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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนครนายก  

ครั้งที่ 3/๒๕๖6 ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖6  
วันพุธที่ 29 มีนาคม ๒๕๖6 เวลา 10.0๐ น.  

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

เวลา 10.0๐ น.  เริ่มประชุม 
 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม  
 1. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 (ส านักงาน
จังหวัดนครนายก) 
  หลักการทรงงาน 27 ประการ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 
  ข้อ 13 ขาดทุนคือก าไร 
  “ถ้าหากว่าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐจะต้องลงทุน ต้องสร้างโครงการ ซึ่งต้องใช้เงินมาก 
ถ้าท าไปก็เป็นการเสีย เป็นการขาดทุน เป็นการจ่าย คือ รัฐต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมาจากเงินของประชาชน 
แต่ว่าถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชนก็จะได้ก าไร ราษฎรจะอยู่ดี กินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป ส่วนรัฐบาลไม่ได้อะไร 
แต่ข้อนี้ถ้าดูให้ดี ๆ จะเห็นว่าถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้สะดวก ไม่มีการหนีภาษี เพราะเมื่อมีรายได้ดี
เขาก็สามารถเสียภาษีได้มากขึ้น” 

 2. การมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก)  
  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจ าปี 2565           
โดยขอความอนุเคราะห์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ระดับจังหวัด ด้วยวิธีการพิจารณาคลิปวีดีโอการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษา
ต่าง ๆ ให้ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ทั้ง 8 กลุ่มการประกวด จ านวน 
72 จังหวัด แล้วจัดส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ จ านวน 334 กอง 
     1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด จากภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ  
ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาริกา ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก และด าเนินการประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดนครนายก 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผลปรากฏว่ามีสถานศึกษาในจังหวัดนครนายกได้รับรางวัล จ านวน 2 รางวัล ดังนี้
   รางวัลระดับจังหวัด 
 ประเภทลูกเสือสามัญ รางวัลชนะเลิศ 
  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชมเชย 
โรงเรียนองครักษ์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

/2. ส านักงานศึกษา... 

วันท่ี 27 มีนาคม 2566 
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     2..ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ระหว่าง  
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2565 เพ่ือพิจารณาตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ         
ผลปรากฏว่ามีสถานศึกษาในจังหวัดนครนายกได้รับรางวัล จ านวน 2 รางวัล ดังนี้ 
   รางวัลระดับประเทศ 
                     ประเภทลูกเสือสามัญ รางวัลชมเชย 
                               โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์  
                               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
     ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชมเชย 
                                โรงเรียนองครักษ์ 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก     

 เพ่ือเป็นเกียรติขวัญและก าลังใจแก่สถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครนายก จึงเห็นสมควรจัดพิธีมอบรางวัล ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก     
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดนครนายก 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565     
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

 3..การมอบโล่รางวัลเกียรติคุณระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง           
ตามแนวทาง.“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”.(หมู่บ้านอยู่เย็น).ประจ าปี 2565  
(ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก) 

  1) รางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ได้แก่ หมู่ 9 บ้านคลองต้นตาล ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

  2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับจังหวัด ได้แก่ หมู่ 4 บ้านเนินหินแร่ ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

  3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับจังหวัด ได้แก่ หมู่ 4 บ้านเนินหินแร่ ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

4. การมอบรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงาน .P.P.G.O..(Professional.Provincial 
Governance.Officer) 

      5. แนะน าผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
(ส านักงานจังหวัดนครนายก)  
 1) นางพรรณี  เดชภักดี  ประมงจังหวัดนครนายก 
      เดิมด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ 
      ด้านประมง ส านักงานประมงจังหวัด 
 2) นายวิลาส  บุญโต  พัฒนาการจังหวัดนครนายก 
      เดิมด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและ 
      พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 

/3) นางสาว ... 
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 3) นางสาวอภิญญา  ข าดี  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
      เดิมด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงิน 
      และตรวจสอบ  
      (นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ)  
      ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
      พระนครศรีอยุธยา 
 4) นางนันทวัลย์  นิลสูงเนิน หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก 

    เดิมด ารงต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
      ช านาญการพิเศษ 

6. สรุปผลการด าเนินงานของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจังหวัดนครนายก     
ในรอบเดือนมีนาคม 2566 (โดยส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติทีป่ระชุม ............................................................................................................................. .................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

มติทีป่ระชุม ........................................................................ ....................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
นครนายก.ครั้งที.่2/๒๕๖6.ประจ าเดือนกุมภาพันธ์.๒๕๖6.เม่ือวันพุธที.่22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
     ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 16  หน้า และ
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่.22.มีนาคม.2566 ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขรายงานการ
ประชุม ขอรับรองรายงานการประชุม และหากประสงค ์จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอให้ประสานฝ่ายเลขานุการ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติทีป่ระชุม ............................................................................................................................. .................. 

 

 

/3. ระเบียบ ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
3.1 ด้านเศรษฐกิจ 

3.1.1 เรื่องสรุปผลการด าเนินการเบิกจ่ายเงินประมาณประจ าปี 2566  
(ส านักงานคลังจังหวัดนครนายก) 
  ......................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................... 
มติที่ประชุม .................................................................. ..................................................................... ........ 
............................................................................................................................. ........................................ 

 3.1.2 สรุปเรื่องการค้าขาย (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก) 
  .........................................................................................................................  
................................................................................ ............................................................................. ................... 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................... ................................................ 
   

 3.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  3.2.1.สรุปผลการดูงานเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก)      
  3.2.2 สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก)      
  3.2.3 สถานการณ์ซีเซียม 137 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก) 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
มติที่ประชุม  ................................................................. ...................................................................... ........ 
............................................................................................................................................................................... 

 3.2.4.กา รจั ด กิ จ กร รม เ ฉลิ มพระ เ กี ย รติ สม เ ด็ จพร ะกนิษฐาธิ ร า ช เ จ้ า                  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก) 

 3.2.5 การเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก) 

 3.2.6 กิจกรรมรอมฎอนวิถีใหม่สานสายใยไทยมุสลิม  
(ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครนำยก) 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................................................... 

 

 

/3.3 ด้านทรัพยากร... 
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 3.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3.1 สถานการณ์น้ า (โครงการชลประทานนครนายก) 
                                   ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ .................................................... 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................................................... 
  3.3.2 พยากรณ์อากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก) 
                                   ............................................................................................................................. ...... 
.......................................................................................... ................................................................... ................... 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................................................... 

3.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 งานส าคัญในรอบเดือนเมษายน 2566 (ส านักงานจังหวัดนครนายก) 

   1) วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจ าปี 2566 
   2) วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
................................................................................................................................ ................................................ 
มติที่ประชุม  .................................................................... ................................................................... ........ 
............................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอโดยเอกสาร) 
 4.1 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป.พ.ศ..2566 
(ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครนายก) 
 4.2 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณี
สงกรานต์ พุทธศักราช 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”  
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก) 
 4.3 การรายงานตัวช้ีวัด แนวทางการยุติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม และสรุปเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก) 

4.4 สถานการณ์โควิด – 19 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก) 
4.5 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 5.1 ก าหนดการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2566    
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติทีป่ระชุม  ............................................................................................................................. .................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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


