
53. นายพีระ  การุณ   นายอ าเภอองครักษ์ 
54. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี  นายอ าเภอปากพลี 
55. นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์   นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
56. นายวินัย  สุขวิลัย   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
57. น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
58. นายสุชาติ  ศรีพา   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา 
59. นายวิภาส  โอวาทจรูญจิตต์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ 
60. นางวันดี  เผื่อนอุดม  ผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานนครนายก 
61. ผศ.ดร.เสกสรร  อามาตย์มนตรี  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 
62. นายยุทธกร  อินทร์โท่โล่  รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
63. น.ส.พัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต  รองประธาน ก.ธ.จ.นครนายก 
64. นายพลธรรม พลการ   ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครนายก 
65. พ.ต.ท.กนก  สงวนพรรค  ผู้อ านวยการ สนง.การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก 
66. นายชลิต  ทองมณี   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
67. นายจรัญ  สุวรรณะ  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
68. นางสุกัญญา  กาญจนรัตน์  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 
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69. นายไพรัตน์  ร่วมชาติ   แทน สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
70. นายธรรมรัตน์ ลิ่มกูลพงษ์  แทน อัยการจังหวัดนครนายก 
71. นายอารยะ  ธีระภัทรานันท์  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว 

                                                         จังหวัดนครนายก 
72. นายพงศา  เด็ดดวง   แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
73. พ.ต.อ.กล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
74. นางสาวณัฐชยา ศรีเรือง   แทน ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
75. ว่าที่ ร.ต.ณรภัทร โสภาสุข   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทร 

ประจ าจังหวัดนครนายก 
76. นายอาทิตย์  เจริญสังข์  แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
77. น.ส.มนัสนันท ์ เกิดพูล   แทน หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
78. นายเฉลิมพล มีอาษา   แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครนายก 

จังหวัดนครนายก 
79. นายมงคล  ตีระวรานันท์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
80. นางปวีณา  บวรปฐมพงศ์  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
81. นายกิตติ์ธเนศ จันววัธน์เวช  แทน ผอ.สนง.กกต.ประจ าจังหวัดนครนายก 
82. นายภูชนะ  อุดมเวช   แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
83. นางศุภษา  ศิระเอกมงคล  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครนายก 
84. นายวีระ  หิชิตกุล   แทน ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
85. นางพัชรี  ศาลาศิลป์  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก  เลขานุการ 
 

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. นางมัณยาภา พุดเกลี้ยง  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก 
6. นายบรรพต  รัตนเกตุ   จ่าจังหวัดนครนายก 
7. นายพิสุทธิ  ชมด ี   ป้องกันจังหวัดนครนายก 
8. นางล าไย  ชูมณี   เสมียนตราจังหวัดนครนายก 
9. นางพิมพรรณ ระงับทุกข์  นิติกรช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครนายก 
10. นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนจ.นย. 
11. นายสถาพร  แสงศัพท์  เจ้าหน้าที่สื่อสาร สนจ.นย. 
12. นายหฤษฎ์  รัตนมาลา  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.30 น. 
นายอ าพล  อังคภากรณ์กุล ติดภารกิจ จึงมอบหมาย นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม 
 

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม    
- การแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่มารับต าแหน่งใหม่ (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

(1) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก (นางสาวสาคร  สนธิเจริญ) 
          (2) ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (นางสาวจุฑารัตน์  ศรนีวลปาน) 

 

 

  - การมอบรางวัลโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก การมอบรางวัลของคุรุสภา 
ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ประเภท รวม 7 รางวัล (งานคุรุสภาจังหวัดนครนายก) จ านวน 3 ประเภท  
รวม 7 รางวัล ดังนี ้

1. รางวัลคุรุสภา ระดับดี 1 ราย ได้แก่ นายนพดล แกมเพชร ครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
2. รางวัลคุรุสดุดี จ านวน 5 ราย ได้แก่      
 2.1 นางระพี วังเวชช์   ครูโรงเรียนวัดพราหมณี 
 2.2 นางสาวสุมาลี ม่วงงาม  ครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  
 2.3 นายจ าลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก 
 2.4 นายอภิชัย ซาซุม   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษานครนายก   
 2.5 นางสาวขวัญยืน มูลศรี  ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นครนายก 

รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ได้แก่ โรงเรียนวัดสบกเขียว สังกัด สพป.นครนายก  

 
   



๕ 

ประธาน ในนามจังหวัดนครนายกและเพ่ือนข้าราชการ ขอต้อนรับที่ย้ายมาใหม่และ 
ขอให้เป็นก าลังหลักส าคัญในการท างานให้ประชาชนต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  ประธานฯ เนื่องจาก ผู้ว่าราชการติดภารกิจ จึงมอบ กระผม เป็นประธานการประชุมฯ โดย
ขอแจ้งข่าวสารที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. เรื่อง ทางม้าลาย ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่  
แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ตรวจสอบสภาพที่สามารถใช้งานได้
หรือไม่  หากสีซีดให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  

2. เรื่องการประเมินประสิทธิภาพราชการและการประกวดให้รางวัล เช่น ประกวดรางวัล 
จังหวัดมีผลสัมฤทธิ์สูง (HPP) โดยได้จัดส่งข้อมูลไปแล้ว , PMQA รางวัลเลิศรัฐ , PMQA รายหมวด , PMQA 
การมีส่วนร่วม เป็นต้น  โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยจะเป็นการประเมินและ
ก่อใหเ้กิดการพัฒนาประสิทธิภาพของราชการ ด้วย  

3. เรื่อง ประเด็นข้อเรียกร้องต่างๆ  เช่น จังหวัดเคลื่อนที่ เรื่องร้องเรียน ที่แก้แก้ไขส าเร็จให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ส่วนเรื่องท่ีเป็นประเด็นซับซ้อน เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้จัดเวทีหารือ
ร่วมกัน หรือหากเป็นประเด็นที่ต้องให้ที่ประชุมกรมการจังหวัด พิจารณาตัดสินใจ ก็ให้น าเสนอเพ่ือหาทางแก้ไข
ร่วมกัน 
      มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 10/๒๕๖4 ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖4  
                       เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖4  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖4 ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖4  
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดนครนายก  จ านวน 22 หน้า 

                       จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม  

     มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ (โดยการน าเสนอ) 
3.1 วิดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือน 

ธันวาคม 2564  
    ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เชิญรับชมวิดีโอของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

นครนายก   
   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

     มติที่ประชุม รับทราบ              

3.2 สถานการณ์โควิด–19 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้รายงานสถานการณ์โควิด – 19  

ในจังหวัดนครนายกว่า (วันที่ 1-27 มกราคม 2565) ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม (RC-PCR) จ านวน 833 
ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสม (ATK) จ านวน 89 ราย กลับบ้านสะสม จ านวน 572 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย 
โดยในแต่ละอ าเภอแยกเป็น อ าเภอเมืองมีผู้ป่วยพบเชื้อทั้งหมด 312 ราย เฉลี่ยพบเชื้อ 12 ราย/วัน          
อ าเภอปากพลี มีผู้ป่วยพบเชื้อทั้งหมด  27 ราย เฉลี่ยพบเชื้อ 1.03 ราย/วัน  อ าเภอบ้านนามีผู้ป่วยพบเชื้อ
ทั้งหมด 297 ราย เฉลี่ยพบเชื้อ 11.42 ราย/วัน อ าเภอองครักษ์มีผู้ป่วยพบเชื้อทั้งหมด 118 ราย เฉลี่ยพบ
เชื้อ 4.53 ราย/วัน    



๖ 

 

 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก แจ้งมาตรการและแนวทางการควบคุมโรค  

ช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีดังนี้ 
1. เน้นย้ ามาตรการ VUCA ในชุมชนและโรงเรียน 
2. ศปก.อ าเภอ ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต. และท้องถิ่น ก ากับติดตามการกักตัวผู้

สัมผัสเสี่ยงสูง (HQ) อย่างเข้มงวด 
3. กรณีที่จ าเป็นจัดกิจกรรมรวมกลุ่มให้ตรวจ ATK 
4. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 
5. มาตรการ Covid Free Setting ในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร วัด ศาลเจ้า 

เตรียมรองรับเทศกาลตรุษจีน 
6. ศปก.อ าเภอ ติดตามโรงเรียนที่เปิด On site และตรวจ ATK ร้อยละ 10 ทุกสัปดาห์ 
คาดว่าวัคซีนที่จะฉีดให้กับกลุ่มเด็กที่อายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็กฝาสีส้มเท่านั้น  

เป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนจาก อย. ของไทย ฉีดตามขนาดที่กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ
แนะน า ทั้งนี้ วัคซีนจะถึงประเทศไทยช่วง 31 มกราคม 2565  

 

 



๗ 

 

   จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 การติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานส าคัญของจังหวัดนครนายก 
3.3.1 การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก) 
พัฒนาการจังหวัดนครนายก รายงานว่า จังหวัดนครนายกเดินหน้ารับรองข้อมูล 

“เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ 
น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก เพ่ือสร้างการรับรู้การขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนยากจน เป้าหมาย TPMAP จ านวน 2,024 ครัวเรือน 3,219 คน เมื่อทีมปฏิบัติการ
ต าบลลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลและท าการบันทึกเพ่ือส่งต่อข้อมูลศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ) ท าการรับรองรายอ าเภอ บัญชี  
ตกเกณฑ์ทั้ง 4 อ าเภอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. อ าเภอเมือง 597 ครัวเรือน 813 คน  
2. อ าเภอบ้านนา 398 ครัวเรือน 930 คน  
3. อ าเภอองครักษ์ 367 ครัวเรือน 877 คน 
4. อ าเภอปากพลี 144 ครัวเรือน 207 คน  
รวม 1,506 ครัวเรือน 2,827 คน  

 
 



๘ 

 
 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากสภาพปัญหา 5 มิติ    ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.)          
ได้มอบหมายให้ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) โดยนายอ าเภอ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ       
(คจพ.อ.) พิจารณารายชื่อบุคคลตามที่ทีมปฏิบัติการฯ เสนอ เพ่ือแต่งตั้งเป็นทีมพ่ีเลี้ยง  ทั้ง 4 อ าเภอแล้ว            
(แบบ ศจพ. 3 และ ศจพ. 4)  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3.2 การเตรียมรองรับมาตรการเผาตอซัง วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนครนายก) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาใน
พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในพื้นที่  

2)  จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมระดับจังหวัดเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร ห้ามเผาเด็ดขาด โดยพิจารณาก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงจาก
รอบการเก็บเก่ียวของพืชที่มีความเสี่ยงต่อการเผาในช่วงเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2565 และรณรงค์ให้มี
การใช้สารย่อยสลายหรือไถกลบตอซัง/ซากวัชพืช การแปรเศษวัสดุการเกษตรและการท าเกษตรปลอดการเผา
พร้อม ทั้งจัดท าแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดสถานการณ์ในพ้ืนที่ ก าหนดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ



๙ 

สหกรณ์ในพ้ืนที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตาม
หลักการ “แบ่งคน แบ่งพ้ืนที่ แบ่งทรัพยากร”  ดังนี้  

- พ้ืนที่ในเขตชลประทาน  ให้ส านักชลประทานและโครงการชลประทาน           
เป็น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   

- พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด/สถานีพัฒนาที่ดิน           
เป็น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   

- พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด            
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก   

- พ้ืนที่สหกรณ์นิคม ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3) ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ติดตามและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกสัปดาห์ 

    แผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุ
ทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร ปีการเพาะปลูก 2564/65 โดยสรุปดังนี้ 
การป้องกันและเฝ้าระวัง (ก่อนเกิดเหตุ) 
ที ่ หน่วยด าเนินการ แผนการด าเนินงาน 

1 โครงการชลประทานนครนายก/หน่วยงาน
ชลประทานในพื้นท่ี 

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในเขตชลประทาน
ผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทาน/อาสาสมัครชลประทาน/
เจ้าหน้าที่ชลประทาน ผ่านการลงพ้ืนที่/การประชุม/สื่อ
สังคมออนไลน์ (แผนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

ตั้งแต่เดือน ธ.ค.46 – เม.ย. 65) 
2 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 1.โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ (เป้าหมาย 4 อ าเภอ 6 แห่ง  ) 

1.1 สร้างเครือข่ายปลอดการเผา (แผน ธ.ค.64-มี.ค. 65) 
1.2 น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตร
ทดแทนการเผา (แผน ธ.ค.64 -มี.ค.65 ) 
1.3 จัดท าสื่อถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ ธ.ค.64 เป็นต้นไป 

3 สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 1.โครงการรณรงค์เผากลบตอชังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน 
เป้าหมาย 4 อ าเภอ พ้ืนที่ 200 ไร่ (แผน มี.ค.-เม.ย.65) 
2.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านหมอดินอาสา ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (แผน ม.ค.-เม.ย.65) 

4 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 1.  ส ร้ า งการ รั บ รู้ ผ่ า นอ าสาสมั ค รปฏิ รู ปที่ ดิ น เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้งด
การเผา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์/การลงพ้ืนที่ (แผน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ม.ค.-เม.ย.65) 
2. ให้ค าแนะน าการจัดการซากพืช/ติดตามสถานการณ์และ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ (ตั้งแต่ ม.ค.-
เม.ย. 65) 
 
 



๑๐ 

5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกไม่มีพ้ืนที่เขตนิคมสหกรณ์ ทั้งนี้ มีแผน
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ใน
พ้ืนที่ ผ่านการประชุม/สื่อสังคมออนไลน์/เว็ปไซต์หน่วยงาน 
(แผนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ธ.ค-เม.ย.65) 

แผนเผชิญเหตุ (ขณะเกิดเหตุ) 

ที ่ พื้นที่รับผิดชอบ/หน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยงานด าเนินการ 
1 บูรณาการปฏิบัติงานเพ่ือเฝ้าระวัง/ติดตาม/ระงับยับยั้งเหตุร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละพ้ืนที่ 

ดังนี้  
1.1 พ้ืนที่เกษตรกรรรมในเขตชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด/ 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล/ 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 

1.2พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ส านักงานเกษตรจังหวัด/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด            
1.3 พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
1.4 พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

2 สนับสนุนการด าเนินงานและบูรณาการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเฝ้าระวัง/ติดตาม/ระงับ
ยับยั้งเหตุร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในแต่ละพ้ืนที ่

ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ 

3 ติดตามสถานการณ์/รายงานผลการ
ด าเนินงานให้กองอ านวยการป้องกันและ
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุก
สัปดาห์ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

ผลการด าเนินการในช่วงวันที่ 1 - 20 มกราคม 2565  

1) การสร้างการรับรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ 
       1.1)  จัดอบรมถ่ายทอดความรู้/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับชุมชน/
อาสาสมัครเกษตร/กลุ่มผู้ใช้น้ า/อาสาสมัครชลประทาน/อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน/คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 7  ครั้ง  

     1.2)  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ   
       -  เอกสารเผยแพร่/สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน  151  ฉบับ 
       -  Internet/Facebook/Social media  จ านวน  11  ครั้ง 
       -  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  7  แห่ง   
    1.3) จัดท าฐานเรียนรู้ด้านการหยุดเผา  4  แห่ง   
2) การด าเนินการเชิงพื้นที่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา 
       2.1 ส่งเสริมน าเศษวัสดุผลิตอาหารสัตว์(ปศุสัตว์/เลี้ยงปลา) การเพาะเห็ดฟาง   
         ผลิตวสัดุปลูก  การท าปุ๋ยหมัก ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน 
       2.2) โครงการรณรงค์เผากลบตอชังเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน   

                สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เตรียมด าเนินการในเดือนมีนาคม-เมษายน 2565   
           พ้ืนที่เป้าหมาย  200 ไร่ ครอบคลุม  4 อ าเภอ   



๑๑ 

3) การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการเผา       
-   ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ผ่านกลไก  Single Command   
-   สร้างเครือข่าย/อาสาสมัครเฝ้าระวังการเผา และใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) ช่วยในการติดตามเฝ้าระวัง 
-  กรณีมีการเผาเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอและหน่วยงานรับผิดชอบตามภาระ

กิจการแบ่งพ้ืนที่ และทีมงานลงพื้นที่ท าความเข้าใจกับเกษตรกร และขอความ
ร่วมมือกับผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรเครือข่ายเพื่อก าชับไม่ให้เผาฟาง
ในพ้ืนที่เกษตร 

 

 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
3.3.3 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
คลังจังหวัดนครนายก แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เร่งรัดเบิกจ่ายโดยเร็ว 
2. การเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนล้าน
บาท)  ให้เร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (เบิกจ่าย
ภายใน 31 ธันวาคม 2565) 



๑๒ 

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
 
 

 
แนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติ

เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 

 
 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ Function) ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 21 มกราคม 2565 ดังนี้ 



๑๓ 

 
 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ Area) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2565 ดังนี้

2564  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2565  

 
 



๑๔ 

โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2565 

 
 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ โดยประธานฯ ได้มอบหมายดังนี้ 

1. ให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
   2. งบท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบ โดยให้ลงรายละเอียดเชิงลึก   

3. งบที่เบิกเหลื่อมปีของโครงการเงินกู้ฯ (38.62 ล้านบาท) ให้เร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้าง
และกันเงินในระบบ GMIS ภายในเดือน มีนาคม 2565 หากหาคู่สัญญาไม่ได้ เงินจะพับทันที 

4. โครงการเงินกู้ ให้เบิกจ่ายให้ได้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565 ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี 

5. ให้น าเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เข้าวาระการประชุมกรมการจังหวัด ในครั้งต่อไป 
เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ 

 

3.3.4 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร            

 ศึกษาธิการจังหวัดนคนายก รายงานว่า อยู่ในช่วงของการส ารวจข้อมูลว่าโรงเรียน 
ใดขาดเล่มใดเล่มหนึ่ง จะน าเรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไป ส่วนโรงเรียนที่ได้รับสารานุกรมฯ ไปแล้ว มีการ
วางแผนน าไปใช้งานจริง เช่น จัดการประกวดแข่งขัน สร้างนิสัยรักการอ่านฯ เป็นต้น และจะมีการจัดหาทุน
จัดซื้อสารานุกรมฯ ต่อไป  
   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ และให้น าเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดในครั้งต่อไป  
 

3.4 แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าพ้ืนที่จังหวัดนครนายก โดยการไฟฟ้า          
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก  

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก รายงานว่าตามนโยบายกระทรวง 
มหาดไทย ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัยสาหรับประชาชน 

 



๑๕ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการสายสื่อสารพ้ืนที่ 
จังหวัดนครนายก ก าหนดจัดระเบียบสารสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ที่หย่อนยาน รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
พ้ืนที่ 4 อ าเภอ รวม 33 แผนงาน ระยะ รวมประมาณ 180 กิโลเมตร ก าหนดแผนด าเนินงานตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม 2564– พฤษภาคม 2565 โดยสถานะผลด าเนินงานตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 
2565 แล้วเสร็จ จานวน 16 แผนงาน ระยะทางรวม 54 กิโลเมตร 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ ประธานฯ ก าชับไม่ให้มีสายไฟฟ้า/สื่อสารพาดบริเวณสะพานลอย  
                            ซึ่งจังหวัดนครนายกไม่มีกรณีสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารพาดผ่านสะพานลอย  

 
3.5 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนมกราคม 2565  

ผู้อ านวยการสถานีอุตุนครนายก การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณ จ.นครนายก 
เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๕  สภาวะอากาศทั่วไป ช่วงต้นและกลางเดือน บริเวณจังหวัดนครนายกอากาศจะ
อุ่นขึ้นเล็กน้อย โดยมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีหมอกหนาในบางช่วง จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน และอากาศจะอุ่นขึ้นอีก ทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงต้นและกลางเดือน บริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีก าลังอ่อนลง 
ประกอบกับมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยช่วงต้นและกลางเดือน จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน 



๑๖ 

 
หมายเหตุ สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน โทร. 02 -398-9929 หรือ 

www.tmd.go.th 
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
3.6 สถานการณ์น้ า  

         ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก รายงานว่าจังหวัดนครนายก มีแหล่งน ้าที่
ส าคัญจ านวน 8 แห่ง อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทาน ประกอบด้วย แหล่งน ้าขนาดใหญ่ จ านวน 
1 แห่ง คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล และแหล่งน ้าขนาดกลาง จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน ้าทรายทอง อ่าง
เก็บน ้าคลองโบด อ่างเก็บน ้าห้วยปรือ อ่างเก็บน ้าคลองสีเสียด อ่างเก็บน ้าคลองวังบอน อ่างเก็บน ้าบ้านวังม่วง 
และอ่างเก็บน ้าคลองกลาง มีความจุน ้า 8 แห่ง รวม 251.760 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน ้าสนับสนุน การอุปโภค
บริโภครักษาระบบนิเวศ ผลักดันน ้าเค็มอุตสาหกรรม การเกษตรและการท่องเที่ยว โดยสถานการณ์น ้าในแหล่ง
น ้าทีส่ าคัญ ทั้ง 8 แห่ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 สรุปได้ดังนี้ 

แหล่งน ้าที่ส าคัญท้ัง 8 แห่ง มีปริมาณน ้าที่ระดับเก็บกัก รวม 251.760 ล้าน ลบ.ม. 
ปัจจุบันสามารถเก็บกักได้รวม 187.848 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76.61 ของความจุทั้ง 8 แห่ง ปริมาณ
น ้าที่คงเหลือในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน ้าของกรมชลประทาน เพียงพอต่อทุกกิจกรรม
การใช้น ้าตลอดฤดูแล้งปี 2564/65 และช่วงต้นฤดูฝน 2565 

เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าจากปัจจัยต่างๆ  
เช่น การรุกตัวของน ้าเค็มในแม่น ้านครนายก การใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกพืชมากกว่าแผนที่ก าหนด ไฟป่า ฯลฯ 
จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีการปลูกพืชให้น ้าน้อย ปลูกพืชและใช้น ้า
ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ชลประทานใช้น ้าโดยประหยัดเท่าท่ีจ าเป็น และเหมาะสมกับกิจกรรมการใช้น ้า
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
     1. ขอให้สื่อสารกับเกษตรกรใช้น้ าอย่างเหมาะสม ประหยัด 

2. ช่วงเดือน กพ มีค มีความเสี่ยงของภัย ต้องใช้น้ าดับไฟ ให้เตรียมไว้ให้พร้อม 
3. ในเดือน กพ มีค มีบางพ้ืนที่ต้องใช้น้ านอกชลประทาน ต้องเตรียมการบริหาร   
จัดการ ท าความเข้าใจกับประชาชน 
 

http://www.tmd.go.th/


๑๗ 

 3.7 รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Rhythm of Live ฟังเพลงพ่อ  
คลอเสียงน้ า ครั้งที่ 2 และการส่งเสริมมาตรฐานสุขอนามัยในสถานประกอบการ Amazing Thailand Safety 
and Health Administration (SHA)  
    ผู้อ านวยการการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครนายก รายงานว่า 

 1. รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Rhythm of Live ฟังเพลงพ่อ  
คลอเสียงน้ า ครั้งที่ 2 ประสบผลสูงมาก นักท่องเที่ยวอยากให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง  
 

 

 
ซึ่งในการจัดที่ผ่านมา (4-5 ธนัวาคม 2564) บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ได้บูรณาการงานร่วมกันอย่าง
เข้มข้น ทั้ง ส านักงานขนส่งจังหวัดฯ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ต ารวจ ภาคเอกชน 
และผู้ประกอบการต่างๆ  ท าให้ภาพรวมงานดีมาก สร้างรายได้หมุนเวียนในงาน รวม 1 ล้านเศษ  
 2. การส่งเสริมมาตรฐาน SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยกระดับจากมาตรฐาน 
SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคกรม
อนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันเพื่อให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -
19 และการใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal) เป็นการช่วยควบคุม/ลด การระบาดของเชื้อโควิด -19  
ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่จะสามารถน ามาสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวได้ โดยนักท่องเที่ยวจะเกิดความเชื่อมั่นในสถาน
ประกอบการได้รับมาตรฐาน SHA Plus ว่ามีความปลอดภัย ซึ่งผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SHA Plus 
จะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มไม่ต่ ากว่า 70% 



๑๘ 

ของพนักงานทั้งหมด  เป็นต้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการได้รับทราบ และช่วยกันแชร์สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เพ่ือให้เกิดการ
ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงเป็นการร่วมกระตุ้นรายได้การท่องเที่ยว 

 
พาณิชย์จังหวัดนครนายก รายงานว่า เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์  สามารถ

กระตุ้นยอดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครนายกได้เป็นอย่างดี ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการ
ช่วยเหลือร้านอาหารไทยที่อยู่ภายใต้โครงการ Thai SELECT ซึ่งสอดรับซึ่งกันและกัน โดยขอเชิญชวนทุกภาค
ส่วนได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และใช้บริการกับผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน ต่อไป 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

3.8 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและถนนสวยงาม    

ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า ประกาศ
จังหวัดนครนายก “วาระจังหวัดนครนายก” พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้อ 7 เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวและถนนสวยงาม (Colourful) โดยการขับเคลื่อน “วาระจังหวัดนครนายก” จะเป็น  การบูรณาการการ
ด าเนินงานจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนไป
ด้วยกัน เพือ่จะท าให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารราชการและการพัฒนาของจังหวัดนครนายก 

   จังหวัดนครนายกได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นย 0017.2/ว3278 ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพ
หลักข้อ 7 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและถนนสวยงาม (Colourful) โดยได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครนายก ที่ประชุมมีมติก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
(1 แห่ง/อปท) ปลูกต้นทองอุไร 1,000 ต้น /อปท. ระยะปลูก 2 เมตร รวม 50,000 ต้น ปลูกต้นตะแบก/
อินทนิล/เสลา   50 ต้น/อปท.ระยะปลูก 50 เมตร รวม 2,500 ต้น 
    การด าเนินงานตามวาระจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2565 ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
ถนนสวยงามจะบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
ด าเนินการปลูกต้นทองอุไร ตะแบก/เสลา/อินทนิล ปลายเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 บริเวณ ถนน/
เส้นทางคมนาคมที่มีผู้สัญจรใช้ถนน/เส้นทาง(นักท่องเที่ยว) พ้ืนที่รวมประมาณ 50 แห่ง (1 แห่ง/อปท.) 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

3.9 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
 3.9.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่อง

ทูลเกล้าถวายฎีกาและเรื่องทั่วไป โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก   
สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ด ารง

ธรรมจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 โดยเรื่องร้องเรียนที่ได้รับร้องเรียน ร้องทุกข์/แสดง
ความคิดเห็น จ านวน 3,314 เรื่อง ยุตเิรื่อง 3,285 เรื่อง (ร้อยละ 99.12%) อยู่ระหว่างด าเนินการ 29 เรื่อง 
(ร้อยละ 0.87%) จ าแนกเป็นเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา จ านวน 18 เรื่อง ยุติแล้ว 18 เรื่อง 

 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.9.2 การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดนครนายก โดย ส านักงาน
จังหวัดนครนายก 

 ด้วยจังหวัดนครนายกได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาใช้งานแทนระบบสารบรรณของจังหวัดนครนายก เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ พร้อมการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดนครนายกเกิดการระดับการ
ท างานแบบอัจฉริยะ ทันสมัย รวดเร็ว  

 โดยจังหวัดได้จัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 
โดยตามแผนจะเริ่มใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

 

 



๒๑ 

      3.9.3 งานส าคัญในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖5 โดย ส านักงานจังหวัด
นครนายก 

     1) วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและบริการ
จังหวัดนครนายก ชั้น 2 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      4.1 ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

4.2 ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล “ปันรักให้คนตาบอด 
พิการซ้ าซ้อน” ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ วัดช้าง อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมูลนิธิธรรมิกชน
เพ่ือคนตาบอดในพระเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก  

4.3 ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก เปิดและปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย  
ในหมวด กฉ “รวยรุ่ง พุ่งกระฉูด” วันสุดท้ายวันที่ 30 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมชล
พฤกษ์ รีสอร์ท ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งรายได้จากการประมูลได้น าเข้าสู่กองทุน
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพ่ือน าไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การประมูล  
ครั้งนี้ เป็นการจัดประมูลเป็นครั้งที่ 4 หมวดอักษร กฉ “รวยรุ่ง พุ่งกระฉูด” เป็นการประมูลทางอินเตอร์เนต
เพียงช่องทางเดียว เป็นครั้งแรกของจังหวัดนครนายก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน 
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