
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอ าเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น   

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓  ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๓    
วันอังคารที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.     

ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
............................     

ก่อนระเบียบวาระ   ๑. การเชิญพระบรมราโชวาท                                                                         (ก.การคลัง)        
                         ๒. พิธีการ 
                             ๒.๑ มอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกส านักทะเบียนดีเด่น 
                                   ประจ าปี ๒๕๖๒                                                                                (ปค.นธ.) 
                             ๒.๒ มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรโครงการยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด และระดับภาค 
                                   ประจ าปี ๒๕๖๒                                                                             (คปภ.จ.นธ.) 
                             ๒.๓ มอบป้ายรับรองมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ๓ ดาว จังหวัดนราธิวาส  
                                   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒                                                                          (สสจ.นธ.)     
                             ๒.๔ มอบประกาศเกียรติคุณเพ่ือเชิดชูเกียรติในการท าคุณงามความดีและช่วยเหลือสังคม   (ปภ.นธ.)                 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
๑) หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/ย้าย มาด ารงต าแหน่งใหม่  

๑.๑ นายบุญพาศ  รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  ปลัดจังหวัดนราธิวาส   
                              ๑.๒ นายเทอดศักดิ์  รัญจวน  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส                               
                              ๑.๓ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม นายช่างชลประทานอาวุโส ฝ่ายจดัสรรน้ าและปรบัปรุงระบบชลประทาน 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางนรา ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส 
                         ๒) หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง/ย้าย ไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน  
                              ๒.๑ นายเดช เล็กวิชัย ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ ๑๖ จังหวัดสงขลา  
                         ๓) ขอบคุณส่วนราชการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในรอบเดือน 
                              ๓.๑ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมชมแสงแรก @ตากใบ รับปี ๒๐๒๐ ณ เกาะยาว ต าบลเจ๊ะเห
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
                              ๓.๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
                              ๓.๓ วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทาง
มาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒  - 
 

                         ๔) ปฏิทนิงานส าคัญประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                            
วันที่ เวลา เรื่อง / งาน / กิจกรรม หน่วยงาน 

๘ ก.พ..๒๕๖๓  วันมาฆบูชา  
๑๒ ก.พ..๒๕๖๓  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกาเด็ง 
หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ต าบลกาลิซา อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  

 

๒๖ ก.พ..๒๕๖๓  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 
จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สายโท ๒ 
หมู่ที่ ๑ บ้านนูโระ ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 

 ๒๕ ก.พ..๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
                               
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒         (สนจ.นธ.)  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
                               ๓.๑ ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส                                   (ปค.นธ.) 
                               ๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                                                              (คลังจังหวัด)                
                               ๓.๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัด                                             (ประชาสัมพันธ์)   
                               ๓.๔ ติดตามนโยบายรัฐบาล                                             
                                     ๓.๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด                                     (ศดธ.นธ.)   
                                     ๓.๔.๒ การด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการจัดตั้ง   
                                              บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด             (พชจ.นธ.)  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง การวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ของบ้านเมือง     
                        ๔.๑ ด้านความมั่นคง                                                                                       (ปค.นธ.)                                                                      
                        ๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ                                                                                        (พณจ.นธ.)  
                        ๔.๓ ด้านระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ                      

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง การประสานราชการ / เพื่อทราบ / กิจกรรมที่จะด าเนินการในเดือนถัดไป    
                        ๕.๑ การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
                              สยามบรมราชกุมารี                                                                                 (สนจ.นธ.) 
                        ๕.๒ การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
                              กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา                                                    (สนจ.นธ.) 
                        ๕.๓ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพ้ืนที่สามจังหวัด- 
                              ชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒-วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓)              (สนจ.นธ.)  
                        ๕.๔ ขอความร่วมมือสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ                                   (ชลประทาน)    
                        ๕.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดนราธิวาส  
                              พุทธศักราช ๒๕๖๓                                                                                 (วธจ.นธ.) 
                        ๕.๖ การจัดงาน Trade Meet Amazing Thailand FAM Trip ๒๐๑๙                   (ททท.สนง.นธ.) 
                        ๕.๗ การจัดประชุมแถลงทิศทางตลาดการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ปี ๒๕๖๓                 (ททท.สนง.นธ.) 



-  ๓  - 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง เพื่อทราบ (น าเสนอโดยเอกสาร)   
   ๖.๑ ผลการออกรับบริจาคโลหิต ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  และ  

                              แผนการออกรับบริจาคโลหิต ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                           (เหล่ากาชาดฯ)      
                        ๖.๒ การคาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดนราธิวาส ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓           (สถานีอุตุฯ)                         

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง  อ่ืน ๆ         

 
....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




