
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดนครนายก 
และหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2565 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

โดยประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-meeting) ด้วยโปรแกรมระบบ ZOOM 
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

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

เวลา 09.00 น. ทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ผู้มาประชุม 
1. นายอ าพล  อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ประธาน 
2. นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
3. นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
4. พ.อ.อภิชัย  มีธัญญากร  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

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

 จังหวัดนครนายก 
10. นายกิติพงษ์  ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
11. นายดุษฎี  เจริญลาภ  โยธาธิการและผังเมืองนครนายก 
12. นายวัฒนา  พิพิทธภัณฑ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 
13. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
14. น.ส.หทัยชนก พูลศิริ   แรงงานจังหวัดนครนายก 
15. น.ส.สาคร  สนธิเจริญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก 
16. นายภัทรพล  ตันเสถียร  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
17. นางสุนทรี  วิลาทอง   จัดหางานจังหวัดนครนายก 
18. นายสมชาย  จงบัญญัติ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
19. นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดนครนายก 
20. นายบุญส่ง  ศิริมา   ประมงจังหวัดนครนายก 
21. นายสุนทร  รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
22. นายอนุสรณ์ ศรีนาราง  สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
23. นางธารทิพย์ บ ารุงรส   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
24. น.ส.นงนุช  มหาวงค์   คลังจังหวัดนครนายก 
25. นางจิรนันท์  บัวส าล ี   พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
26. น.ส.สมใจ  มีสมบูรณ์  อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
27. น.ส.ทวีพร  เพ่ิมทวี   ขนส่งจังหวัดนครนายก 
28. นายเอกรัฐ  มาลัย   สัสดีจังหวัดนครนายก 
29. น.ส.สมฤทัย  เพ็งแจ่ม   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
30. น.ส.สุดารัตน ์ จงศิริรักษ์  รก.สถิติจังหวัดนครนายก 



๒ 

 
31. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จังหวัดนครนายก 
32.  นายพรมรนิทร์ ขวัญอ่อน  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
33. นายราเมศ  ลิ่มสกุล   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
34. น.ส.ภสัร์ฐิดา เตชะพงษ์ภินันท์  ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดนครนายก 
35. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ  ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครนายก 
36. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
37. นางประภาเพ็ญ ศุภราช   พลังงานจังหวัดนครนายก 
38. น.ส.นภนฏั  นวลใย   รก.ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
39. นายชัยพล  โพธิ์เรือง   อัยการจังหวัดนครนายก 
40. นายธนานนท์ รัตนาเดชาชัย  อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
41. นางศรัญญา  เอกศิริ   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 และการบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
42. นายเสรี  ขามประไพ  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
43. นายดุลยพล  จูฑะพล   สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
44. นายอัครวิทย์ เจริญพานิช  สรรพาการพ้ืนที่นครนายก 
45. นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ  ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
46. นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช  ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ า จ.นย. 
47. นายชัยธวัฒน ์ กีระนันทน์  รก.ผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครนายก 
48. นายสถาพร  ศรีม่วง   ผอ.ส านักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก 
49. นายวสันต์  พรหมดีสาร  ผอ.โครงการชลประทานนครนายก 
50. นายชลศักดิ์  สุขี   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก 
51. นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร  ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก 
52. น.ส.ภัทรภร  ศิริมงคล   ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
53. นายเจษฎา  บุญสุยา   ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราชล 
54. นายไกวัล  วัฒนา   ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
55. นายสมนึก  วังอมรมิตร  ผอ.แขวงทางหลวงนครนายก 
56. นายอาทิตย์  เจริญสังข์  ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 จังหวัดนครนายก 
57. นางวาสิษฐี  ระจิตด ารง  ผอ.ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
58. น.ส.ประภัสสร ทาระพันธ์  ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครนายก 
59. นางประภา  ปานนิตยกุล  ผอ.การศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 
60. นายสันต์ธร  หมั่นดี   ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
61. นายศาตปัญญ์ สีดานนท์  ผอ.ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก 
62. น.ส.ปาริชาต ิ วจนศิริกุล  หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
63. น.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครนายก 
64. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี  นายอ าเภอเมืองนครนายก 
65. นางวจิราพร  อมาตยกุล  นายอ าเภอบ้านนา 
66. นายพีระ  การุณ   นายอ าเภอองครักษ์ 
67. นายสรณต  ณ ศรีโต   นายอ าเภอปากพลี 
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68. นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์   นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
69. นายวินัย  สุขวิลัย   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
70. น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
71. นางวันดี  เผื่อนอุดม  ผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานนครนายก 
72. ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 
73. นายยุทธกร  อินทร์โท่โล่  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
74. นายพลธรรม พลการ   ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครนายก 
75. นายธีระชัย  คงเอ่ียมตระกูล  ผอ.โรงพยาบาลนครนายก 
76. นายชลิต  ทองมณี   ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
77. พ.ต.อ.กล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรนครนายก 
78. นายวัชรพงษ์ เอ่ียมอาจหาญ  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
79. นายกิตติ์ธเนศ จันวิวัธ์เวช  แทน ผอ.สนง.กกต. ประจ าจังหวัดนครนายก 
80. นายภูชนะ  อุดมเวช   แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
81. นางปวีณา  บวรปฐมพงศ์  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
82. นางพัชรี  ศาลาศิลป์  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก  เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมู,ฯ สนจ.นย. 
2. นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลย์กุล  ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นย. 
3. นายชัชชัย  แก้วขจร   ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก สนจ.นย. 
4. น.ส.กาญจนา  สมรูป   ผอ.กลุ่มงานอ 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 สนจ.นย. 
10. นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สนจ.นย. 
11. นายสถาพร  แสงศัพท์  เจ้าหน้าที่สื่อสาร สนจ.นย. 

เวลา 09.00 น. ทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom 
เวลา 0๙.๓๐ น. เริ่มประชุม 
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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม    
  1. การมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ปี 2564 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
      กระทรวงมหาดไทยได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ปี 2564  
ให้จังหวัดนครนายก จ านวน 10 เล่ม  เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และคนในจังหวัดได้
เรียนรู้ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและส านึกในความเป็นไทย การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และ 
เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูและต่อบรรพบุรุษไทย  
     จังหวัดนครนายก ได้มีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
จ านวน 1 วัน ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานและ
นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นท่ีเข้าร่วมรับชมนิทรรศการฯ จ านวน 230 คน  
     ในการนี้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ของหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ดังกล่าว จึงเรียน
เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ปี 2564 ให้กับ
หน่วยงานเพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป  ดังต่อไปนี้  

1. ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก  
2. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
4. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
5. อ าเภอเมืองนครนายก 
6. อ าเภอบ้านนา 
7. อ าเภอปากพลี 
8. อ าเภอองครักษ์  และ 
9. ส านักงานจังหวัดนครนายก 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับหนังสือขยายผลและเผยแพร่ความรู้
ของหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป 

 
2. การแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่มารับต าแหน่งใหม่ (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
      (1) นายอ าเภอเมืองนครนายก (นายปรีชา  ดิลกพรเมธี)  

(2) นายอ าเภอปากพลี (นายสรณต ณ ศรีโต) มาจาก อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 
(3) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก (นายไกวัล วัฒนา) 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก โดยการรับชมวิดีทัศน์จากส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครนายก 

 
 

 
  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียกสั้นว่า ศจพ. ขอเน้นย้ า
กับทุกส่วนราชการว่า “เป็นนโยบายของรัฐบาล” ที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการแก้ปัญหาความยากจน
ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2565  เป็นงานบูรณาการร่วมกัน  
เป็นการบริหารแบบมีจุดหมายก าหนด โดยน าข้อมูลจาก TPMAP มาเป็นเป้าหมาย มีมิตคิวามจน 5 มิติ ได้แก่  
 1. มิตริายได้  
 2. มิตทิี่อยู่อาศัย  
 3. มิตกิารศึกษา  
 4. มิตดิ้านสุขภาพอนามัย  
 5. มิตใินการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
 ทุกจังหวัดต้องไปก ากับระดับต าบล หมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือใน
มิติต่างๆ โดยให้แก้ไขในเบื้องต้นร่วมกันให้จบในระดับอ าเภอ หากเกิดศักยภาพให้ส่งเรื่องขึ้นมาระดับจังหวัด  
ทั้งนี้ ให้มีการติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือนในการประชุมกรมการจังหวัด เป็นรายอ าเภออย่างเข้มข้น 
ซึ่งการด าเนินการหากไม่การช่วยเหลือแล้ว ให้เข้าไปรายงานใน Log book ด้วย จะได้เป็นข้อมูลว่าได้
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ช่วยเหลือแล้ว หากเข้าไปรายงานระบบจะฟ้องว่าจังหวัดยังไม่ได้ท าอะไร  ขอให้ผู้รายงาน ซึ่งส่วนใหญ่คือ 
พัฒนากรระดับอ าเภอ  ด าเนินการให้เรียบร้อย ให้พัฒนาการจังหวัดนครนายกก ากับติดตาม 
 
 ๑.2 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
โดยเป็นโครงการที่น้อมน าพระราชปณิธาน พระราชด าริ พระราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์  
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น   
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เตรียมการไว้  ส าหรับในระดับจังหวัดก็ได้จัดเตรียมโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับ
กลุ่มเปราะบางหรือผู้ยากไร้ต่าง ๆ  
  

 1.3  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 
70 พรรษา ขณะนี้จังหวัดได้มีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เคยเสด็จ ฯ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ 
ทรงปฏิบัติในจังหวัดนครนายก เป็นต้น ก็ขอให้เตรียมการแต่เนิ่น ๆ อย่าเน้นเรื่องงบประมาณ   

   1.๔ โครงการส่งเสริมการอ่านพูดเขียนภาษาไทย ฝากให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนคนายก ช่วยเร่งรัดการด าเนินการ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยว่าในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนออนไลน์ พบปัญหาว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ไม่ออก เขียนไม่ได้ มีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เด็กขาดคุณภาพทางการศึกษาและจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต โดยเมื่อปี พ.ศ. 
2564 ที่ผ่านมา จังหวัดนครนายกเป็น 1 ใน 2๙ จังหวัดที่ไม่ได้มีการรายงานผลให้กับสภากาชาดไทย  

จ านวนเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านเขียนพูดจังหวัดนครนายก จ านวน 337 คน ส าหรับ
ขั้นตอนหน่วยทางการศึกษาจะให้ครูอาสาไปช่วยสอนเสริม มีการก าหนดนิเทศฯ โดยจะลงไปตรวจพร้อมกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละอ าเภอ ซึ่งครู กศน. แต่ละต าบลได้ด าเริ่มสอนไปบ้างแล้ว  ขอให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา ประสานโรงเรียนแต่ละอ าเภอ ให้จัดวางแผนการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนไปสอนนักเรียนด้วย 
และให้ที่ท าการปกครองติดตามแล้วรายงานผลให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ทราบด้วย  
  ๑.๕ งานมะยงชิด ของดีนครนายก ปีหน้าขอให้มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัดนครนายก พัฒนาชุมชนนครนายก และหน่วยงานภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง โดยควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดช่วงเวลาการจัดงาน  สถานที่จัดงาน การจัดหางบประมาณ
มาด าเนินการ  เพ่ือยกระดับให้เป็นงานระดับจังหวัดท าให้งานใหญ่มากขึ้น สินค้ามากยิ่งขึ้น ฝากให้ส านักงาน
จังหวัดนครนายก ร่วมด้วยช่วยกันต่อไป 
                       จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม     รับทราบ และให้หน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖4 ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖5 เม่ือวันที่ 28 มกราคม ๒๕๖5  
      ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4 ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖5  
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ให้แล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัด
นครนายก  จ านวน 21 หน้า 

                       จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ (โดยการน าเสนอ) 
3.1 วิดีทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

โดยส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
                       จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.2 สถานการณ์โควิด–19  

นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดนครนายก รายงานว่าสถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัด 
นครนายก มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาและการติดเชื้อภายใน
ครอบครัว ผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 3,363 คน เฉลี่ยวันละ 57 คนต่อวัน  

 
สรุปสถานการณ์ วันที่ 18-23 ก.พ.65 
1. สาเหตุการตดิเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด และกิจกรรม

รวมกลุ่มในชุมชน เช่น งานบวช งานแต่งงาน 
           2.กลุ่มอายุที่พบเป็นกลุ่มวัยทางานและกลุ่มวัยเรียน โดยกลุ่มวัยทางานจะรับเชื้อจากสถานที่
ท างานต่างจังหวัดหรือพ้ืนที่เสี่ยงกลับมาในครอบครัว 
           3. การติดเชื้อมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในโรงเรียน สถานศึกษา 
           4. การติดเชื้อมีลักษณะกระจายในหลายชุมชน ส่วนใหญ่พบจากการตรวจ ATK ด้วยตนเอง 

สรุปมาตรการและแนวทางการควบคุมโรค 
1. ขอความร่วมมืองดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัวและในชุมชน หากมีอาการให้ท า ATK ทันที 

                     2. ศปก.อ าเภอ/ต าบล ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต. และท้องถิ่น ก ากับติดตามการกัก
ตัวผู้ติดเชื้อ (HI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HQ) อย่างเข้มงวด และกากับติดตามการจัดงานต่างๆ ในชุมชน ให้เป็นไปตาม
มาตรการ/ประกาศจังหวัด 
                     3. หน่วยงานศึกษาร่วมกับ ศปก.อ าเภอ ติดตามโรงเรียนที่เปิด On site ก ากับควบคุมให้ 
ด าเนินการตามมาตรการและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงตรวจ ATK ร้อยละ10 ทุกสัปดาห์ 
                     4. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จากการติดตามผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ครบก าหนด 
                     5. เน้น Covid Free Setting ในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงงาน 
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ส าหรับสายพันธุ์ BA 1 . BA 2 มีการแพร่กระจายได้รวดเร็วมาก แต่อัตราการตายลดลง 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเกี่ยวกับ อาจารย์คณะแพทย์ บุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง จะไม่ให้กักตัว  
แตใ่ห้มาท างานปกติ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มท่ี 4 แล้ว โอกาสที่จะติดเชื้อมีจ านวนน้อย 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคน ระมัดระวัง รักษามาตรการทาง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะให้งดการรับประทานอาหารร่วมกันในห้อง 

                       จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

      3.3 การติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานส าคัญของจังหวัดนครนายก 
3.3.1 วาระจังหวัดนครนายกประเด็น หน้าบ้านน่ามอง การลด คัดแยกขยะ และ

น้ าเสียในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก (ส านักงานจังหวัดนครนายก)  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  มีด าริให้มีการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก ประเด็นที่ 9  

หน้าบ้านน่ามอง การลด คัดแยกขยะและน้ าเสีย โดยให้เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถานที่ราชการ ก่อนขยายไปสู่
ภาคประชาชน และได้สั่งการมอบหมายให้ขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก ประเด็นที่ 9 หน้าบ้านน่ามอง  
การลด คัดแยกขยะและน้ าเสีย อย่างต่อเนื่อง และได้มอบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกเพ่ือถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  
                 1. ห้ามใช้ขวดน้ าพลาสติก หลอดน้ า กล่องโฟม ในการประชุมในพ้ืนที่ศาลากลาง
จังหวัดนครนายก โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุม ให้หน่วยงานเจ้าภาพการประชุม
จัดเตรียมภาชนะท่ีเหมาะสม อ านวยความสะดวก  
       2. รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

         3. มอบหมายให้ ส านักงานจังหวัดนครนายก จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วันละ 2 คน เพ่ือ
ร่วมท าความสะอาด เก็บขยะ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก (ริมถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัด) วัน
ละ 2 ครั้ง ได้แก่ เวลา 08.00 น. และเวลา 16.00 น. เป็นประจ าทุกวันที่ปฏิบัติงาน 

        4. มอบหมายให้ หน่วยงานที่มีที่ตั้งในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก รับผิดชอบ
บริเวณด้านหน้าสถานที่ท างานของหน่วยงาน โดยร่วมกันรักษาความสะอาด ประดับตกแต่งพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบและ
สวยงาม ทั้งนี้ จะมีการแบ่งพ้ืนที่ส่วนรวมให้แต่ละหน่วยงานร่วมรับผิดชอบบริเวณพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัด ต่อไป 
รวมถึงให้หน่วยงานส ารวจครุภัณฑ์หรือเอกสารที่ไม่ใช้แล้วที่หน่วยงานได้น าไปวางไว้บริเวณพ้ืนที่ส่วนรวม  



๑๐ 

เช่น ทางเดิน บริเวณบันได ริมระเบียง เป็นต้น ขอให้จัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือท าลายทิ้งตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง  และห้ามน าครุภัณฑ์หรือเอกสาร วางบริเวณพ้ืนที่ส่วนรวมโดยเด็ดขาด 

    5. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภายในศาลากลางจังหวัดและหน่วยงานที่เข้ามา
ใช้บริการ ติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัด ช่วยกันรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนรวมในศาลากลางจังหวัด 
เช่น ห้องประชุม ระเบียงทางเดิน ห้องสุขา ห้องโถง พ้ืนที่สวนหย่อม ลานจอดรถ เป็นต้น รวมถึงให้ช่วยกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ปิดไฟฟ้าหรือเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้งานทุกครั้ง) และประหยัดน้ าประปา ด้วย 

     6. ส านักงานจังหวัดนครนายก มีหน้าที่รับผิดชอบ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งช ารุด
บกพร่องบริเวณพ้ืนที่ห้องผู้บริหาร ห้องประชุมและพ้ืนที่ส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรณีที่เกิดความช ารุด
บกพร่องภายในหน่วยงาน ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ด้วยตนเอง 

    7. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
            7.1 ก าหนดให้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ทุกประเภทให้ขั บรถทางเดียว  

ห้ามขับรถย้อนศร (ยกเว้นกรณีวันหยุดราชการที่มีการปิดประตูทางออก) ห้ามจอดรถในพ้ืนที่ห้ามจอด กรณีที่มี
การจอดรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานให้เร่งด าเนินการเคลื่อนย้ายออกจากศาลากลางจังหวัด เนื่องจากอาจเป็น
วัตถุท่ีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ก่อเหตุความวุ่นวายได้ 

       7 .2  ให้ ข้ า ร าชก าร  เ จ้ าหน้ าที่ ทุ กภ าคส่ วน  ร วมถึ งประชาชนทั่ ว ไ ป  
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก  

        7.3 มอบหมายให้ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
รักษาดินแดนตรวจการขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายในบริเวณศาลากลาง หากพบข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาค
ส่วน ไม่สวมหมวกนิรภัย ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายกแจ้งรายชื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณา
ลงโทษทางวินัย ส าหรับประชาชนทั่วไปให้จอดรถหรือจูงไป  

         7.4 ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก
แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามกฎหมายจราจรต่อไป  
 ปลัดจังหวัดนครนายก รายงานว่าจะด าเนินการ ดังนี้ 
  1. เข้มงวดจราจรในศาลากลางจังหวัด ให้ลงชื่อจดจ านวนผู้ที่มาติดต่อให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจร ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะให้ด าเนินการเข็นรถภายในศาลากลางจังหวัด 
 2. ให้ส่วนราชการแจ้งบุคลากรถือปฏิบัติตามที่ได้สั่งการถ้าไม่ปฏิบัติตามจะแจ้งให้
ส่วนราชการตักเตือน 

 3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชด าริของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง   

               ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก ประเด็นที่ 9 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ 
เป็นการจัดระเบียบพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย จึงได้จัดท าประกาศ
จังหวัดนครนายก และแจ้ง ส่วนราชการ หน่วยงาน อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและถือปฏิบัติ
ตามประกาศจังหวัดดังกล่าว รวมถึงการร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดฯ ดังนี้  

   1. การจัดแบ่งพ้ืนที่ส่วนรวมให้หน่วยงานในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดร่วมกันรับผิดชอบ 
ดูแลและท าความสะอาด 
     2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครนายก จ านวน 1 วัน 
ก าหนดในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีการมอบหมายภารกิจ ดังนี้  



๑๑ 

   2.2.1 พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครนายก 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทีท่ าการปกครองจังหวัดนครนายก 
   2.2.2 กิจกรรมการจัดท าถังขยะรักษ์โลก และการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ 
ได้แก่ รถเก็บขยะ รถตัดแต่งก่ิงต้นไม้ รถฉีดน้ า เป็นต้น หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
   2.2.3 กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ  หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 
   2.2.4 กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดจังหวัดนครนายก 
   2.2.4 งานธุรการ ประสานงาน จัดแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบ  หน่วยงาน
รับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดนครนายก  
   2.2.5 หน่วยงานในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่มีที่ตั้งบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมร่วมท าความสะอาดภายในหน่วยงานตนเอง และเก็บขยะ/ตกแต่งต้นไม้หรืออ่ืนๆ 
ตามพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 



๑๒ 

 ผู้ว่าราชจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ยอดสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบกของ
จังหวัดนครนายก สูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ มอบหมายให้ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครนายก เร่งรัดการสร้างมาตรการและให้เร่งประชาสัมพันธ์ว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 จังหวัด 
จะมีมาตรการการ จับ ปรับจริง ส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยให้ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้
ประชาชนทราบกอ่นการด าเนินการ  

                       จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ และให้หน่วยงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
 
3.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก  
คลังจังหวัดนครนายก รายงานวา่ 
 

 
 

 
 
 



๑๓ 

 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้ คลังจังหวัด แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการให้ทราบและเร่งรัดการ
ด าเนินการ  โดยให้แจ้งในกลุ่มไลน์หัวหน้าส่วนราชการอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือความรวดเร็ว และเสนอเรื่องให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ก ากับลงนามแจ้งเป็นหนังสือเวียน ต่อไป 

 

3.3.3 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร            

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก รายงานได้ด าเนินการการขยายผล โดยมอบหมายให้โรงเรียน
จัดกิจกรรม ในหลายกิจกรรม เช่น ให้อ่านหนังสือผู้ปกครองฟัง ให้นักเรียนอ่านให้เพ่ือนๆ ฟังหน้าเสาธง การส่ง
ต่อความรู้สู่รุ่นน้อง การจัดกิจกรรมแข่งขันเปิดสารานุกรม ค้นคว้าหาความรู้ ท าเป็นค าถาม สะสมแต้ม  
รับรางวัลสรุปใบงาน ความรู้เป็นนวัตกรรม ยังไม่ on site มีการตั้งค าถามให้นักเรียนตอบค าถาม มีการมอบ
เกียรติบัตร และส านักงาน กศน. มีการจัดท าห้องสมุดประชาชน เว็บไซต์ ออนไลน์ ให้นักเรียน ประชาชนได้เข้า
มาอ่าน ท าแบบทดสอบ มอบเกียรติบัตรทางอีเมลล์  การก าหนดให้นักเรียนมัธยมต้นอ่านไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง 
นักเรียนมัธยมปลาย อ่านไม่น้อยกว่า 18 เรื่อง และขอรายงานว่าการส ารวจสารานุกรมที่ขาดแคลน ประมาณ  
80 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดเล่มปัจจุบัน 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษา ช่วยกันขับเคลื่อนขยายผล 
สารานุกรมไทยเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ มากคุณค่า  และจะหาทางสนับสนุนเล่มสารานุกรมที่ยังขาดเพ่ือเติม 
ให้ครบต่อไป 

 



๑๔ 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

 

3.4 แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยการไฟฟ้า           
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก) 

    ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายกจัดระเบียบ              
สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและปลอดภัยสาหรับประชาชน 

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการสายสื่อสารพ้ืนที่ 
จังหวัดนครนายก ก าหนดจัดระเบียบสารสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ที่หย่อนยาน รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
พ้ืนที่ 4 อ าเภอ รวม 33 แผนงาน ระยะรวมประมาณ 180 กิโลเมตร ก าหนดแผนดาเนินงานตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม 2564– พฤษภาคม 2565 

    จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ สถานะผลด าเนินงานตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 – 
20 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วเสร็จ จ านวน 26 แผนงาน ระยะทางรวม 95 กิโลเมตร 

 

 
 



๑๕ 

 
 
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ประชาสัมพันธ์การด าเนนิการ เป็นวาระจังหวัดประเด็น

ที่ 9 หน้าบ้านน่ามอง  
 
3.5 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนมีนาคม 2565 โดยสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
     สภาวะอากาศทั่วไป ประมาณครึ่งแรกของเดือน บริเวณจังหวัดนครนายกอากาศจะอุ่นขึ้น 

โดยจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในตองกลางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพ้ืนที่ จากนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าว
โดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วง โดยอุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 42 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนอง
หลายพื้นท่ีในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ ทั้งนี้เนื่องจาก ประมาณครึ่งแรกของเดือนบริเวณความกด
อากาศสูงก าลังอ่อน จากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย จากนั้นจะมีหย่อมความกด
อากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับ จะมีลมใต้หรือลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย 

     สรุปเดือนมีนาคม 2565 คาดว่า  
     บริเวณจังหวัดนครนายกอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติส่วนปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่า

ค่าปกติประมาณร้อยละ๑0 ข้อควรระวัง มักจะมีพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก
แรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้  
ขอให้ประชาชนจึงควรติดตาม ข่าวพยากรณ์อากาศประจ าวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย 

 



๑๖ 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ติดตาม
สถานการณ์พายุร้อนฤดูร้อน โดยส ารวจ ความเสียหาย การช่วยเหลือ ประชาชนหากเกิดภัยให้เข้าช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
 

3.6 สถานการณ์น้ า โดยโครงการชลประทานนครนายก  
  สถานการณ์น้ า ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
1. เขื่อนขุนด่านปราการชล ปริมาณน้ า  141.260 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 63.06 % 
2. อ่างเก็บน้ าทรายทอง  ปริมาณน้ า  1.659 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 82.95 % 
3. อ่างเก็บน้ าคลองโบด  ปริมาณน้ า  1.274 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 29.98 % 

   4. อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ ปริมาณน้ า  7.000 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 78.92 % 
   5. อา่งเก็บน้ าคลองสีเสียด ปริมาณน้ า  0.843 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 73.95 % 
   6. อ่างเก็บน้ าบ้านวังม่วง  ปริมาณน้ า  0.551 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 68.88 % 

             7. อ่างเก็บน้ าคลองวังบอน ปริมาณน้ า  5.059  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 66.57 % 
             8. อ่างเก็บน้ าคลองกลาง ปริมาณน้ า  2.477     ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 79.90 % 

     รวม 160.123 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 63.60 % 
  ขอความร่วมมือเกษตรกรไทย หยุดเผา ตอซังข้าว ลดฝุ่น P.M 2.5 ใช้วิธีไถลกลบทดแทนการ
เผาโครงสร้างดินดี เพ่ิมอินทรีย์วัตถุ ลดฝุ่น ควัน ก๊าซพิษ ชีวิตปลอดภัย 
 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.7 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 
  3.7.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่อง

ทูลเกล้าถวายฎีกาและเรื่องทั่วไป โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก 

 
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 3.7.2 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ โดยส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
 1. ต้นเรื่อง / เรื่องเดิม / ประเด็น 

 โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ            
เป็นโครงการที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานบูรณาการต่างๆ โดยมีส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส าคัญและน าเข้าสู่วาระการประชุม               
คณะกรมการจังหวัดเพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการ 
                    2. ข้อเท็จจริง/รายละเอียด  
        ผลการด าเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
     ตามหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ที่  ศธ 0273/227 ลงวันที่                  
11 กุมภาพันธ์ 2565เรื่อง ส่งแบบสรุปผลการส ารวจและจ าแนกนักเรียนระดับจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครนายก ได้สรุปจ านวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 33 คน จาก 10 โรงเรียน ดังนี้ 
ล าดับ สังกัด โรงเรียน จ านวน (คน) 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก  
5 โรงเรียน รวม 17 คน 

1.1 โ ร ง เ รี ย น บ้ า น เ ข า ดิ น                    
(แสงสว่างวิทยา)   
1.2  โรงเรียนบ้านคลอง 14   
1.3  โรงเรียนวัดเข็มทอง  
1.4  โรงเรียนวัดบ้านพริก  
1.5 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 

3 
 

3 
4 
5 
2 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 2.1 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา        2 
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ปราจีนบุรี นครนายก 
3 โรงเรียน รวม 5 คน 

ในพระราชูปถัมภ์ 
2.2 โรงเรียนองครักษ์   
2.3 โรงเรียนบ้านนา “นายก
พิทยากร” 

 
2 
2 

3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก          
1 โรงเรียน รวม 10 คน 

โรงเรียนผดุงอิสลาม 10 

4 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครนายก 1 โรงเรียน รวม 1 คน 

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ า
บุญศิร ิ

1 

 

หลักสูตรที่นักเรียนสนใจสมัครเข้าฝึกอบรมได้แก่ 
ล าดับ หลักสูตร ชาย หญิง รวม 

1 ช่างยนต์/ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 6 - 6 
2 ช่างแต่งผมสตรี/เสริมสวย - 6 6 
3 ช่างเครื่องปรับอากาศ 5 - 5 
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 3 1 4 
5 พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ - 2 2 
6 ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ 1 - 1 
7 การประกอบอาหาร - 1 1 
8 นวดแผนไทย - 1 1 
9 ไม่ระบุ 6 1 7 

รวมทั้งสิ้น 21 12 33 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ก าหนดการนัดหมายนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
ศึกษาดูงานและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานนครนายก 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
3.7.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้เครื่องกระตุก

หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และการฟื้นคืนชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.          
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

    สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยได้ด าเนินการโครงการ “กระตุกหัวใจ เพ่ือคนไทยทุกคน”  
โดยการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลัน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ านวย การสภากาชาดไทย ในการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานเปิด
งาน “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Virtual 
Run ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 29 มีนาคม 2562 เพ่ือระดมทุน จัดซื้อเครื่อง AED จ านวนทั้งสิ้น 1,100 
เครื่อง เพ่ือแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย  

    สภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพ่ือน าไปติดตั้งในพ้ืนที่สาธารณะและ
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แหล่งชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดท าแอปพลิเคชัน “AED กระตุกหัวใจ” เพ่ือให้มีการบริหารจัดการการ
ใช้เครื่อง AED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    จังหวัดนครนายก โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จ านวน 10 เครื่อง จากสภากาชาดไทย และได้ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 
AED ให้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือติดตั้งในพ้ืนที่สาธารณะและแหล่งชุมชนที่มีประชาชนจ านวนมาก ประกอบด้วย  

1. ศาลากลางจังหวัดนครนายก 
2. ที่ว่าการอ าเภอบ้านนา 
3. เขื่อนขุนด่านปราการชล 
4. ส านักงานขนส่งจังหวัดนครนายก 
5. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
6. สนามกีฬากลาง อบจ.นครนายก 
7. ฟิสเนต อบจ.นครนายก 
8. ฟิสเนต เทศบาลเมืองนครนายก 
9. น้ าตกนางรอง 
10. วัดธรรมจักร (ศูนย์กลางศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายอ าพล อังคภากรณ์กุล) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครนายก (นางสุวจี  ศิริปัญโญ) ได้เล็งเห็นถึงการสร้างทักษะให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไปในการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) และการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED จึงมอบหมายให้ ส านักงานจังหวัด
นครนายก  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีวิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และจาก
โรงพยาบาลนครนายก  มาให้ความรู้ทางทฤษฏีและการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ในการอบรมจะมีการสาธิตการใช้งานเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ และแอปพลิเคชัน “AED กระตุกหัวใจ”ควบคู่กับการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
ขั้นพ้ืนฐาน (CPR)  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะสามารถปฐมพยาบาลได้เบื้องต้น 
2. เพ่ือให้สามารถใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้ 
3. เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้ฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ได้ 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของหน่วยงานในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก จ านวน 20 หน่วยงาน, 

ส านักงานกาชาดจังหวัดนครนายก , หน่วยงานที่ได้รับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จ านวน  
9 หน่วยงาน รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน  

การด าเนินการ จัดอบรมอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละ 100 คน โดย 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/นายกเหล่ากาชาด 

จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 
2. หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก กล่าว 

รายงาน 
3. วิทยากร จ านวน 4 คน/ ครั้ง  
- บรรยายทฤษฎี การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) จ านวน 1 ชั่วโมง 
- การซักถามทางทฤษฎี  
- ผู้เข้ารับการอบรมเข้าฐานฝึกปฏิบัติ โดยฐานละ 20 คน ขึ้นไป เพื่อฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นยาง 

และการใช้เครื่อง AED โดยการช่วยฟ้ืนคืนชีพ โดยการท า CPR (กดหัวใจ) กับหุ่นยาง , การใช้เครื่อง AED           
โดยเป็นการจ าลองสถานการณ์เกิดเหตุจริง เป็นต้น 



๒๐ 

4. การรวบรวมรายงานผลการด าเนินการ  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นการร่วมสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย  
2. บุคลากรภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก มีความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  

(CPR) และสามารถใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได ้
3. ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีความปลอดภัยในชีวิต 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 5 คน/รุ่น 
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 
รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.7.4 งานส าคัญในรอบเดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖5 โดย ส านักงานจังหวัด
นครนายก 

     1) วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม ๒๕๖5 กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดศาลากลาง
จังหวัดนครนายก ณ บริเวณพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

     2) วันพุธที่ 9 มีนาคม ๒๕๖5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติฯ รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

     3) วันอังคารที่ 22 มีนาคม ๒๕๖5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติฯ รุ่นที่ 3  ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  

     4) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ๒๕๖5 พิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการ
ประชาชน จังหวัดนครนายก ชั้น 2 

     5) วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและ
นันทนาการบริการประชาชน จังหวัดนครนายก ชั้น 2 

     6) วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึก
คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน 
จังหวัดนครนายก ชั้น 2 

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     4.1 ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2565  
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
     4.2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณใน
การปรับปรุงอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุ ข้างศาลากลางจังหวัด โดยจะมีการเก็บสายสื่อสารบริเวณดังกล่าวขอให้
ส่วนราชการที่มีสายสื่อสารในความรับผิดชอบดังกล่าวตรวจสอบด้วยก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้างาน 
     ๔.๓ การเตรียมการโครงการท าความสะอาด คลองท่าแดง ที่อ าเภอปากพลี ต้องช่วยการ
ด าเนินการ เป็นงานบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน  



๒๑ 

     4.4 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก แจ้งว่าจะด าเนินการ
ลงทะเบียนท าบัตรสวัสดิการ ซึ่งมีการพบว่าเด็กแรกเกิด พ่อแม่ใช้นมข้นหวานในการเลี้ยงดูซึ่งไม่ถูกหลักอนามัย
เพราะเด็กจะไม่แข็งแรง มีปัญหาด้านการเจริญเติบโตและจะเป็นปัญหาต่อสังคมได้ จึงจ าเป็ฯต้องเร่งให้การ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 

 
----------------------------------------- 


