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–รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก  

ครั้งที่ 12/๒๕๖5 ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖5  
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.0๐ น.  

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

เวลา 10.0๐ น. เริ่มประชุม 
1. นายบัญชา  เชาวรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก      (ประธาน) 
2. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
3. นายวิชัย  บุญมี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
4. พ.อ.อภิชาติ  มีธัญญากร  รองผู้อ านวยรักษาความมั่นคง 

ภายในจังหวัดนครนายก (ทหาร) 
5. นายศราวุธ  สุวรรณจูฑะ  ปลัดจังหวัดนครนายก 
6. นางอรรัตน์  จันทร์เพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
7. นายอุทิศ  ชูประดิษฐ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก 
8. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง   พัฒนาการจังหวัดนครนายก 
9. นายศรชัย  อ้นอารี   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
10. นายคม  ศรีเพ็ชร   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดนครนายก 
11. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์   ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
12. นางสาวจันทนา พิริยะขจร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 
13. นางสาวหทัยชนก พูลศิริ   แรงงานจังหวัดนครนายก 
14. นางรัชดาวรรณ น้อยพานิช  รักษาราชการแทน สวัสดิการและ 

คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก 
15. นางอรุณ  ธาราวุฒ ิ  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 
16. นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
17. นายมงคล  ยี่รัมย์   รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดนครนายก 
18. นางสาวรัชนีบูลย ์ ทิพย์เนตร  รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดนครนายก 
19. นายสุนทร  รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
20. นางสาวทรายทอง ประดับศรี  สหกรณ์จังหวัดนครนายก 
21. นางธารทิพย์ บ ารุงรส   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 
22. นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์  คลังจังหวัดนครนายก 
23. นางสาวณัฐฐิญา ช านาญ   พาณิชย์จังหวัดนครนายก 
24. นางทวีพร  เพ่ิมทวี   ขนส่งจังหวัดนครนายก 
25. นางสาวสมฤทัย เพ็งแจ่ม   ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
26. นายประไพ  ขุนชนะ   สถิติจังหวัดนครนายก 
27. นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 
28. นายราเมศ  ลิ่มสกุล   วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
29. นางสาวจันทร ค าดวง   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
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30. นางภัสร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
31. นายแพรทิพย์ แสงวัฒนะ  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก 
32. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
33. นางประภาเพ็ญ ศุภราช   พลังงานจังหวัดนครนายก 
34. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
35. นายวีระยุทธ บุญมา   อัยการจังหวัดนครนายก 
36. นางศรัญญา  เอกศิริ   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
37. นายมนต์ชัย  คงคล้าย   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครนายก 
38. พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก 
39. นางสาวณัชญานุช สุดชาดี   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครนายก 
40. นายดุลยพล  จูฑะพล   สรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
41. นางสาวสิริฉัตร ภู่ภักด ี   ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก 
42. นายชัยธวัฒน ์ กีรีนันทน์  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก 
43. นายสถาพร  ศรีม่วง   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
44. นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร  ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 
45. นางสาวภัทรภร ศิริมงคล   ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
46. นายจักราวุธ สุนทรวิภาต  ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

ขุนด่านปราการชล 
47. นายสมนึก  วังอมรมิตร  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครนายก 
48. นางวาสิษฐี  ระจิตด ารงค์  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
49. นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 
50. นางสาวปาริชาติ วจนศิริกุล  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก 
51. นางปาริชาติ ผิวผ่อง   ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก 
52. นายชวลิต  ขลุ่ยเงิน   ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครนายก 
53. นายสันต์ธร  หมั่นดี   ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
54. นายศาตปัญญ์ สีดานนท์  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก 
55. นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก  ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 
56. นายฤทธี  อินทีวร   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
57. นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
58. นายสุภรณ์  เฉลียวบุญ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา 
59. นายปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล  นายอ าเภอเมืองนครนายก 
60. นางวจิราพร  อมาตยกุล  นายอ าเภอบ้านนา 
61. นายมนตรี  สังกาพินธุ์  นายอ าเภอปากพลี 
62. นายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ ์  นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
63. ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 

มสธ. นครนายก   
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64. นายตรรคภพ อิงตระกูล  ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 
65. นางสาวอัญชลี ชัยทรัพย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
66. นายบรรจง  มงคลยง   ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดันครนายก 
67. นายรชฏ  เกตุบรรจง  ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก 
68. นางสาวอัณณ์ เผยกลิ่น   แทน จัดหางานจังหวัดนครนายก 
69. นายณัฐพงศ์  โกศลจิตร  แทน ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 
70. นายกฤตนันท์ นุ่นแก้ว   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
71. พันโทแก้วปวาฬ นันตา   แทน สัสดีจังหวัดนครนายก 
72. นายสุเทพ  ธีรัชสกุล   แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก 
73. นายชูเกียรติ พุฒพันธ์   แทน สรรพากรพ้ืนที่นครนายก 
74. นางสาวดวงจิต สังข์ค า   แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 

ประจ าจังหวัดนครนายก 
75. นายสุรเชษฐ์ น่วมนุ่ม   แทน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก 
76. นายวุฒิศักดิ์  สุคุณณี   แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

นครนายก 
77. นางสาวจันทนา มูลละ   แทน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 
78. นายสถาพร  ธีระวัฒน์  แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
79. นายกมล  จันทอนธิมุก  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
80. นางชวนพิศ  อ่อนปาน  แทน ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดนครนายก 
81. นางสาวจุรีรัตน์ ค าเกิด   แทน ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส านักงานจังหวัดนครนายก 
82. นายธันวุธ  รังรองอนุสรณ์  แทน ผู้อ านวยการส านักงาน กกท. จังหวัดนครนายก 
83. จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ เอ่ียมละออ  แทน นายอ าเภอองครักษ์ 
84. จ.อ.สมชาย  อิศรานุกูล  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
85. นายเสนาะ  ยิ้มเจริญ   แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
86. พันเอกกนก  เนตรแพ   แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
87. พันเอกจิรยุทธ คงรัตน์   แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ 

กรมการสัตว์ทหารบก 
88. นางสาววัฒนา พรวิชัย   แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
89. นายสมพงษ์  แซ่ปวง   แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
90. นายวีระ  พิชิตกุล   แทน ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
91. นายกิตติ์ธเนศ จันวิวัธน์เวช  แทน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดนครนายก 
92. นางสาวธันย์ชนก บ ารุงจิตต์  แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดนครนายก 
93. นางศุภษา  ศิระเอกมลคล  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครนายก 
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94. นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ 

ส านักงานจังหวัดนครนายก รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก          (เลขา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางปัญจเมศ เด็ดแก้ว   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นย. 
2. นายชัชชัย  แก้วขจร   ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด สนจ.นย. 
3. นายธานี  แสงสว่าง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ สนจ.นย. 
4. นางสาวจินตนา สุดกระโทก  หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก 
5. นางสาวเรณู  เสน่หา   จ่าจังหวัดนครนายก 
6. นายพิสุทธิ  ชมด ี   ป้องกันจังหวัดนครนายก 
7. นางพิมพรรณ ระงับทุกข์  นิติกรช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครนายก 
8. นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ส านักงานจังหวัดนครนายก 

เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น.  

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม 

1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจ าปี 2565 
(ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก) 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก าหนดจัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น 
และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจ าปี 2565 เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและ  
วันอาสาสมัครไทย ประจ าปี 2565 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ก าหนดให้
วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติ เพ่ือเป็นการร าลึกท่ีพระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายและสละเวลาให้แก่ประชาชนตลอดมา 

จังหวัดนครนายก มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจ าปี 
2565 จ านวน 1 ท่าน คือ นางชูวงษ์ ฉิมพะวงษ์ อยู่บ้านเลขท่ี 24 หมู่ที่ 8 ต าบลอาษา อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก ซึ่งปฏิบัติงานอาสาสมัครรวมระยะมากกว่า 15 ปี เป็นทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่มาโดยตลอด  

จึงเรียนขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
อาสาสมัครดีเด่น ประจ าปี 2565 ให้แก่ นางชูวงษ์ ฉิมพะวงษ์ อาสาสมัครดีเด่น 

2. การมอบเงินรายได้จากกิจกรรมในงานฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ า ครั้งที่ 3 ให้กับ
โรงพยาบาลนครนายก จ านวน 70,000 บาท 

(สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก) 
ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมอบเงินรายได้จากกิจกรรมในงานฟังเพลง

พ่อ คลอเสียงน้ า ครั้งที่ 3 ให้กับโรงพยาบาลนครนายก จ านวน 70,000 บาท 
 

/3. ประกาศ... 
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3. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2566” และ “งดรับ 

งดให”้ ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย
ให้โปร่งใส โดยหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

นายบัญชา  เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ 
เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส 
จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 

ประกาศเจตนารมณ์ 
เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครนายกใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”  

ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
.................................................. 

ข้าพเจ้า นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ขอประกาศว่า จังหวัดนครนายก
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดง
เจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรจังหวัดนครนายก ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติ
ปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม  

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา 
ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร        
อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 
4. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่มาด ารงต าแหน่งใหม่ในจังหวัดนครนายก 

(ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
4.1 นายบัญชา เชาวรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

       มาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
4.2 นายวิชัย  บุญมี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

       มาจากปลัดจังหวัดนครนายก 
4.3 นายศราวุธ สวุรรณจูฑะ  ปลัดจังหวัดนครนายก 

       มาจากนายอ าเภอเมืองสระบุรี 
4.4 นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 

       มาจากผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหาร 
       จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบาย 
       และแผน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

/4.5 นางอรุณ... 
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4.5 นางอรุณ ธาราวุฒิ  ประกันสังคมจังหวัดนครนายก 

       มาจากนักวิชาการแรงงานช านาญการ 
       หัวหน้าสาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม 

4.6 นายศักดิ์ชาย  เพ็งอารีย์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
       มาจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4.7 น.ส. จันทร ค าดวง   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
     จังหวัดนครนายก มาจากนักวิชาการศาสนา 
     ช านาญการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนา 
     จังหวัดนครนายก 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบถึงหลักการท างานหลังจากเดือนมกราคม 2566 จะขับเคลื่อน 
การท างานแบบเต็มรูปแบบ สถานการณ์ในปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่คลาดคิด ฝากหัวหน้า  
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย ให้สอดส่องดูแลความเรียบร้อย และให้ตรวจสอบธงชาติ 
ธงพระนามาภิไธย ตามสถานที่ราชการ รวมไปถึงเส้นถนนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครนายก โดยให้แขวงทางหลวง
นครนายก ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพบช ารุด หรือไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนทันที เพ่ือความสมบูรณ์
และสมพระเกียรติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เรื่องระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 (ส านักงาน
จังหวัดนครนายก) 

หลักการทรงงาน 27 ประการ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ประการที่ 1 ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 

ทรงมีพระราชด ารัส เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็นว่า
หากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติ พัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทย  
จะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ดังพระราชด ารัส ความตอนหนึ่งว่า 

“...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างานส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ  
เป็นประโยชน์แท้จริงส าเร็จ...” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2522 

“..ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง ให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคายแต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป 
ถ้าไม่ทุจริตและมีความตั้งใจในธรรม ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรง แล้วสุจริตประเทศไทย
จะรอดพ้นอันตรายอย่างมาก” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ว่าราชการจังหวัด
บูรณาการ ณ วังไกลกังวล วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2547 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
/ประธานฯ... 
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ประธานฯ ขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือ ขอการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการบรรพชา
อุปสมบท จ านวน 99 รูป (15 วัน) ในวันที่ 8 มกราคม 2566 ฝากทุกส่วนราชการในการบรรพชาอุปสมบท 
ไม่ถือเป็นวันลา วันหยุด ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกส่วนราชการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการร่วมในพิธี
บรรพชาอุปสมบท สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานจังหวัดนครนายก และที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก 
และขอรับการสนับสนุนในการถวายภัตตาหาร 
 
ฝ่ายเลขา เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบรรพชา
อุปสมบท ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 หากมีผู้สมัครเกินจ านวน สามารถ
บรรพชาอุปสมบทได้ทุกท่าน โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์ท่ีทางวัดก าหนด เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 
5 มกราคม 2566 ได้ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก และส านักงานจังหวัดนครนายก 
 
ประธานฯ ในวาระปีใหม่  เนื่องจากจังหวัดนครนายก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ฝากถึงหัวหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัย และที่ส าคัญ คือ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ให้หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่กลับต่างจังหวัด ให้ท าการตรวจ ATK เพ่ือความปลอดภัยของเพ่ือน
ร่วมงาน ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกัน 
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

รองฯ วิชัย การสมัครบรรพชาอุปสมบท จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกท่าน และไม่ถือเป็นวันลา 
วันหยุด มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 
ส ารวจค่าใช้จ่าย 

             
ประธานหอการค้า ทางร้านยินดีช่วยงานอุปสมบท โดยลดราคาจากท่ีก าหนด จ านวน 1,000 บาท/ชุด  
 

ประธานฯ 1. การป้องกันการทุจริตต่างๆ (ITA) ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าชับเจ้าหน้าที่ 
ในการบันทึกข้อมูล 

 2. การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ก าหนดเป็นวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เพ่ือให้
หัวหน้าส่วนทุกท่านทราบว่าทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีภารกิจประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ทั้งนี้ ให้
ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาเพ่ือให้ได้วันประชุมที่ชัดเจน หรือจะจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ก่อนวันเงินเดือน
ออก 1 วัน และจะให้นโยบายทุกเรื่องผ่านทางฝ่ายเลขาฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ หรือ
การประชุมเรื่องยาเสพติด จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีหัวหน้าส่วนราชการ และอ าเภอไม่มากนัก 
หากประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เรียบร้อยแล้ว ควรมีการประชุมเรื่องความสงบเรียบร้อย เรื่องยาเสพติดต่อ
จากการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เพราะปัจจุบันเรื่องยาเสพติดไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ใดส่วนราชการหนึ่ง เป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องช่วยกับขับเคลื่อน เพราะหัวหน้าส่วนราชการจะต้องก ากับ
ดูแลสมาชิกของท่านไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ ทุกส่วนราชการจะได้ทราบถึงความเป็นมา ข้อมู ล
เกี่ยวความมั่นคง ยาเสพติดของจังหวัดนครนายก  ยกเว้นการประชุมเฉพาะด้าน ที่ต้องพูดคุยถึงประเด็นปัญหา 
การแก้ปัญหา ให้จัดการประชุมแยกเฉพาะได้ 

 

/4. การรณรงค์ 
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 4. การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย เช่น การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ถ้าตรงกับวันจันทร์ 
ให้สวมใส่เครื่องแบบกากี แต่ถ้าหากการประชุมไม่ตรงกับวันจันทร์ ให้สวมใส่ผ้าไทย (ผ้าไทยใส่สนุก) ไม่จ ากัดว่า
สีของชุดต้องตรงกับวันประชุม เพ่ือให้มีสีสัน  
 
ปลัดจังหวัด                    เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 
สาธารณสุขจังหวัด            เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย 
 
ศึกษาธิการจังหวัด            เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย เนื่องจากผู้หญิงชอบการแต่งกายผ้าไทย 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  ตัวแทนกระทรวงเกษตร เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย 
 
คลังจังหวัดนครนายก        เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย แต่อยากได้ผ้าของผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก 
 
อุตสาหกรรมจังหวัด         เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดนครนายก และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย 
 
พาณิชย์จังหวัดนครนายก  เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย 
 
ขนส่งจังหวัดนครนายก     ไม่เห็นด้วย เห็นควรกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ 
 
ผอ.สนง.คุมประพฤติ        เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย 
 
ประธานหอการค้า           เห็นด้วยกับการสวมใส่ผ้าไทย ไม่จ าเป็นต้องเป็นผ้าพ้ืนถิ่น เพราะมีราคาสูง 
 
ประธานฯ 1. ตามมติที่ประชุม ให้สวมใส่ผ้าไทยในการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ 

 2. ทุน มทศ. ฝากศึกษาธิการจังหวัดนครนายกจัดท าสรุปข้อมูลรุ่นแรกถึงรุ่นปัจจุบัน 
มีเยาวชนผู้รับทุน มทศ. จ านวนกี่คน พร้อมทั้งรายชื่อ ที่อยู่ เพื่อที่จะน าข้อมูลให้กับนายอ าเภอและส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องในการลงพ้ืนที่ ติดตาม ดูแลเยาวชนผู้รับทุน มทศ. 

 3. การด าเนินภารกิจขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันมีวาระ
ของชาติ และข้อกฎหมายใหม่ๆ เน้นย้ าให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม ต้องรู้
การด าเนินภารกิจในการขับเคลื่อน และก ากับดูแลตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 4. ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 
ในการสนับสนุนพานักเรียน นักศึกษา ชมภาพยนตร์ เรื่อง HUNUMAN WHITE MONKEY 

 5. เน้นย้ าให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการรับโทรศัพท์ในวันหยุด และนอกเวลาราชการ 
เนื่องจากอาจเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ หรือรับการสนับสนุนโดยด่วน 

/6. เน้นย้ า... 
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 6. เน้นย้ าให้การประชุมต่างๆ ให้กระชับ ได้ใจความส าคัญ และให้ใช้ Social media เช่น 
Line ในการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล เพ่ือลดการใช้กระดาษ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 11/๒๕๖5 ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖5  
                        เม่ือวันอังคารที ่29 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน  25 หน้า และได้มี
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 รวมถึงเว็บไซต์จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2565 หากมี
การแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ เพื่อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวภายหลัง  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ (โดยน าเสนอ) 

3.1 วีดิทัศน์สรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพื้นที่จังหวัดนครนายกประจ าเดือนธันวาคม 2565  
(ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก) 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เชิญรับชมวิดีโอสรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญในพ้ืนที่

จังหวัดนครนายกประจ าเดือนธันวาคม 2565 

ประธานฯ ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก จัดท าวิดีโอสรุปข่าว/กิจกรรมส าคัญของหัวหน้า 
ส่วนราชการทุกท่าน ไม่จ าเป็นจะต้องมีแค่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด หากไม่สามารถ
น าเสนอได้ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ให้น าลงกลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก  เพ่ือให้
หัวหน้าส่วนราชการสามารถน าข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ในช่องทางอ่ืนๆ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2 สถานการณ์โควิด – 19 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก) 

รายงานสถานการณ์โควิด – 19 ในจังหวัดนครนายก พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ไม่ได้เพ่ิมข้ึนมากนัก แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ฉีดวัคซีน 
เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่อาจท าให้สถานการณ์โควิด – 19 กลับมารุนแรงขึ้นได้ จึงท าให้ประชาชนให้ 
ความสนใจมาฉีดวัคซีนเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/อัตราการป่วย... 
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อัตราการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันที่ 1 ม.ค. 2565 – 

28 ธ.ค. 2565 

 
  
 อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
มีการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าให้มีภูมิต้านทาน อัตราการเสียชีวิตจึงลดลง ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565 – 28 ธันวาคม 2565 

 
 
 พบว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ที่เสียชีวิต เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 3 เข็ม ในประเทศไทย 
มีผู้ที่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ และยังมีผู้ที่ยังไม่รับวัคซีน ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ 
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการยังไม่รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการฉีด... 
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 ผลการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครนายก ยังไม่ถึง
เป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 

 
 

 การรณรงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครนายก 
อยู่ในล าดับที่ 19 จากท้ังประเทศ 
 เชิญชวนให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 3 
และเข็ม 4 เพ่ือลดการเสียชีวิต ลดการสูญเสีย และเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาเด็กอายุ 6 เดือน – น้อยกว่า 5 ปี 
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไฟเซอร์ฝาสีแดง) เสริมภูมิคุ้มกัน 
 
ประธานฯ ฝากให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยน าข้อมูลอัตราผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทั้งนี้ ให้เฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่รุนแรง เพ่ือช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.3 การใช้จ่าย... 



- 12 - 
3.3 การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดนครนายก (ส านักงานคลังจังหวัดนครนายก) 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

ไตรมาสที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสแรก 

 
 

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งบประจ าของจังหวัดนครนายก สามารถบรรลุ

ตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีได้ ทั้งนี้ ตัวที่มีประเด็น (ลูกศรสีแดง) ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามขั้นต่ า  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
 
 
 
 
 

/สรุปผล... 
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 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (งบลงทุน) 

 
แบ่งงบลงทุนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ งบอุดหนุน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ของท้องถิ่น) และงบจังหวัด จะเห็นได้ว่า งบลงทุนในส่วนของงบอุดหนุนยังไม่มีการขับเคลื่อน ยังไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง เข้าระบบ GFMIS และยังไมมี่ยอดเบิกจ่าย ในส่วนของงบจังหวัด ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 3.15% สุดท้าย
ในส่วนของส่วนราชการ ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 5.32% ในระบบ GFMIS อยู่ที่ 20.11% แต่อย่างไรก็ตาม 
ในงบลงทุนในภาพรวมของจังหวัดนครนายก ยังไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายข้ันต่ าตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ล าดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายในภาครัฐของจังหวัดนครนายก 
โดยงบประจ าของจังหวัดนครนายกอยู่ในล าดับต่ าสุด ล าดับที่ 71 (ล าดับการใช้จ่าย) และล าดับที่ 75 (ล าดับ
การเบิกจ่าย) จาก 76 จังหวัด ในส่วนของงบลงทุนอยู่ในล าดับที่ 74 (ล าดับการใช้จ่าย) และล าดับที่ 55 (ล าดับ
การเบิกจ่าย) จาก 76 จังหวัด สรุปในภาพรวมทั้งหมดจังหวัดนครนายกอยู่ล าดับต่ าสุด 

การเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม จังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
 
 
 

 
/หน่วยงาน... 
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หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานรายจ่ายประจ ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Q1 จ านวน 9 หน่วยงาน 

 
หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานรายจ่ายลงทุนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Q1 จ านวน 21 หน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 

/หน่วยงาน... 
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หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานรายจ่ายภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ านวน 69 หน่วยงาน 

 

 

 

 
 
 

/41. ส านักงาน... 
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ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง 

และบันทึกเข้าระบบ GFMIS ด้วย 

ประธานฯ ฝากทุกส่วนราชการที่เบิกจ่ายล่าช้า เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องเร่งกระตุ้น 
มอบให้ภาคเอกชนช่วยกระตุ้น ทั้งนี้ ให้คลังจังหวัดนครนายกจัดประชุมหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย
ล่าช้า หากไม่ติดภารกิจ จะเข้าร่วมประชุมเร่งรัดด้วยตนเอง ให้คัดเลือกเฉพาะประเด็นที่มีปัญหา 
และให้เตรียมตอบค าถาม ติดปัญหาอะไร และจะแก้ไขปัญหา หาทางออกอย่างไร 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  

 

 

/3.4 การขยาย... 
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 3.4 การขยายผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดย              
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร           
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก)  

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ได้มีการจัดแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน ปีการศึกษา 2565ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด โดยสโมสรไลอ้อนนครนายกได้ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครนายก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก จัดการแข่งขั้นขึ้น โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 26 ทีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 25 ทีม รวมทั้งสิ้น 51 ทีม 

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ล าดับ จะได้เข้าแข่งขันในระดับภาค ดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดทองจรรยา 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะกา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

ในส่วนของการแข่งขันระดับภาคจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียน
ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร โดยมีผลการแข่งขันระดับภาค ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศล าดับที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนวัดทองจรรยา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศล าดับที่ 12 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 

ทั้ง 2 โรงเรียนได้รับเงินรางวัล ทีมละ 1,500 บาท 
การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยปกติจะขึ้น 2 ปีต่อ 1 ครั้ง 

จึงขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
อยากให้มีกิจกรรมในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนในการใช้สารานุกรมไทยในระบบโรงเรียน ระดับท้องถิ่น 
หรือระดับชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนครนายกเคยได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับที่ 1 ระดับภาค  

ประธานฯ มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดแข่งขันทั้ง 4 อ าเภอ เช่น อ าเภอบ้านนา ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนวัดทองจรรยา ที่เห็นเป็นรูปธรรม อีก 3 
อ าเภอขับเคลื่อน ขยายผลอย่างไร ขอข้อมูลหรือรายงานผลที่เป็นรูปธรรมของแต่ละอ าเภอ 
เพ่ือรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

/3.5 ขอเชิญ... 
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3.5 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน - ว่ิง วันกีฬาแห่งชาติ ระยะทาง 5 กม./ 10.5 กม.  

(ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก) 
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 เห็นชอบให้วันที่ ๑๖ ธันวาคม

ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติเพ่ือน้อมร าลึกถึงวันส าคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขัน กีฬาเรือใบ 
ในประเภท โอ.เค. 

ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก จึงได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เนื่องใน
วันกีฬาแห่งชาติ  ในการจัดกิจกรรมมี 2 ประเภท คือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 
29 มกราคม 2566 ณ บริเวณเข่ือนขุนด่านปราการชล ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้หัวหน้าส่วนราชการได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  
มีเสื้อให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน รายละเอียด size เสื้อ มีดังนี ้

 
โดยสามารถสแกน QR Code กรอกข้อมูล และ size เสื้อ 

 
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ท่านใด

เข้าเส้นชัยก่อนในล าดับที่ 1 – 3 มีถ้วยรางวัลให้กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ยกเว้นมีเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ประธานฯ ให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนส านักงานการกีฬา
แห่งประเทศไทยนครนายก และหน่วยงานการกีฬาที่เกี่ยวข้อง แนะน าให้จัดกิจกรรม จัดงานภายในจังหวัด
นครนายกที่เป็นงานประจ าปีระดับชาติ ทั่วทั้งประเทศ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

/ประธานฯ... 
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3.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา   

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก) 

เชิญชวนหัวหน้าส่วนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ 
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ สวนป่า วัดอุดมธานี พระอารามหลวง 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน กิจกรรมประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม คือ ตักบาตร และ  
บวชต้นไม้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.7 โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 
๒๕๖๖ จังหวัดนครนายก (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก) 

 มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. พิธีต่อไฟพระฤกษ์ เพ่ือน าไปจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 

29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง 
 2. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ 

จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา 01.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.8 รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก) 

 จังหวัดนครนายกมีการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 
   จ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 
จ านวนครัวเรือน 

ที่สมัคร 
จ านวนครัวเรือนที่

จัดท าถังขยะ 
ร้อยละ 

อ าเภอเมืองนครนายก 25,190 - - - 
อ าเภอปากพลี 7,263 - - - 
อ าเภอบ้านนา 18,503 - - - 
อ าเภอองครักษ์ 16,586 - - - 

รวม 67,542 - - - 
 

ประธานฯ ในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ขับเคลื่อนได้มากท่ีสุด โดยให้เรียงตาม 
ล าดับ เพ่ือเป็นการกระตุ้นในพ้ืนที่ ภายในเดือนมกราคม 2566 ต้องให้บรรลุเป้าหมาย 
100% 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

 

 
/3.9 การขับเคลื่อน... 
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3.9 การขับเคลื่อนต าบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที

ต าบลเป็นฐานการพัฒนา (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก) 
การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ การขับเคลื่อน

ต าบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พ้ืนที่ต าบลเป็นฐานการพัฒนา ภายใต้กลไกเครือข่าย
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับต าบล และกลไก 7 ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน มีเป้าหมายด าเนินการ  อ าเภอละ 
1 ต าบล  ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 

เพ่ือให้การการขับเคลื่อนต าบลเข้มแข้ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ได้ด าเนินการ
ประสานอ าเภอด าเนินการดังนี้ 

1. ประเมินและคัดเลือกต าบลเป้าหมาย เพ่ือด าเนินการต าบลเข้มแข็ง อ าเภอละ 1 ต าบล
และรายงานพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย     

2. จัดเวทีสร้างการรับรู้และจัดท าบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับต าบล
เป้าหมาย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกาศวาระ “ต าบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

3. จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนต าบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
4. ประสานและบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบลเข้มแข็ง                     

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดกับ 
7 ภาคีการพัฒนา ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  

5. ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต าบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน 

6. รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดนครนายกทราบทุกวันที่ 20 ของเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.10 การขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ในระยะต่อไป (ระยะท่ี 2) (ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครนายก)  

1. ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกอ าเภอ ด าเนินการจัดประชุมชี้เป้าหมาย ให้หน่วยงานที่มีภารกิจ  
และอ านาจหน้าที่ที่ตรงตามสภาพปัญหาบูรณาการให้ความช่วยเหลือ 

2. ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพ่ีเลี้ยง ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) บันทึกข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากระบบ ThaiQM/             

กลุ่มเปราะบาง หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในระบบ TPMAP Logbook  
(๒) ลงพ้ืนที่เป็นรายครัวเรือน เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยปฏิบัติการ 4 ท 

ก าหนดแนวทางการแก้ไขและติดตาม ดูแล การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง 

3. ให้ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยง (เพ่ิมเติม) กรณี  
ที่มีการบันทึกข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามข้อ 2(๑) ตามความเหมาะสม 

 
/4. ส าหรับ... 
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4. ส าหรับการประชุมศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) ให้พิจารณาเชิญคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) ภาคเอกชน อาทิ บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคี องคก์รการกุศล หรือองค์กรอื่นๆ เพ่ือร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนอีกทางหนึ่งด้วย  

การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน 
(กชช.2ค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินโครงการการบริหาร
การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ซึ่งก าหนดให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นหน่วยด าเนินการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวฯ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนมีข้อมูลส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายกมีเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. จ านวน 58,433 ครัวเรือน  ดังนี้ 

1. อ าเภอเมืองนครนายก  จ านวน 23,610  ครัวเรือน 
2. อ าเภอบ้านนา   จ านวน 15,517 ครัวเรือน 
3. อ าเภอองครักษ์   จ านวน 13,051 ครัวเรือน 
4. อ าเภอปากพลี   จ านวน   6,255 ครัวเรือน 

และเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2 ค จ านวน  415 หมู่บ้าน 
1. อ าเภอเมืองนครนายก  จ านวน  126 หมู่บ้าน 
2. อ าเภอบ้านนา   จ านวน  123 หมู่บ้าน 
3. อ าเภอองครักษ์   จ านวน  115 หมู่บ้าน 
4. อ าเภอปากพลี   จ านวน    51 หมู่บ้าน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       

3.11 รายงานประจ าเดือนธันวาคม 2565 (ต ารวจภูธรจังหวัดนครนายก) 
1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิต 

 

 
/2. สถิติ... 
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2. สถิติการรับแจ้งออนไลน์ 

 
 

3. สถิติคดีอาญา ผลการจับกุมยาเสพติด/อาวุธปืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/4. โครงการ... 
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4. โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัด 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3.12 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก เรื่องทูลเกล้า           
ถวายฎีกา และเรื่องทั่วไป (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก) 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก (ทูลเกล้าถวายฎีกา) 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565  

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในระบบทั้งหมด 21 เรื่อง 
- ยุติเรื่องได้ 20 เรื่อง (95 %) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง (5 %) 

เรื่องระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง  
เรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา       

น้ ากร่อยท าให้ไม่สามารถใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคได้ 

ประธานฯ ลักษณะการรายงานตัวเลข สามารถน าไปรายงานในเรื่องเพ่ือทราบโดยเอกสาร แต่ถ้าจะ
รายงานในส่วนนี้ ต้องรายงานว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ได้ด าเนินการยุติเรื่องได้ และเรื่องอะไรบ้างที่ยังอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ เน้นย้ าเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการเป็นอันดับแรก ท าถึงขั้นตอนใด
ให้รายงานเพื่อโปรดทราบเป็นระยะ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3.13 พยากรณ์อากาศช่วงเดือนมกราคม 2566 (สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก) 
สภาวะอากาศทั่วไป 
บริเวณจังหวัดนครนายกยังคงมีอากาศหนาวเย็น เกือบทั่วไป ส าหรับบริเวณ

เทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุม
ประเทศไทย ตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีก าลั งค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย 

 
/ข้อควร... 
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ข้อควรระวัง 
มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่าผ่านประเทศไทยตอนบนท า 

ให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.14 สถานการณ์น้ า (โครงการชลประทานนครนายก) 
10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง 2565/2566 
1. เร่งกักเก็บน้ า  
2. เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ าส ารอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ 
3. ปฏิบัติการเติมน้ า 
4. ก าหนดแผนจัดสรรน้ าและพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคการเกษตร 
6. เตรียมน้ าส ารองส าหรับพื้นที่ลุ่มต่ ารับน้ านอง 
7. เฝ้าระวังคุณภาพน้ า 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ าของชุมชน 
9. สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ 
10. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
3.15 เรื่องเพื่อทราบ โดยเอกสาร 

3.15.1 สนง.กกต.จว.นครนายก ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Smart Vote 
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก)   

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท าแอปพลิเคชั่น Smart Vote                          
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561  

 
 

 

/ระเบียบ... 
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3.15.2 งานส าคัญในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖6 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 
 1. พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

 วันที่ 17 มกราคม 2566  
 2. พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) 

 วันที่ 18 มกราคม 2566     

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

 4.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 

 
 

 

  

 

/สวดมนต์... 
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/รวมพล... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมกราคม 
2566 ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 
       

 

 
            นายชชัชัย  แก้วขจร 
     ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
              ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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


