
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจ ำเดอืนมีนำคม ๒๕๖๖ 
วันพุธที ่๒๙ มีนำคม ๒๕๖๖ เวลำ ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมขุนดำ่น ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดนครนำยก 



ส ำนักงำนจังหวัดนครนำยก 

     กำรพัฒนำเพื่อกำรอยู่ดีกินดีของประชำชนนั้น อย่ำไปนึกหวัง
ก ำไรหรือผลตอบแทนแต่อย่ำงเดียว ท ำอะไรต้องลงทุนลงแรงและ
ปัจจัยบำงอย่ำงเสียก่อนเพื่อสร้ำงผลก ำไรในอนำคต คือ ควำมอยู่ ดี 
มสีุขของประชำชน ดังพระรำชด ำรัสควำมตอนหนึ่งว่ำ 
     “...ถ้ำหำกว่ำอยำกให้ประชำชนอยู่ดีกินดี รัฐจะต้องลงทุน 
ต้องสร้ำงโครงกำรซึ่งต้องใช้เงินจ ำนวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้ำน. 
ถ้ำท ำไปก็เป็น “loss” เป็นกำรเสีย เป็นกำรขำดทุน เป็นกำรจ่ำย 
คือ รัฐบำลต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ซึ่งมำจำกเงินของประชำชน. 
แต่ว่ำถ้ำโครงกำรดี ในไม่ช้ำประชำชนก็จะได้ก ำไร จะได้ผล รำษฎร
จะอยู่ดี กินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป ส่วนรัฐบำลไม่ได้อะไร. แต่ข้อนี้
ถ้ำดูให้ดีๆ จะเห็นว่ำถ้ำรำษฎรอยู่ดีกินดี มีรำยได้ รัฐบำลก็จะเก็บภำษี
ได้สะดวก ไม่มีกำรหนีภำษี เพรำะเมื่อมีรำยได้ดีขึ้น เข้ำก็สำมำรถ
เสียภำษไีด้มำกขึ้น...” 
     พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำงๆ ท่ีเข้ำเฝ้ำฯ 
ถวำยพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันพุธท่ี 4 ธันวำคม 2534 



ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก 

ประเภทลูกเสือสำมัญ รำงวัลชนะเลิศ 
โรงเรียนชลนำยกสงเครำะห์  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 
 

ประเภทลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ รำงวัลชมเชย 
โรงเรียนองครักษ ์

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 

ประเภทลูกเสือสำมัญ รำงวัลชมเชย 
โรงเรียนชลนำยกสงเครำะห์  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 
 

ประเภทลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ รำงวัลชมเชย 
โรงเรียนองครักษ ์

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 



ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดนครนำยก 

รำงวัลชนะเลิศในระดบัจังหวัด 
หมู่ 9 บ้ำนคลองต้นตำล ต ำบลโพธิ์แทน อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 

 
รำงวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 ในระดับจังหวัด 

หมู่ 4 บ้ำนเนินหินแร่ ต ำบลหนองแสง อ ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก 
 

รำงวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 ในระดับจังหวัด 
หมู่ 4 บ้ำนเนินหินแร่ ต ำบลหนองแสง อ ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก 



ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดนครนำยก 

    ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ กลุ่มนักศึกษำโครงกำร รหัสปีกำรศึกษำ 2560 ของจังหวัดนครนำยก 
ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรน ำเสนอผลงำน P.P.G.O. (Professional Provincial Governance 
Officer) ในกำรอบรมประสบกำรณ์วิชำชีพกำรบริหำรกำรปกครองท้องที่ ประจ ำภำคกำรศึกษำ  
ที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยได้รับโล่และถ้วยรำงวัลของ 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตร ี



นำยวิลำศ  บุญโต 
พัฒนำกำรจังหวัดนครนำยก 

เดิมด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำ 
และพัฒนำชุมชนอุบลรำชธำน ี

หมำยเลขโทรศัพท์ 08 4874 0562 

นำงพรรณี  เดชภักด ี
ประมงจังหวัดนครนำยก 

เดิมด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรประมง ส ำนักงำนประมงจังหวัดตรัง 

หมำยเลขโทรศัพท์ 08 1539 3868 



นำงนันทวัลย์  นิลสูงเนิน 
หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครนำยก 

เดิมด ำรงต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชี 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นครรำชสีมำ 
หมำยเลขโทรศัพท์ 08 9244 3707 

นำงสำวอภิญญำ  ข ำดี 
ท้องถิ่นจังหวัดนครนำยก 

เดิมด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนกำรเงินบัญชี
และกำรตรวจสอบ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
หมำยเลขโทรศัพท์ 06 1028 9081 



กิจกรรมเดน่ประจ ำเดือนมีนำคม 2566 

ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดนครนำยก 



เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 



รับรองรำยงำนกำรประชุม 
     รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด และหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดนครนำยก 
ครั้งที่ 2/๒๕๖6 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖6 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภำพันธ์ 2566 
     ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 16 หน้ำ และ 
ไดม้ีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนต่ำง ๆ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม.2566 ปรำกฏว่ำไม่มีหน่วยงำนใด
แก้ไขรำยงำนกำรประชุม ขอรับรองรำยงำนกำรประชุม และหำกประสงค์จะแก้ไขรำยงำน 
กำรประชุมฯ ขอให้ประสำนฝ่ำยเลขำนุกำร เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขรำยงำนกำรประชุมฯ 



เรื่องเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ 





ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครนำยก 

















































































ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนครนำยก 

















ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก 

















ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก 









ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก 

















ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครนำยก 

     พิธบีรรพชำสำมเณรและบวชศีลจำริณ ีและพิธีท ำบุญตักบำตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๖ ณ วัดวังยำยฉิม 
ต ำบลหินตั้ง อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก ขอเชิญส่วนรำชกำรร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
 
     1) วันอำทิตย์ที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๖  เวลำ ๑๓.๓๐ น. พิธบีรรพชำสำมเณรและบวชศีลจำริณ ีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (กำรแต่งกำย ชุดปกติขำว) 
 
     2) วันจันทร์ที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๖ เวลำ ๐๗.๐๐ น. พิธที ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (กำรแต่งกำย ชุดผ้ำไทย) 



ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครนำยก 

     สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จะเสด็จพระรำชด ำเนิน
เป็นกำรส่วนพระองค์ไปพระรำชทำนรำงวัลเสำเสมำธรรมจักร ประจ ำปี ๒๕๖๖ ในวันอังคำรที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๖ 
เวลำ ๑๗.๓๐ น. ณ ศำลำพระรำชศรัทธำ วัดปทุมวนำรำม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  
 
     ซึ่งผู้ที่จะเข้ำรับพระรำชพระรำชทำนรำงวัลเสำเสมำธรรมจักร ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครนำยก ได้แก่ 
นำยหมวดเอก ปพนศักดิ์  ขันติชัยมงคล ปลัดอำวุโสอ ำเภอเมืองนครนำยก 



ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดนครนำยก 

     ขอเชิญส่วนรำชกำรร่วมบริจำคเครื่องอุปโภคบริโภค และลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องศำสนิกชนชำวมุสลิม 
ในเทศกำลถือศีลอดเดือนรอมฎอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พ่ีน้องมุสลิมของมัสยิดและโรงเรียน จ ำนวน 
๓๐ แห่ง ในวันพุธที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๖ เวลำ ๑๓ .๐๐ น. ณ มัสยิดไซคุ้ลอิสลำม ต ำบลบึงศำล อ ำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนำยก (กำรแต่งกำย ชุดผ้ำไทย) 





โครงกำรชลประทำนนครนำยก 





































สถำนีอุตุนิยมวิทยำนครนำยก 









งำนส ำคัญในรอบเดอืนเมษำยน 2566 

Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 

1 

2 3 4 5 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 26 27 28 29 

30 

พิธีถวำยสักกำระ เนื่องใน 
“วันพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ 
จุฬำโลกมหำรำช และวันที่ระลึก 
มหำจักรีบรมรำชวงศ์” 

พิธีถวำยสักกำระ เนื่องใน “วันที่ระลึก 
คล้ำยวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช” 

ส ำนักงำนจังหวัดนครนำยก 



เรื่องเพื่อทรำบ (โดยเอกสำร) 



เรื่องอื่น ๆ 



 




