~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหมํ)
-------------------------ผู๎มาประชุม
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๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นายสมชาย
นายประทีป
นายดารงค์ สิริวิชย
นายธวัชชัย
นางปัทมา
นายปรีดา
นายรังสรรค์
นายยุทธชัย
นางวันเพ็ญ
นายรักสกุล
นายวินัย
นายสุรพล
นายประจวบ
นายชิตชัย
นายวิรพ
นายเพิ่มศักดิ์
นายสมชาย
น.ส.วัชรี
นายกฤตวิทย์
นางอภิญญา
นายณัชภณ
นางสุภาพร

วิทย์ดารงค์
ฤทธิกุล
อิ่มวิเศษ
แท๎เที่ยง
วิทย์ดารงค์
วรหาร
คัมภิรานนท์
ตริสกุล
อาพาส
สุริโย
คงยืน
แก๎วอินธิ
คงฤทธิ์
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
เพิงมาก
อนันตจารุตระกูล
ปุกหุต
พิมพ์ทองงาม
ชมภูมาศ
ยลวงศ์
ไกรกลาง

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นายเสฎธวุฒิ
นายปณิธิ
นายปริญญา
น.ส.วรานิษฐ์
นางอุดมรัตน์
นางนิษฐา

วราพุฒ
อุทัยรัตน์
ศรีประเสริฐ
กีรติพงษ์เวศน์
ภูํทอง
บุญจันทร์

ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
รองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
ปลัดจังหวัด
นายกเหลํากาชาดจังหวัด
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน๎าสานักงานจังหวัด
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
คลังจังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
แทน เกษตรจังหวัด
แทน พัฒนาการจังหวัด
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประมงจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
แทน สหกรณ์จังหวัด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขนสํงจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัด
แทน สถิติจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
แทน แรงงานจังหวัด
แทน จัดหางานจังหวัด
แทน สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
แทน ประกันสังคมจังหวัด

~๒~

๒๙. นายเดชา
๓๐. นายภัคพล
๓๑. นายสุพจน์
๓๒. นายธนิตศักดิ์
๓๓. น.ส.ณัฐชยา
๓๔. นายตระกูล
๓๕. นายประเวศ
๓๖. นายบรรพต
๓๗. น.ส.มัณฑนา
๓๘. พ.อ.คาค๎าย
๓๙. พ.ต.อ.ปราโมทย์
๔๐. น.อ.กษัดิ

พลกล๎า
รุํงเรือง
คงทอง
อุํนตา
ชํางแกะ
อานัด
กันสุข
สุพรหมมา
ฟูกูล
แหลํงสะท๎าน
อุทากิจ
กลิ่นศรีสุข

๔๑. พ.อ.ชัยพฤกษ์
๔๒. พ.อ.คาค๎าย
๔๓. ร.ต.ท.สมศักดิ์
๔๔. พ.ต.ท.(หญิง)ภัสสวรรณ
๔๕. พ.ต.ท.ชนทัด
๔๖. พ.ต.ท.ทวี
๔๗. พ.ต.ท.ทวี
๔๘. น.อ.เชิดชู
๔๙. ร.อ.วันดี

กองสมบัติ
แหลํงสะท๎าน
สิมสา
อุํนบุญ
เทียมนาค
สารกาล
ภาน๎อย
ชูเสน
สีนวล

๕๐. พ.อ.อ.สมพงษ์

สูงใหญํ

๕๑. น.อ.กษัดิ

กลิ่นศรีสุข

๕๒. นายประพนธ์
๕๓. นางสาวอุทัยวรรณ

แก๎วกาพล
ศุภธีรวงศ์

๕๔. นายจักรพงศ์

แสนสุข

๕๕. นายเกรียงศักดิ์
๕๖. นายปัญญา
๕๗. นายอนันต์
๕๘. นายสุเทพ
๕๙. นางนงลักษณ์

เชี่อมงาม
พึ่งประจวบ
นนท์ศิริ
หันวิสัย
เศรษฐพูธ์

หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
ท๎องถิ่นจังหวัด
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง
รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
สัสดีจังหวัดนครพนม
แทน สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู๎กากับการตรวจคนเข๎าเมืองนครพนม
ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๕
ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๖
ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๗
แทน ผบ.นพค. ๒๒
แทน ผู๎บังคับกองพันทหารราชที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓
นครพนม
ผู๎แทน หัวหน๎าฝุายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘
นครพนม
ผู๎บังคับหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง เขตนครพนม
อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครพนม
อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและ
บังคับคดีจังหวัด
แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
สรรพากรพื้นที่นครพนม
แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

~๓~

๖๐. นายสุทธิรักษ์

จันปุุม

๖๑. นายอรรถดนัย
๖๒. นางจีระนันท์
๖๓. น.ส.สร๎อย

อรุณไพร
นครพนม เขต ๒
เมืองจันทร์
สกุลเค็บ

๖๔. นายภิรมย์
๖๕. นางสาวนัยนา
๖๖. นางกชกร
๖๗. นายศิริชัย
๖๘. นางสาวสรณ์สิริ

มีแก๎ว
พิสุทธิรัตน์
เพชรมุนี
คุณาบุตร
สีหนาท

๖๙. นายไพฑูรย์
๗๐. น.ส.ศิราณี
๗๑. นายสมัย
๗๒. นายเสนํห์
๗๓. นายประมาณ
๗๔. นายชัยฤกษ์
๗๕. นายสมผล
๗๖. นายบรรจง
๗๗. นายจิตติพงศ์
๗๘. น.ส.ฐิติมา
๗๙. นายจินตนา
๘๐. นายอดุล
๘๑. นางทิพย์มณฑา

บุญสุขวีรรัตน์
งอยจันทร์กเลิศ
ศรีหาญ
กุลนะ
กลํอมจิตต์
อุทาประเสริฐ
เมืองโคตร
วงษ์แสวง
วศานนท์
ศรี่คา
สุมขุนทด
ภักดีพันดอน
กอมณี

๘๒. น.ส.สุภาวดี
๘๓. นางสาวสุมลฑา
๘๔. นายสุรศักดิ์
๘๕. นายสุพจน์
๘๖. นางสาวจิราภรณ์
๘๗. นายวินัย
๘๘. นางสาวบุญน๎อม
๘๙ นายณัฐ
๙๐. นายจีราวัฒน์

ศรีสมาน
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
อินทะ
ชํางชานาญหลํอ
งามเชื้อ
สุริยา
จันทร์หอม

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ผอ.ทําอากาศยานนครพนม
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นายดํานศุลกากรนครพนม
แทน หัวหน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
แทน ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๖ สาขานครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
รกท.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
แทน หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์นครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจพืชนครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู๎อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ผอ.สานักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

~๔~

๙๑. นายกฤษฎา
๙๒. นางยุภาวรรณ์
๙๓. นายฉัตรชัย

สาครวงศ์
ไชยดี
เต๎าทอง

๙๔. นายเอกพงษ์

มุสิกะเจริญ

๙๕. น.ส.สุภาพร
๙๖. นายภาษิต
๙๗. นายไพโรจน์
๙๘. นายณัฐนพ
๙๙. นายสุวิทย์ชัย
๑๐๐. นายเศกสิทธิ์
๑๐๑. นายโยธิน
๑๐๒. นายนิรัญ
๑๐๓. นายวีระชัย
๑๐๔. นายสุกิตติ์
๑๐๕. นายอาทิตย์
๑๐๖. นางปวรา
๑๐๗. นายชาญยุทธ
๑๐๘. นายสุหฤทธิ์

ไตยราช
วิเศษชุนหศิลป์
อุดาโรกุล
วิจันทร์รัตน์
วิริยุประสพสุข
ธรรมเกสร
กุลพันธ์
เทพรัตน์
ชัยงาม
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
ปวราชิต
วัจนสวัสดิ์
ชาญวนังกูร

๑๐๙. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์
๑๑๐. นายอุฎฐายี

วันจันทึก
โสวรรณ

๑๑๑. นายวรายุทธ
๑๑๒. นายประเสริฐ
๑๑๓. นายปรารถนา

ชาเรืองเดช
มูลสิงห์
พละมา

๑๑๔. นายพิเชษฐ์
๑๑๕. นายณัฐพงษ์
๑๑๖ นางยุรดา
๑๑๗. นายสุธี
๑๑๘. นายสุรัตน์
๑๑๙. นายชาญวิทย์
๑๒๐. นายเดํนชัย
๑๒๑. นายเทิดศักดิ์
๑๒๒. นายอุดร

หลั่งทรัพย์
เปี้ยคา
ทองธนฐากุล
กุลตังวัฒนา
ก๎องเกียรติกมล
มูลโคตร
ไตรยะถา
พลนารี
ลาดบาศรี

หน.ดํานตรวจสัตว์ปุานครพนม กรมอุทานแหํงชาติ
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู๎อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔
นครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)
แทน หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรนครพนม
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู๎จัดการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู๎จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัด
หัวหน๎าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด
ผอ.การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
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๑๒๓. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๔. น.ส.อัมพวา

สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง

๑๒๕. นายพิสิษฐ์
๑๒๖. นายปริญญา
๑๒๗. นายธนกฤต
๑๒๘. นางสมร
๑๒๙. นายพร๎อมพันธุ์
๑๓๐. นางสุจินดา
๑๓๑. นายนิวัต
๑๓๒. นายกาญน์ทอง
๑๓๓. นายชินวัต
๑๓๔. นายสุพจน์
๑๓๕. วําที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๖. นายเมธา
๑๓๗. นายพีรพล
๑๓๘. นายวรวิทย์
๑๓๙. นายเมธี
๑๔๐. นายวีระ
๑๔๑. นายปรีชาพงศ์
๑๔๒. นายขุนไกร
๑๔๓. นายนิทัศน์
๑๔๔. นายสงัด
๑๔๕. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์
๑๔๖. พ.ต.อ.จุลฤทธิ์
๑๔๗. พ.ต.อ.มานพ
๑๔๘. พ.ต.ต.ชินภัทร
๑๔๙. พ.ต.อ.นที
๑๕๐. พ.ต.อ.เอกชัย
๑๕๑. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
๑๕๒. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๓. พ.ต.ท.ชัยทัศรัศม์
๑๕๔ พ.ต.อ.กวีศักดิ์
๑๕๕. พ.ต.ท.สุขขี
๑๕๖. พ.ต.อ.ธัชชัย
๑๕๗. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๘ พ.ต.อ.อุทัย

สินธิสุทธิ์
วิกุลศิริรัตน์
อุติลานนท์
กลางประพันธ์
กุลภา
ศรีวรขาน
เจียวิริยบุญญา
ศรีหาโคตร
ทองปรีชา
ผิวดา
ขาปูุ
ชูจันทร์
ลือลํา
พิมพนิตย์
กาญจนสุนทร
จรูญพิทักษ์พงศ์
ทองมี
สุขสุมิตร
เทศสวัสดิ์
บูรณภัทรโชติ
สัมฤทธิ์สกุลชัย
จุลกะ
มั่นยิ่ง
แสนมนตรี
สริวรวัชร์
นาถึง
จันทร์ศรี
จิระสกุลไทย
พรหมศิริ
สุขบาง
บุญเต็ม
ใยศิริกุล
พิทักษ์ธรรม
ทจรสมบัติ

ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
แทน ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการ ภาคประชาชน
รกท. นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
แทน นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอทําอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ๎านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว๎า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
แทน ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
แทน ผกก.สภ.บ๎านแพง
ผกก.สภ.ทําอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
แทน ผกก.สภ.เรณูนคร
แทน ผกก.สภ.นาหว๎า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
แทน ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง
ผกก.สภ.บ๎านกลาง
สวญ.สภ.หลักศิลา
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๑๕๙. พ.ต.ท.สมภพ
๑๖๐. พ.ต.ท.เจษฎษา
๑๖๑. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๒. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๓. พ.ต.ท.รัฐพร

แก๎วรุนคา
เปรมโด
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

สวญ.สภ.หนองฮี
สวญ.สภ.กุตาไก๎
หัวหน๎าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน๎าหนํวยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจทํองเที่ยว ฯ

ผู๎ไมํมาประชุม
๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
๑. นายบารุง
ศรีลาชัย
หัวหน๎ากลุํมงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
๒. นายนิติปกรณ์
แสงสุวรรณ
หัวหน๎ากลุํมงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
๓. นางยุพิน
รัตนมงคล
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
๔. นายสุกิจ
กลีบแก๎ว
ผอ.กลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
๕. นายจรัญ
ดวงศรี
ผอ.กลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. นางสาวกนกพร
ไชยศล
ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๗. นางสาวมยุรี
อาจปาสา
หน.หนํวยตรวจสอบภายในจังหวัด
๘. นางเอมอร
อุํนคา
ผอ.กลุํมงานอานวยการ
๙. นางพรทิพย์
ภาจันทร์คู
เจ๎าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม
****************************
ห้วงเวลาการชี้แจงข้อราชการให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้ทราบงานนโยบาย คสช. และนโยบาย
รัฐบาล (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.) โดยถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ FM ความถี่ ๙๐.๒๕ MHz
ข้อสั่งการของประธาน - นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
: สวัสดีพี่น๎องประชาชนชาวจังหวัดนครพนม การประชุมกรมการจังหวัดนครพนม
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเดือนสุดท๎ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอนาเรื่องราวที่สาคัญมาพูดคุยกับ
พี่น๎องประชาชนสุดท๎ายจะเป็นการกลําวอาลาของผู๎วําราชการจังหวัดและรองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
-การจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์ จังหวัดได๎ประมวลไว๎ใน ๒๓๒ ปี ใต๎รํมพระ
บารมีจักรีวงศ์ ต๎นของกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๑ เปลี่ยนชื่อจากเมืองมรุกขนครมาเป็นนครพนม เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๙
คาวํานครพนม สื่อถึง
๑ .เมืองแหํงขุนเขา
๒ .เมืองขององค์พระธาตุพนม อยูํภายใต๎การปกครองของมณฑลตํางๆ จนมาถึงปี ๒๔๕๙ ยกฐานะมาเป็นจังหวัด
นครพนม มี ผวจ. คนที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ สํวนผม เป็น ผวจ.นพ. คนที่ ๔๐ จัดเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี
เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์
กิจกรรมที่สาคัญๆ
๙ กันยายน ๒๕๖๑ การบวงสรวงสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทาบุญสืบชะตาดวงเมือง ขบวนเจ๎าเมืองในอดีตกาล
ไชยบุรี นครพนม ทําอุเทน เรณูนคร ธาตุพนม รวมถึงเจ๎าเมืองปัจจุบัน ทั้ง ๑๒ อาเภอ จะมีนางรา
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๑๐,๓๒๓ คน มาราบูชา มาราบูชา เลข ๑๐ = รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต๎ราชวงศ์จักรี เลข ๒๓๒ ปีครบรอบ ๒๓๒ ปี
เมืองนครพนม
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ จะมีการขบวนเจ๎าเมือง และนางราจาก ๔ ทิศทาง แหํเข๎ามารวมตัวกันที่ลานพญาศรี
สัตตนาคราช ได๎รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก๎ว มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานทํานเป็น ๑ ในตระกูล
ที่มาจากเจ๎าเมืองยุคแรก นางราทั้ง ๑๐,๒๓๒ คน จะมาราในทําทางเดียวกัน จาก ๔ บทเพลง ที่เรากาหนดไว๎
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงานนครพนม จัดสรรงบประมาณมาให๎ในเรื่อง การแสดงแสง สี เสียง จากอดีต
มาสูํมรุกขนครและนครพนม การพัฒนาที่มีความเจริญก๎าวหน๎าในรัชกาลที่ ๙ และมีเหตุการณ์พระธาตุพนมล๎ม
จากนั้นพระองค์ได๎เสด็จมาทรงอัญเชิญพระอุรังคธาตุขึ้นประดิษฐานบนองค์พระธาตุพนม สมัย ร.๑๐ ยุคที่จังหวัด
นครพนมพัฒนาเมืองไปสูํการเป็นเมืองทํองเที่ยวทิศทางของของจังหวัดนครพนมที่จะขับเคลื่อนตํอไป จะได๎มาร๎อย
เรียงเป็นตานานให๎ลูกหลานได๎ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครพนม
- กิจกรรมภาพเกํา เลําเรื่อง ที่จะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์จวนเกํา เป็นเรื่องราวของจังหวัดนครพนมในอดีต
- กิจกรรมการแสดงของ ๘ ชนเผํา ๒ เชื้อชาติ ที่จะมีการแสดงตลอดทั้ง ๙ วัน ในงาน ณ บริเวณลานพนมนาคา
- การจัดกิจกรรมราวง ย๎อนยุค ให๎มีความรื่นเริง สนุกสนาน บริเวณหน๎าวัดพระอินทร์แปลง งานทั้งหมดจะจบลงใน
วันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๖๑
- ซึ่งการจัดงานตลอดทั้ง ๙ วัน เป็นเรื่องที่นําอัศจรรย์อยํางยิ่ง ในชํวงกํอนการจัดงานมีฝูงนก มีการบวงสรวงบรรพชน
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให๎การจัดงานเป็นไปด๎วยความราบรื่นด๎วยดีชํวง ๙ – ๑๑ ไมํมีฝนตกเลย จนวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๖๑ จนจบงาน จึงมีฝนตกลงมางานสาเร็จเรียบร๎อยด๎วยดี ขอขอบคุณทุกภาคสํวน ที่ชํวยกันให๎งานมีความยิ่งใหญํ
ซึ่งงานเฉลิมฉลองในลักษณ์นี้จะไมํมาการจัดกันบํอยๆ
งานประจาปี/งานประเพณี ของจังหวัดนครพนม
๑) งานนมัสการพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๒) วันที่ ๗ เดือน ๗ ประจาทุกปี งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
๓) งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ในปีนี้จะจัดในชํวง ๑๗ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
ขณะนี้ ได๎มีการเตรียมการจัดทาเรือไฟ สร๎างเรือไฟขึ้นมาแล๎ว จะเป็นงานที่ยิ่งใหญํของจังหวัดนครพนมอีกงานหนึ่ง
- เรื่องสาคัญในเดือนนี้ จะมี หน.สํวนราชการ/หน.หนํวยงาน/นอภ. ที่จะเกษียณอายุราชการ เริ่มจาก ๑)ผวจ.นพ.
๒) นายประทีป ฤทธิกุล รอง ผวจ.นพ. ๓) ปลัดจังหวัด ๔) เกษตรจังหวัด ๕) สหกรณ์จังหวัด ๖) ทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด ๗) อุตสาหกรรมจังหวัด ๘) พาณิชย์จังหวัด ๙) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด ๑๐) ผอ.สนง.
คุมประพฤติฯ ๑๑) ผบ.เรือนจากลางนคพรนม ๑๒) สรรพกรพื้นที่นครพนม ๑๓) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
๑๔) ผอ.สพป.เขต ๑ ๑๕) นอภ.ธาตุพนม ๑๖) นอภ.นาแก ๑๗) นอภ.โพนสวรรค์ ในชํวงสถานการณ์ที่ผํานมา
ทางวัดพระธาตุพนม ได๎จัดบายศรี ผูกข๎อ ตํอแขน ให๎กับผู๎ที่เกษียณอายุราชการ ทั้ง ๑๗ คนแล๎ว
- ในสํวนของผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม มีความผูกพันกับจังหวัดนครพนมมาก เริ่มรับราชการที่ภาคอีสานจังหวัด
ร๎อยเอ็ด สกลนคร และย๎ายไป จ.นครสวรรค์ กํอนโอนมาสังกัด สานักงานจังหวัด ๑๐ ปี และโอนไป พช. ๑๒ ปี
มาดารงตาแหนํง รอง ผวจ.นครพนม เป็นเวลา ๓๓ เดือน ผวจ.นพ.๓๖ เดือน มีความผูกพันกับจังหวัดนครพนม ได๎
เขียนหนังสือเลํมหนึ่งที่ได๎มอบให๎กับทุกทํานไว๎ด๎วยความรักนครพนมสมภาคภูมิ
- กลําวถึงความรู๎สึกตั้งแตํวันแรกที่จะเดินทางมารับราชการที่ จ.นครพนม การแตํงตั้ง โยกย๎าย เป็นวิถีชีวิตของทาง
ราชการ บางตาแหนํงสับเปลี่ยน โยกย๎าย กันทุกปี ดารงตาแหนํง รอง ผวจ. ๓ ปี และขึ้นดารงตาแหนํง ผวจ.นครพนม
มีจุดแข็งเยอะ สื่อออกมาเป็นตัวเลข ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ เป็นที่มาของ มานครพนม ชม ๓ ที่สุด เพื่อสุขที่สุด
สุขที่ ๑ : พระธาตุพนม

~๘~

สุขที่ ๒ : สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม – คามํวน)
สุขที่ ๓ : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง
ใช๎ภาพนี้เป็นภาพโปรโมตจังหวัดนครพนม
- การสร๎างแลนมาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เริ่มจาก ผวจ.อนุกูล – ผวจ.อดิศักดิ์ มาถึง ผวจ.สมชาย วิทย์ดารงค์ สร๎าง
ได๎สาเร็จ พญาศรีสัตตนาคราช เชื่อมโยงในเรื่องของการทํองเที่ยว นครพนมจากเคยเป็นเมืองปิด มาเป็นเมืองเปิด
- สุขที่สุด จากการสารวจดัชนีวัดมวลรวมความสุข สารวจตั้งแตํปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ ดัชนีวัดความสุข จังหวัด
นครพนมเป็นลาดับแรก จึงเป็นที่มา สุขที่สุด @ นครพนม สุขที่สุด กลายเป็นเมือง สามที่สุด มีสิ่งยึดเหนี่ยว ทาให๎
นาไปสูํวิถีชีวิตของคนนครพนมที่อยูํแล๎วมีความสุขมากที่สุด ประสบความสาเร็จเป็นอยํางดี
- ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได๎รับการแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํง ผวจ.นพ. วันที่ ๕ ต.ค.๒๕๕๘ ได๎ประชุมมอบนโยบายชี้แจง
หนํวยงาน / ทิศทางในการขับเคลื่อนจังหวัดนครพนม “นครพนมทีม” ทุกภาคสํวน องค์กรภาคเอกชนพี่น๎อง
ประชาชน เข๎ามามีสํวนรํวมดาเนินการรํวมเป็นการต๎องขอขอบคุณเป็นอยํางสูง ๓๓ เดือน ในตาแหนํง รอง ผวจ.นพ.
๓ ปี ผวจ.นพ. การมาอยูํนครพนม ๖ ปี เป็น รอง ผวจ.ทางานตามนโยบาย ผวจ. ดารงตาแหนํง ผวจ.ขับเคลื่อนด๎วย
นครพนมทีม จนประสบผลสาเร็จ
- ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ มาดารงตาแหนํง รอง ผวจ.นพ.เดินทางโดยสารเครื่องบิน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสารเครื่องบิน หยุดภารกิจในบทบาทหน๎าที่ ผวจ.นพ.
อีก ๑ บทบาท คือ ความผูกพันกับชาวนครพนม ได๎จัดตั้งมูลนิธิพญาศรีสัตนาคราช ได๎มีการประชุมอยํางเป็นทางการ
ไปแล๎วเมื่อวาน ตรงนี้จะมาชํวยสํงเสริมพัฒนาการทํองเที่ยวในริมฝั่งแมํน้าโขง ชํวยนครพนมทั้งในปี ๒๕๖๒ และใน
อนาคต ขอขอบคุณทุกภาคสํวน/ทุกหนํวยงาน ขออนุญาตได๎กลําวลาเป็นคากลอน ด๎วยรักนครพนม...สมภาคภูมิ ขอ
อนุญาตกราบลาพี่น๎อง ประชาชนได๎เพียงเทํานี้ และมีอีก ๑ ทําน รอง ผวจ.นพ. ที่ได๎อยูํกันมานานเชํนเดียวกัน ที่จะ
จากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ
- กระผม นายประทีป ฤทธิกุล รอง ผวจ.นพ. ปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครพนม ๒ ปี ในตาแหนํงปลัดจังหวัดนครพนม
และ ๒ ปี ในตาแหนํง รอง ผวจ.นพ. ในใจสั้นๆ ทางาน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครพนมให๎บรรลุผลสาเร็จขออนุญาต
กราบลาพี่น๎องประชาชนทุกภาคสํวน จะเดินทางออกจากจังหวัดนครพนม กลับไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ ใครผํานไปมาก็
แวะเยี่ยมเยี่ยนได๎ยังนครพนม เชํนเดิม
- เป็นเรื่องราวของจังหวัดนครพนมที่ผํานมา และจะต๎องก๎าวหน๎าเดินตํอไป จังหวัดนครพนมไมํได๎ขับเคลื่อนด๎วยตัว
บุคคล เราจะขับเคลื่อนด๎วยทีมงาน สร๎างความเป็นเมืองนําอยูํ เป็นแนวทางให๎ทุกภาคสํวนได๎ทางานรํวมกัน
ความสาเร็จในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดก็ขอให๎ทุกภาคสํวนได๎รํวมกันตอนมาอยูํใหมํ ฯ โครงการ To Bo
Number One เนื่องจากเคยเป็นคณะกรรมการตัดสิน จึงได๎นารายละเอียดตํางๆ มาเป็นเครื่องในโครงการ
มีความสาเร็จ/โดดเดํน ในหลากหลายเรื่อง ได๎รับรางวัลติดลาดับ ๓ ในปี ๒๕๓๙ รักษาต๎นแบบในระดับเงินได๎ในปี
๒๕๖๑ มีจังหวัดเดียวที่ผํานเข๎ามา ปี ๒๕๖๒ ขอให๎ ผวจ.ทํานใหมํ ให๎ความสาคัญ เพื่อจะได๎เป็นต๎นแบบระดับเงิน
เราสู๎กันจนมาถึงจะไประดับเงิน ได๎รับรางวัลได๎รับโลํมามากแล๎ว ระดับชุมชน/ระดับภูมิภาค บ.นาสมดี ชนะเลิศ
ชุมชนต๎นแบบในสํวนของนักศึกษา ปีตํอๆไปขอให๎พยายามกันขึ้นอีก ในสํวนของสถานพินิจ ฯ ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ และรางวัลประเภทนิทรรศการ
- เป็นข๎อมูลผลการดาเนินงานในชํวงสาคัญที่ผํานมา ขอกราบลาทุกๆ ทํานในนามตาแหนํง ผู๎วําราชการจังหวัด
นครพนม แตํยังมีจิตวิญญาณ ความเป็นคนนครพนม

~๙~

-----------------------------------พิธีการก่อนการประชุม ๑.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให๎แกํบุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ
ครบ ๖๐ ปี
(ที่ทาการปกครองจังหวัด)
๒. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกํข๎าราชการและลูกจ๎างสานักงานจังหวัด
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปี ๒๕๖๑
(สานักงานจังหวัด)
๓. พิธีมอบพระผงแกํนางราในงาน“เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมี
จักรีวงศ์”
(สานักงานจังหวัด)
๔. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให๎กับสํวนราชการสํวนภูมิภาคที่มีผลการปฏิบัติใน
ระดับดีเยี่ยม
(สานักงานจังหวัด)
๕. การมอบเงินรางวัลให๎กับนักกีฬาและผู๎ฝึกสอนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ
ครั้งที่ ๓๔ และกีฬานักเรียน นักศึกษาแหํงชาติ ครั้งที่ ๓๙
(สานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด)
๖. พิธีการมอบใบรับรองมาตรฐานการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการให๎กับตัวแทนสถานประกอบกิจการที่ผํานการตรวจประเมิน จานวน ๔ แหํง
(สานักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัด)
๗. พิธีมอบโลํรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“อาเภอสะอาด”
จังหวัดนครพนม ประจาปี ๒๕๖๑
(สานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัด)
๘. พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “นครพนมเมืองสะอาด” ประจาปี ๒๕๖๑
(สานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัด)
๙. พิธีมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกองค์กรปกครองสํวนถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดํน
ระดับจังหวัด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(สานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัด)
๑๐. พิธีมอบเงินให๎ความชํวยเหลือราษฎรจมน้าเสียชีวิตจากอุทกภัย
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
๑๑. พิธีมอบโลํและเกียรติบัตรให๎แกํเกษตรกรตามโครงการของกระทรวงเกษตรและ

~ ๑๐ ~

สหกรณ์ตามโครงการเกษตรแปลงใหญํและธนาคารสัตว์น้า
(สานักงานประมงจังหวัด)
-----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู๎บริหารย๎ายมาดารงตาแหนํงใหมํ
๑.๑.๑ น.ส.ศิราณี งอยจันทร์ศรี ตาแหนํง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืดนครพนม
ย๎ายมาจาก ตาแหนํง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
จานวน ๒๙ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจาปี ๒๕๖๑
(วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด๎วยพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎วันที่ ๑
ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล๎ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และให๎มีหมายกาหนดการเป็นประจาทุกปี เชํนเดียวกับวันที่ระลึก
พระมหากษัตริย์รัชกาลอื่น และทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎มีผู๎แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
ในการดังกลําว
คณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ มีมติกาหนดให๎มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะใน
วันรัฐพิธีดังกลําว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระราชวังสราญรมย์
กรุงเทพมหานคร โดยไมํถือเป็นวันหยุดราชการ
จังหวัดนครพนมได๎กาหนดจัดงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ในวันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต๎นไป โดยกาหนดการดังนี้
วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- ผู๎รํวมพิธีพร๎อมกัน ณ บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (จบแล๎ว) ถวายคานับ

~ ๑๑ ~

- ผู๎วําราชการจังหวัด เดินขึ้นไปบนเวที (ถวายคานับ)
- วางพวงมาลา
- จุดธูปเทียน เครื่องทองน๎อย ถวายราชสักการะเบื้องหน๎าพระบรมสาทิสลักษณ์
- ผู๎วําราชการจังหวัด เข๎าประจาแทํนที่จัดไว๎ให๎หน๎าเวที
- กลําวถวายราชสดุดี ประธานกลําวจบ
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี )
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย - ตารวจ ทหาร : ชุดปกติขาว งดกระบี่และถุงมือ
- ข๎าราชการพลเรือน : ชุดปกติขาว
- ภาคเอกชน/ประชาชนทั่วไป ชุดตามสังกัด หรือชุดสุภาพ
จังหวัดขอเชิญทํานพร๎อมข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง และสมาชิกในสังกัดไปรํวมงานรัฐพิธี
ในวันดังกลําวโดยพร๎อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ให๎ผู๎ที่เป็นข๎าราชการแตํงกายด๎วยชุดปกติขาว สาหรับ พํอค๎า
ประชาชน ให๎แตํงชุดไทยหรือชุดสุภาพ องค์กรเอกชน และกลุํมพลังมวลชนให๎แตํงกายด๎วยเครื่องแบบตามสังกัด
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ และขอเชิญรํวมพิธีโดยพร๎อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันปิยมหาราช
ประจาปีพุทธศักราช 25๖๑ (วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ด๎วยในการประชุมสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องในการเตรียมการจัดพิธีบาเพ็ญกุศล
และกิจกรรมน๎อมราลึก เนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2561 โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได๎มีมติรับทราบการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน๎อม
ราลึกฯ จานวน ๓ พิธี ได๎แกํ (๑) พิธีทาบุญตักบาตร (๒) พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และ (๓) พิธีจุดเทียนเพื่อ
น๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมอบหมายให๎กระทรวงมหาดไทยแจ๎งจังหวัดเพื่อดาเนินกิจกรรมพร๎อมกับ
สํวนกลาง ข้อเท็จจริงเพื่อให๎การจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน๎อมราลึกเนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยสมพระเกียรติ และพร๎อมเพรียงกับสํวนกลางกระทรวงมหาดไทย
จึงให๎จังหวัดดาเนินการ ดังนี้ จัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน๎อมราลึกเนื่องในวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม โดยมีผู๎วํา
ราชการจังหวัด เป็นประธาน ดังนี้ ชํวงเช๎า ประกอบด๎วย (๑) พิธีทาบุญตักบาตร และ (๒) พิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคม ชํวงเย็น ประกอบด๎วย พิธีจุดเทียนเพื่อน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีรายละเอียดของ
กาหนดการ (ตามเอกสารแนบ) เชิญชวนทุกภาคสํวนในจังหวัดเข๎าพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน๎อมราลึก ฯ
บันทึกภาพนิ่งการพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน๎อมราลึกฯ ของจังหวัด พร๎อมคาบรรยายสํงให๎กระทรวงมหาดไทย
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๑ สาหรับคากลําวน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เมื่อกระทรวงมหาดไทยได๎รับ
แจ๎งจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล๎ว จะได๎แจ๎งให๎จังหวัดทราบโดยดํวนตํอไป ข๎อเสนอ/ข๎อพิจารณาเพื่อให๎การ
จัดพิธีบาเพ็ญกุศลฯ ดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยสมพระเกียรติเห็นควรดาเนินการ ดังนี้ กาหนดจัดงานพิธี
บาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน๎อมราลึกฯในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 25๖๑ (๑) พิธีทาบุญตักบาตรเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัด
มหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา ๐๙.๐๐ น.

~ ๑๒ ~

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว หน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีจุดเทียนเพื่อน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา
๑๙.๐0 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว หน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และขอเรียนเชิญผู๎วําราชการจังหวัดนครพนมเป็น
ประธานในพิธีฯ ทั้ง 3 พิธี มีหนังสือแจ๎งสํวนราชการ/หนํวยงานสนับสนุนในภารกิจที่เกี่ยวข๎องกับการจัดพิธีฯ ดังกลําว
เชิญทุกสํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรเอกชนตําง ๆ มารํวมพิธี ในสํวน
ของหนังสือแจ๎งทุกอาเภอจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน๎อมราลึกฯ นั้น จังหวัดได๎ทาหนังสือประทับตราแจ๎งเพื่อ
พิจารณาดาเนินการแล๎ว จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ การเตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม

ประจาปี ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด๎วยจังหวัดนครพนม ได๎กาหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัด
นครพนม ประจาปี 2561 ขึ้นระหวําง วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดนครพนม และบริเวณริมฝั่งแมํน้าโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม และจัดให๎มี“มหกรรมไหลเรือ
ไฟนครพนมประจาปี 2561” ในวันออกพรรษา ตรงกับวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 18.39 น. ณ เวทีงาน
พาแลงสุขี วิถีริมโขง บริเวณลานตะวันเบิกฟูา ถนนสุนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดได๎จัดทาคาสั่ง
จังหวัดนครพนม ที่ ๒๑๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี ๒๕๖๑ ประกอบด๎วยคณะกรรมการ จานวน ๒๗ ฝุาย และแจ๎ง
คาสั่งให๎คณะกรรมการ ฯ ที่ได๎รับการแตํงตั้งทราบเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว กิจกรรมตําง ๆ ภายในงาน(ตลอดทั้ง ๙ วัน ๙
คืน) ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมจักได๎กาหนดประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อซักซ๎อมเตรียมการจัดงานฯ ตํอไป จึงขอนาเรียน
ให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ รายงานภาพรวมความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ภาพรวมความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดนครพนมและกลุํมจังหวัดและแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบกลาง รายการเงินสารองจําย
ฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ข๎อมูล ณ วันที่ 21กันยายน 2561
งบพัฒนาจังหวัด
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 30 โครงการ221 กิจกรรม งบประมาณ 281,173,800 บาท
(รวมคําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท) โอนคืนงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. 2561 จานวน 9,900,000 บาท คงเหลือ จานวน
271,273,800 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจํายได๎ดังตํอไปนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ

~ ๑๓ ~

1. โครงการที่อยูํระหวํางดาเนินการและเบิกจําย จานวน 23 โครงการ 193 กิจกรรม งบประมาณ
194,813,108 บาท
2. โครงการที่ดาเนินการและเบิกจํายแล๎วเสร็จ จานวน 7 โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ
38,870,200บาท
3. โครงการ/กิจกรรม ที่ขอกันเงินงบประมาณไว๎เบิกเหลื่อมปี จานวน 6 โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ
37,590,492 บาทรายละเอียด ดังนี้
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 21กันยายน2561 )
เบิกจํายแล๎ว จานวน 191,960,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 70.76 ยังไมํได๎เบิกจําย จานวน 79,313,800
บาท คิดเป็นร๎อยละ 29.24เบิกจํายเป็นลาดับที่ 49 ของประเทศ
งบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (เฉพาะจังหวัดนครพนม)
จั ง หวั ด นครพนมได๎ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุํ ม จั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน 7 โครงการ 36 กิจกรรม งบประมาณ 149,818,420 บาท กลุํมจังหวัดฯ ได๎สํง
มาเบิกที่จังหวัดนครพนม จานวน 138,293,120 บาทซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจํายได๎
ดังตํอไปนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ
1. โครงการที่อยูํระหวํางดาเนินงานและเบิกจําย จานวน 7 โครงการ 28 กิจกรรมงบประมาณ
74,796,760 บาท
2. โครงการ/กิจกรรม ที่ขอกันเงินงบประมาณไว๎เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ
59,608,060 บาท
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 21กันยายน 2561)
เบิกจํายแล๎วจานวน 46,006,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 33.81 คงเหลือยังไมํเบิกจํายจานวน
92,287,120 บาท คิดเป็นร๎อยละ 66.19 เบิกจํายเป็นลาดับที่ 3 ของกลุํมจังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
และเป็นลาดับที่ 6 จาก 18 กลุํมจังหวัด
งบพัฒนาภาค
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 2
โครงการ 25 กิจกรรม งบประมาณ 64,675,200 บาท(หกสิบสี่ล๎านหกแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันสองร๎อยบาทถ๎วน)
ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจํายได๎ดังตํอไปนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ
1. โครงการที่อยูํระหวํางดาเนินงานและเบิกจํายจานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 11,942,672 บาท
2. โครงการที่ดาเนินงานและเบิกจํายแล๎วเสร็จ จานวน 4กิจกรรม งบประมาณ1,780,000บาท
3. โครงการ/กิจกรรม ที่ขอกันเงินงบประมาณไว๎เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 โครงการ 21 กิจกรรม งบประมาณ
50,952,528 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน2561 )
เบิกจํายแล๎วจานวน 10,974,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 16.97 ยังไมํเบิกจํายจานวน 53,701,200 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 83.03 งบกลาง รายการเงินสารองจํายฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได๎รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จากพายุเซินกา

~ ๑๔ ~

จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบงบกลาง รายการเงินสารองจํายฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจ
ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 45,801,600 บาท
(สี่สิบห๎าล๎านแปดแสนหนึ่งพันหกร๎อยบาทถ๎วน)ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจําย
ได๎ดังตํอไปนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ
1. โครงการที่อยูํระหวํางดาเนินงานและเบิกจําย จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 15,094,600บาท
2. โครงการที่ดาเนินงานและเบิกจํายแล๎วเสร็จ จานวน 3 โครงการ งบประมาณ11,907,000บาท
3. โครงการ/กิจกรรม ที่ขอกันเงินงบประมาณไว๎เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 22,100,000
บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน2561 )
เบิกจํายแล๎ว จานวน 13,794,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 30.12 ยังไมํได๎เบิกจําย จานวน 32,007,600
บาท คิดเป็นร๎อยละ 69.88 จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ แจ้งรายชื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
จังหวัดขอแจ๎งรายชื่อผู๎บริหารและหัวหน๎าสํวนราชการในจังหวัดที่จะพ๎น
จากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีงบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๗ ราย จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๑
คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560–21กันยายน 2561)
1. ผลการเบิ กจํ ายเงิ น งบประมาณรายจํา ยประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561ข๎ อมู ล ณ วัน ที่ 21
กันยายน 2561 สํวนราชการในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,106.790 ล๎านบาท แบํงเป็น
งบประมาณรายจํายประจา 3,277.620 ล๎านบาท และงบประมาณรายจํายลงทุน 2,829.170ล๎านบาทโดยใน
ภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 5,283.560 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ86.52แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณ
รายจํายประจา 3,104.354 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 94.71 และการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนจานวน
2,179.206 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 77.03
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2560 และกํอนปี พ.ศ. 2560) เงินกันไว๎เบิกเหลื่อม
ปีทั้งสิ้น 1,137.737 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 916.858 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 80.59
3. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยผลการเบิกจํายของรายจําย
ภาพรวมระดับประเทศอยูํลาดับที่ 45 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 12 ระดับ
กลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3รายจํายลงทุนระดับประเทศอยูํลาดับที่ 41 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 10 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํ
ในลาดับที่ 3และรายจํายประจาระดับประเทศอยูํลาดับที่ 49 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด)
อยูํในลาดับที่9 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 2

~ ๑๕ ~

4. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน (งบ Function) ของสํวนราชการ งบประมาณที่ได๎รับ
การจัดสรร จานวน 2,303.321 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 1,919.906 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 83.35
5. ผลการเบิ กจํ ายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้ น 271.274 ล๎ านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 113.776 ล๎านบาท งบรายจํายลงทุน 147.598 ล๎านบาทและงบรายจํายอื่น 9.900 ล๎าน
บาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 191.960 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 70.76โดยผลการเบิกจํายอยูํใน
ลาดับที่ 49 ของประเทศลาดับที่ 10 ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่ 3 ของ
ระดับกลุํมสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณแผนพัฒนาภาค ได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 64.675 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 37.682 ล๎านบาท และงบรายจํายลงทุน 26.993 ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจําย
แล๎วทั้งสิ้น 10.974 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 16.97
7. ผลการเบิ กจํ ายงบกลุํ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 2 (จัง หวัด นครพนม จั งหวั ด
มุกดาหารและจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 309.786 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้ น
149.861 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 48.38 โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 6ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
8. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่
ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 136.082ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 46.006 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 33.81
9. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 279.802 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 139.036 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 49.69
10. ผลการเบิกจํายงบรองนายก งบกลาง รายการสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) งบกลางที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 69.020 ล๎านบาท มีการเบิกจําย
แล๎วทั้งสิ้น 13.794 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 19.99
11. ผลการเบิกจํายงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมปี 2561 ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 501.484 ล๎านบาท
มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 225.337 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 44.93 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
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รับทราบ
๔.๗ รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ขอรายงานเหตุดํวนสาธารณภัย ประจาเดือน
กันยายน ๒๕๖๑
1. สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครพนม
1.1 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้
ผู้บาดเจ็บ(Admit)
ผู้เสียชีวิต
จานวน
อาเภอ
จานวนที่เกิด ชาย หญิง รวม จานวนที่เกิด ชาย หญิง รวม
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
(คน) (คน) (คน)
(ครั้ง)
(คน) (คน) (คน)
เมืองนครพนม
38
33 19 17 36
6
7
1 8
ธาตุพนม
15
13 11
4 15
2
2
- 2
นาแก
16
16
9
8 17
บ๎านแพง
4
4
3
1 4
-

~ ๑๖ ~

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ปลาปาก
5
5
3
2 5
เรณูนคร
11
9
9
- 9
2
1
1 2
ทําอุเทน
7
7
3
5 8
ศรีสงคราม
7
7
5
2 7
นาหว๎า
6
6
4
2 6
โพนสวรรค์
4
3
2
2 4
1
1
- 1
๑๑ นาทม
2
2
1 1
2
๑๒ วังยาง
1
1
1 1
รวม
116
106 69 45 114
11 11
2 13
* เปรียบเทียบกับเดือนที่ผํานมา : 1) จานวนอุบัติเหตุ = เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 0.9
2) จานวนผู๎บาดเจ็บ = เพิ่มขึ้น 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.7
3) จานวนผู๎เสียชีวิต = ลดลง 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.6
1.2 ข๎อมูลอุบัติเหตุสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561)
- จานวนการเกิดอุบัติเหตุ 1,095 ครั้ง
- ผู๎เสียชีวิต
จานวน 152 ราย เป็นชาย 120 ราย เป็นหญิง 32 ราย
- ผู๎บาดเจ็บ(Admit) จานวน 1,027 ราย เป็นชาย 693 ราย เป็นหญิง 334 ราย
1.3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2561 ใน
วันที่ 26 กันยายน 2561
โดยจะได๎หารือในเรื่องการแก๎ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม เพื่อกาหนดมาตรการ
แนวทางในการวางแผนและแก๎ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด
ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ “เมืองนครพนมรวมใจ ทาความสะอาดครั้งใหญํ ในวัน
อังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานองค์พญาศรีสัตตนาคราช อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ตามที่จังหวัดนครพนม ได๎กาหนดให๎การณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง “นครพนมเมืองสะอาด” เป็นวาระจังหวัดนครพนม ประจาปี ๒๕๖๑ ประกอบกับเพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
นครพนมให๎มีความสะอาด เรียบร๎อย และสวยงาม ในการจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระ
บารมีจักรีวงศ์” ในห๎วงระหวํางวันที่ ๙ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่ นจังหวัด
นครพนม รํวมกับสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชน ได๎จัดกิจกรรมโครงการ
“เมืองนครพนมรวมใจ ทาความสะอาดครั้งใหญํ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีผลใช้บังคับตั้งวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๑๓ กัน
ผอ.การการเลือกตั้งประจาจังหวัด
พระราชบัญญัติวําด๎วยการได๎มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

~ ๑๗ ~

ด๎วย พรบ. วําด๎วยการได๎มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2561 ตามบทเฉพาะกาล ม.90 – 96 ในวาระเริ่มแรก กาหนดให๎มีสมาชิก
วุฒิสภาจานวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตํงตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ถวายคาแนะนา
โดยมาจาก 3 สํวน คือ กกต. ดาเนินการจัดให๎มีการเลือก ส.ว. จานวน 200 คน แล๎ว นารายชื่อเสนอตํอ คสช.
คัดเลือก จานวน 50 คน คณะกรรมการสรรหา ส.ว. คัดเลือกบุคคลผู๎มีความรู๎ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็น
ประโยชน์แกํ การปฏิบัติหน๎าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจานวนไมํเกิน 400 คน แล๎ว นารายชื่อเสนอตํอ
คสช. คัดเลือก จานวน 194 คน ผู๎ดารงตาแหนํงปลัดกระทรวงกลาโหม ผู๎บัญชาการทหารสูงสุด ผู๎บัญชาการ
ทหารบก ผู๎บัญชาการ ทหารเรือ ผู๎บัญชาการทหารอากาศ และผู๎บัญชาการตารวจแหํงชาติ จานวน 6 คน
โครงสร๎างกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ การเลือก ส.ว. ที่มา
จากการดาเนินการของ กกต. จะจัดให๎มีการเลือกให๎เหลือจานวน 200 คน แล๎วนารายชื่อเสนอตํอ คสช. เพื่อคัดเลือก
จานวน 50 คน โดยกระบวนการจัดการเลือกกันเองภายในกลุํมอาชีพเดียวกัน 10 กลุํม กลุํมละ 2 วิธีการสมัคร คือ
(1) สมัครโดยอิสระ
(2) สมัครโดยคาแนะนาขององค์กร
เริ่มตั้งแตํระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามลาดับ โดยผู๎สมัครที่มีสิทธิเลือกต๎องมาถึงสถานที่
เลือกภายในเวลาที่กาหนด ผู๎ใดไมํมาหรือมาไมํทันให๎หมดสิทธิที่จะเลือกและได๎รับเลือก กลุํมใด และวิธีการใดไมํมี
ผู๎สมัครหรือมีผู๎มารายงานตัวไมํเกิน 3 คน (ในระดับอาเภอ) หรือไมํเกิน 4 คน (ในระดับจังหวัด) ไมํต๎องดาเนินการ
เลือก แตํถ๎าเกิน 3 คน (ในระดับอาเภอ) หรือเกิน 4 คน (ในระดับจังหวัด) ให๎ดาเนินการเลือกระดับอาเภอ และระดับ
จังหวัด รวมถึงการเลือกในระดับประเทศ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ (๙๐ วัน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ผอ.การการเลือกตั้งประจาจังหวัด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎร (ส.ส.) สภาผู๎แทนราษฎร(ส.ส.) สภาผู๎แทนราษฎรประกอบด๎วยสมาชิก 500 คน ดังนี้
- มาจากการเลือกตั้งแบบแบํงเขตเลือกตั้ง 350 คน
- มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง 150 คน
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร (ส.ส.) มีวาระการดารงตาแหนํง 4 ปี นับตั้งแตํวันเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ต๎องจัดให๎มีการเลือกตั้ง ส.ส. ภายใน 45 วัน นับแตํวันที่ครบวาระ หรือยุบสภา หรือ ส.ส.แบบแบํงเขต
วํางลง (โดยอายุของ ส.ส. ต๎องเหลืออยูํเกิน 180 วัน) โดยวันเลือกตั้งต๎องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่
กกต. ประกาศกาหนด สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรแบบแบํงเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบํงเขตเลือกตั้งใช๎วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ แตํละเขตเลือกตั้ง
มี ส.ส. ได๎ 1 คน แบํงเขตเลือกตั้งออกเป็น 350 เขตเลือกตั้ง (ทั่วประเทศ)
ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด๎วยการทาเครื่องหมายกากบาทในบัตรเลือกตั้งได๎คนละ
1 คะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู๎สมัครคนใด หรือลงคะแนนไมํเลือกผู๎สมัครผู๎ใดก็ได๎

~ ๑๘ ~

ผู๎สมัครที่มีคะแนนสูงที่สุดและมีคะแนนสูงกวําเสียงที่ไมํเลือกผู๎สมัครใด จะเป็นผู๎ได๎รับการเลือกตั้ง
แตํถ๎าในเขตเลือกตั้งใดไมํมีผู๎สมัครที่ได๎คะแนนมากกวําคะแนนไมํเลือกผู๎สมัครผู๎ใดให๎จัดให๎มีการเลือกตั้งใหมํ
ในเขตเลือกตั้งนั้น โดยผู๎สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกคนไมํมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหมํ
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมืองที่สํงผู๎สมัครรับเลือกตั้งแบบแบํงเขตเลือกตั้งแล๎วให๎มีสิทธิสํงผู๎สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
และพรรคการเมืองจะต๎องจัดทาบัญชีรายชื่อพรรคละ 1 บัญชี บัญชีละไมํเกิน 150 คน โดยผู๎สมัครของแตํละพรรค
ต๎องไมํซ้ากัน และต๎องไมํซ้ากับผู๎สมัครแบบแบํงเขตเลือกตั้ง จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๑ ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเตรียมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ตามบทเฉพาะการ)
ผอ.การการเลือกตั้งประจาจังหวัด
การเตรียมการเลือกและการได๎มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในวาระเริ่มแรกตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกในวาระเริ่มแรก ตามบทเฉพาะกาลของแหํงรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดให๎มีสมาชิกวุฒิสภาจานวน 250 คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตํงตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ถวายคาแนะนา โดยมาจาก 3 สํวน คือ
1. กกต. ดาเนินการจัดให๎มีการเลือก ส.ว. จานวน 200 คน แล๎ว นารายชื่อเสนอตํอ คสช. คัดเลือก จานวน
50 คน
2. คณะกรรมการสรรหา ส.ว. คัดเลือกบุคคลผู๎มีความรู๎ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แกํ
การปฏิบัติหน๎าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจานวนไมํเกิน 400 คน แล๎ว นารายชื่อเสนอตํอ
คสช. คัดเลือก จานวน 194 คน
3. ผู๎ดารงตาแหนํงปลัดกระทรวงกลาโหม ผู๎บัญชาการทหารสูงสุด ผู๎บัญชาการทหารบก ผู๎บัญชาการ
ทหารเรือ ผู๎บัญชาการทหารอากาศ และผู๎บัญชาการตารวจแหํงชาติ จานวน 6 คน
การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู๎ ป ระสงค์ จ ะสมัค รรั บ เลื อกสมาชิก วุ ฒิ ส ภา ขอรับ เอกสารด๎ว ยตนเองกํอ นการยื่ นการสมัค ร โดยน าบั ต ร
ประจ าตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ ไปติ ด ตํ อ ขอรั บ เอกสารการสมั ค รได๎ จ ากนายทะเบี ย นอ าเภอ
ณ สานักทะเบียนอาเภอที่ประสงค์จะสมัคร ซึ่งนายทะเบียนอาเภอจะจัดพิมพ์เอกสารดังกลําวออกจากระบบบริหาร
จัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด๎วย แบบใบสมัคร แบบเอกสารข๎อมูลแนะนาตัวของผู๎สมัคร แบบหนังสือ
รับรองความรู๎ความเชี่ยวชาญ ในกลุํมที่สมัคร แบบหนังสือแนะนาชื่อจาก องค์กร และหนังสือยินยอมให๎แนะนาชื่อ
(กรณีที่สมัครโดยคาแนะนาขององค์กร)
วิธีการสมัคร
วิธีการสมัคร มี 2 ชํองทาง ดังนี้
1. สมัครโดยยื่นใบสมัครด๎วยตนเอง
2. สมัครโดยยื่นใบสมัครด๎วยตนเองพร๎อมหนังสือแนะนาชื่อผู๎สมัครจากองค์กร
ทั้งนี้ ผู๎สมัครแตํละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข๎ารับเลือกได๎เพียงกลุํมเดียวและสมัครโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียง
วิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครเพียงอาเภอเดียว สมัครแล๎วจะถอนการสมัครไมํได๎ ซึ่ งหากฝุาฝืนจะต๎องระวางโทษ

~ ๑๙ ~

จาคุกไมํเกินหนึ่งปี หรือปรับไมํเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ และให๎ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู๎นั้นมี
กาหนด 5 ปี
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผอ.การการเลือกตั้งประจาจังหวัด
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร (ส.ส.)
ตามรัฐธรรมนูญ 2560
คุณสมบัติของผู๎สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไมํต่ากวํา 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
3. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง แตํเพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
(กรณียุบสภา 30 วัน)
4. ผู๎สมัครแบบแบํงเขตต๎องมีลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้
4.1 มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง มาแล๎วเป็นเวลาติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 5 ปีนับ
ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
4.2 เกิดในจังหวัดที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง
4.3 เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูํในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดตํอกันไมํน๎อยกวํา
5 ปีการศึกษา
4.4 เคยรับราชการ หรือปฏิบัติหน๎าที่ในหนํวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล๎วแตํกรณี เป็นเวลาติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 5 ปี
5. ไมํมีลักษณะต๎องต๎องห๎ามตามที่กฎหมายกาหนด
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๓ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๖๕๑ และประกาศ กกต. เรื่อง จานวน ส.ส.แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดพึงมี และจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ของแต่ละจังหวัด
ผอ.การการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวําด๎วยการแบํงเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได๎มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วําด๎วยการแบํงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และ ประกาศ กกต. เรื่อง จานวน ส.ส. แบบแบํงเขต
เลือกตั้ง ที่แตํละจังหวัดพึงมี และจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบํงเขตเลือกตั้งของแตํละจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม มี
จานวน ส.ส. ทั้งสิ้น 4 คน และแบํงเขตเลือกตั้งเป็น 4 เขต จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๔ คาสั่ง สนง.กกต. ที่ ๓๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัด
ผอ.การการเลือกตั้งประจาจังหวัด
คาสั่ง สนง.กกต. ที่ 393/ 2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

~ ๒๐ ~

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งแตํงตั้งโยกย๎าย นางยุรดา ทองธนธากุล ผู๎ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม ให๎ไปดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๕ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม
รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ : ข้อมูล ณ วัที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
พลังงานจังหวัด
ข๎อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด๎านการลดพลังงานของสํวนราชการในจังหวัดนครพนมรอบเดือนสิงหาคม 2561 : ข๎อมูล ณ วันที่ 24กันยายน
2561 ระดับคะแนนของจังหวัดนครพนม การใช๎ไฟฟูาได๎ 5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 ) การใช๎น้ามันได๎ 5คะแนน
(คะแนนเต็ม 5) ร๎อยละการรายงานผลการใช๎พลังงานของหนํวยงาน การใช๎ไฟฟูา = 83.87 % การใช๎น้ามัน
= 82.26 % จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๖ รายงานสถานการณ์น้าในปัจจุบันจังหวัดนครพนม
ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
สรุปข๎อมูลประชุมจังหวัด ณ วันที่ 24กันยายน 2561
โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดนครพนม ข๎อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
ปริมาณน้าในอํางเก็บน้าขนาดกลางและอํางเก็บน้าตามโครงการพระราชดาริ จานวน 19 อําง ความจุที่สามารถ
เก็บกักได๎ 51.243 ล๎าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 42.65 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 83.25 % ของความจุ ปริมาณน้าใช๎
การได๎ 40.27 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 78.59% ของความจุ สถานการณ์ในลาน้าตําง จุดวัดน้าแมํน้าโขง บ๎านหนองแสง
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 12.55 ม.ต่ากวําตลิ่ง 0.55 ม.
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.09 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้าแมํน้าสงคราม บ๎านหาดแพง ตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 14.43 ม.ต่ากวําตลิ่ง 0.07 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.08
ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้า ปตร.น้าอูน บ๎านปากอูน ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน (
เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 14.54 ม.สูงกวําตลิ่ง 3.54 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.09 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้า
ปตร.ห๎วยทวย บ๎านกะเสริม ตาบลโนนตาล อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ
12.86 ม.สูงกวําตลิ่ง 0.36 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.11 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้าห๎วยบังกอ บ๎านทําค๎อ ตาบลทํา
ค๎อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 9.65 ม.สูงกวําตลิ่ง 0.65 ม.เพิ่มขึ้นจาก
เมื่อวาน 0.10 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้าห๎วยบังฮวก บ๎านดอนนางหงส์ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 6.00 ม.ต่ากวําตลิ่ง 0.70 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.08 ม.แนวโน๎ม
เพิ่มขึ้นจุดวัดน้า ปตร.ธรณิศนฤมิต บ๎านน้าก่า ต.น้าก่า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ปัจจุบัน (เวลา07.00น.) อยูํที่ระดับ
7.11 ม.สูงกวําตลิ่ง 0.11 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.06 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น การปูองกันและบรรเทาภัย ติดตั้งเครื่อง
สูบน้า จานวน 8 เครื่อง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อปูองกันพื้นที่เศรษฐกิจ ติดตั้งเครื่องสูบน้า จานวน 4
เครื่อง เพื่อระบายตามอํางฯ ที่มีความจุเกิน 100 % อํางฯ ห๎วยส๎มโฮง อํางฯ ห๎วยหินชะแนน อํางฯ บุํงหมากโมง

~ ๒๑ ~

อํางฯ ห๎วยกะเบา ติดตั้งเครื่องผลักดันน้า จานวน แหํง ได๎แกํ 3 ปตร เครื่อง เดินเครื่องเมื่อวันที่ 12 น้าอูน จานวน.
2561 .ค.ส 7 ปตร2561 .ค.ส 8 เครื่อง เดินเครื่องเมื่อวันที่ 16 ห๎วยบังกอ จานวน. ปตร.หนองบัว จานวน 4
เครื่อง พื้นที่ได๎รับผลกระทบ จานวน ไรํ 191,425 ในเขตชลประทาน ไรํ0 นอกเขตชลประทาน ไรํ 70,934
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทาบัญชีคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
ปลัดจังหวัด
ด๎วยอาเภอนาหว๎า แจ๎งวําอาเภอได๎ประกาศรับสมัครบุคคลที่จะทาหน๎าที่เป็นคณะ
บุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง
พ.ศ. 2553 เนื่องจากบุคคลที่ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท บางรายมีเหตุทาให๎ไมํสามารถเข๎ารํวมทาหน๎า
ที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาทได๎ ทาให๎บัญชีรายชื่อเดิมมีบุคคลที่ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยน๎อยกวํา 20 คน จึงได๎สํงเรื่องมา
เพื่อขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ย และประนอมข๎อพิพาท ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการ
ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ. 2553 ตํอไป ข๎อกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕50 มาตรา ๖๑/๒ ในอาเภอหนึ่งให๎มีคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ย
และประนอมข๎อพิพาท ของประชาชนที่คูํกรณีฝุายใดฝุายหนึ่งมีภูมิลาเนาอยูํในเขตอาเภอในเรื่องที่พิพาททางแพํงเกี่ยวกับ
ที่ดิน มรดก และข๎อพิพาททางแพํงอื่นที่มีทุนทรัพย์ไมํเกินสองแสนบาท หรือมากกวํานั้น ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ให๎นายอาเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทาหน๎าที่เป็นคณะบุคคลผู๎ทา
หน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาทโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู๎หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทาหน๎าที่
ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท... กฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ. ๒๕๕๓ ข๎อ ๓ ในอาเภอ
หนึ่งให๎มีบัญชีรายชื่อ โดยจานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อให๎เป็นไปตามที่นายอาเภอเห็นสมควร แตํต๎องไมํน๎อยกวํายี่สิบ
คน ให๎นายอาเภอประกาศระยะเวลาในการรับสมัครเป็นผู๎ไกลํเกลี่ยไว๎ ณ ที่วําการอาเภอที่ทาการองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ที่ทาการผู๎ใหญํบ๎าน และสถานที่ที่เป็นชุมชนตามที่เห็นสมควรในกรณีมีเหตุอันสมควร นายอาเภอจะขยาย
ระยะเวลาตามวรรคสองออกไปอีกก็ได๎ ข๎อ ๔ ผู๎สมัครเป็นผู๎ไกลํเกลี่ยต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม
ดังตํอไปนี้
ก.คุณสมบัติ
(๑)มีอายุไมํต่ากวําสามสิบห๎าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(๒)มีภูมิลาเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอาเภอที่สมัคร
(๓)เป็นบุคคลที่มีความรู๎หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท
ข.ลักษณะต๎องห๎าม
(๑)เป็นข๎าราชการหรือเจ๎าหน๎าที่อื่นของรัฐ
(๒)เป็นบุคคลล๎มละลาย คนเสมือนไร๎ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไมํสมประกอบ
(๓)เป็นผู๎เคยได๎รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก เว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได๎กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

~ ๒๒ ~

(๔)เป็นผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมือง กรรมการหรือผู๎ดารงตาแหนํงอื่น ซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่ในพรรคการเมือง
(๕)เป็นผู๎เคยถูกถอดถอนให๎พ๎นจากบัญชีรายชื่อ
ข๎อ ๕ เมื่อพ๎นวันรับสมัครแล๎ว ให๎นายอาเภอรวบรวมรายชื่อผู๎สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม
ตามข๎อ ๔ พร๎อมทั้งประวัติยํอของแตํละบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
ให๎คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อให๎แล๎วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับ
บัญชีรายชื่อจากนายอาเภอให๎นายอาเภอปิดประกาศบัญชีรายชื่อที่ได๎รับความเห็นชอบไว๎ ณ สถานที่ตามข๎อ ๓ วรรค
สอง
ข๎อ ๗ ในกรณีที่บัญชีรายชื่อมีจานวนรายชื่อน๎อยกวํายี่สิบคน หรือน๎อยกวําจานวนที่นายอาเภอเห็นสมควร
ให๎นายอาเภอดาเนินการรับสมัครและจัดทารายชื่อเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให๎นาความในข๎อ ๓ ข๎อ ๔ และข๎อ ๕ มาใช๎บังคับโดย
อนุโลม
ข๎อเท็จจริง อาเภอนาหว๎า ได๎ดาเนินการประกาศรับสมัครบุคคลที่จะทาหน๎าที่เป็นคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่
ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ. 2553 และ
ได๎สํงรายชื่อผู๎สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม พร๎อมประวัติยํอของแตํละบุคคล จานวน ๒๕ คน
ข๎อเสนอ/ข๎อพิจารณา เพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง จึงนาเรื่องเข๎าระเบียบ
วาระการประชุมกรมการจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ย
และประนอมข๎อพิพาท ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ. 2553
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
รกท.หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งและให๎บริการรับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์แกํประชาชน ตั้งแตํวันที่ 25
กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ซึ่งได๎รับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด
จานวน 2,041 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล๎ว จานวน 1,864 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 91.33 และเรื่องที่อยูํ
ระหวํางดาเนินการ จานวน 177 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 8.67 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๖.๓ สรุปจานวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อคาถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนม
รกท.หัวหน้าสานักงานจังหวัด สรุปจานวนผู๎แสดงความคิดเห็นตํอคาถาม 4+6 ข๎อของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งสถานที่รับความคิดเห็นตํอคาถามของ
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นายกรัฐมนตรี 4+6 ข๎อ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทั้ง 12 แหํง เพื่ออานวย
ความสะดวกแกํประชาชนที่จะมาแสดงความคิดเห็นฯ ตั้งแตํวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 21กันยายน
2561 โดยมีผู๎มาแสดงความคิดเห็นฯ รวมทั้งสิ้น จานวน 8,170 คน แยกเป็นชาย จานวน 4,996 คน และเป็น
หญิง จานวน 3,174 คน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัด รายงานผลการดาเนินงานของเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมประจาเดือนกันยายน 2561
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 5 กันยายน 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 95 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 33,250 ซี.ซี.
วันที่ 14 กันยายน 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 215 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 75,250 ซี.ซี.
วันที่ 19 กันยายน 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 165 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 57,750 ซี.ซี.
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน 3 ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 17 ราย
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 3 ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 17 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 2 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะ รํวมให๎การต๎อนรับ นายศุภชัย ภูํงาม
องคมนตรี ในโอกาสอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อมอบให๎แกํผู๎ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม จานวน 300 ชุด ณ หอประชุมที่วําการ อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกันได๎รํวมรับฟังการบรรยายสรุปสภาพปัญหาอุทกภัย ณ ห๎องประชุม
ชั้น 2 ที่วําการอาเภอทําอุเทน อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม
วันที่ 2 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะ รํวมให๎การต๎อนรับ นายศุภชัย ภูํงาม
องคมนตรี ในโอกาสอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อมอบให๎แกํผู๎ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 300 ชุด ณ หอประชุมที่วําการ อาเภอบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม
วันที่ 5 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีมอบถุงยังชีพประทานฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แกํราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภอธาตุพนม จานวน 300 ชุด
ณ หอประชุมที่วําการอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 5 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมในเขตพื้นที่
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อาเภอเรณูนคร รํวมพิธีมอบถุงยังชีพประทานฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แกํราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภอเรณูนคร จานวน 100 ชุด ณ หอประชุมที่วําการอาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันที่ 5 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมในเขตพื้นที่
อาเภอนาหว๎า รํวมพิธีมอบถุงยังชีพประทานฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แกํราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภอนาหว๎า จานวน 250 ชุด ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม
วันที่ 6 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธาน
แมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร๎อมให๎กาลังใจแกํจิตอาสาผู๎ปฏิบัติงาน ในโรงครัวพระราชทาน
ซึ่งประกอบอาหารเพื่อแจกจํายให๎กับประชาชนผู๎ประสบอุทกภัย ได๎รับประทานอาหารที่สดและใหมํ ครบทั้ง 3 มื้อ
ณ หอประชุมเทศบาลตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
วันที่ 6 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธาน
แมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย โดยมอบเก๎าอี้สุขาแบบเคลื่อนที่ ให๎แกํ
ประชาชนผู๎ประสบอุทกภัย ตาบลทําบํอสงคราม /ตาบลสามผง/ตาบลบ๎านขํา/ตาบลหาดแพงและเทศบาลศรีสงคราม
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และตาบลบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม รวมจานวน 400 ชุด
เพื่อแก๎ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร๎อนให๎แกํผู๎ประสบอุทกภัย ได๎มีสุขาที่ถูกสุขลักษณะไว๎ใช๎ภายในที่อยูํอาศัย
ณ องค์การบริหารสํวนตาบลทําบํอสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
วันที่ 12 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ได๎ออกเยี่ยมให๎กาลังใจและมอบถุงยังชีพ แกํราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภอนาหว๎า ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาหว๎า ตํอจากนั้นได๎ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แกํราษฎรผู๎ประสบอุทกภัย บ๎านบะหว๎า ตาบลทําเรือ อาเภอนาหว๎า
จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น จานวน 200 ชุด
4.งานประชุม
วันที่ 12 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบให๎
นางฉวีวรรณ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมประชุมคณะอนุกรรมการสํงเสริมการจัด
สวัสดิการด๎านผู๎สูงอายุจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห๎องประชุมชั้น 3 อาคารเจริญคุณหญิงวรรณา สิริวัฒน
ภักดี อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
5.กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ 4 กันยายน 2561 บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมกันทา
ความสะอาด บริเวณโดยรอบของอาคารสานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อสร๎างความสมัครสมานสามัคคี
ปรองดองของคนในองค์กร และมีภูมิทัศน์โดยรอบที่สวยงาม และที่สาคัญเพื่อสนองนโยบาย ของจังหวัดนครพนม
ในการจัดกิจกรรมทาความสะอาด Big cleaning Day เพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดงาน "เฉลิมฉลอง 232 ปี
เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์" และที่สาคัญเป็นการสํงเสริมให๎เมืองนครพนมเป็นเมืองนําอยูํ สะอาด
สวยงาม
วันที่ 8 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธี
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองของชาวจังหวัดนครพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงาน“เฉลิมฉลอง 232 ปี
เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์” จานวน 9 แหํง 13 จุด ดังนี้
1. พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5
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2. ศาลพระภูมิเจ๎าที่ภายในจวนผู๎วําราชการจังหวัด (หลังเกํา)
3. ศาลเจ๎าพํอคาแดง
4. วัดโอกาสศรีบัวบาน(พระติ้ว/พระเทียม/ศาลเจ๎าพํอหมื่น/ศาลปูุยํา)
5. วัดศรีเทพประดิษฐาราม(หลวงปูุจันทร์/หลวงพํอพระแสง)
6. ศาลเจ๎าพํอสิบสอง
7. ศาลเจ๎าพํอสัมมะติ
8. องค์พญาศรีสัตตนาคราช
9. พระยอดเมืองขวาง
วันที่ 9 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธี
บวงสรวงและราบูชาศาลหลักเมืองในงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมบารมีจักรีวงศ์” ณ
ศาลหลักเมือง
จังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธี
บวงสรวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ที่บรรจุอัฐิเจ๎าเมืองเกํา) ในงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม
ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์”
ณ บริเวณหน๎าโบสถ์วัดกลาง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีอัญเชิญ
โคมตะเกียง และเถ๎าอัฐิ ในพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร
ของประชาชน ในสํวนภูมิภาค จังหวัดนครพนม เพื่ออัญเชิญโคมตะเกียงและเถ๎าอัฐิดอกไม๎จันทน์ เพื่อไปประดิษฐาน
ไว๎ ณ แทํนวางบริเวณแสดงนิทรรศการภาพลาดับเหตุการณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ณ หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีเปิด
อาคารอานวยการคํายลูกเสือหนองญาติ(อาคารอานวยการ Zone C)ซึ่งเป็นคํายลูกเสือระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม ณ คํายลูกเสือหนองญาติ ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม
วันที่ 9 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม /ประธาน
แมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม เข๎ารับมอบโลํประกาศเกียรติคุณแกํผู๎เกษียณอายุราชการ จากพลเอกอนุพงษ์ เผําจินดา รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรับมอบของที่ระลึกจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชํวยวําการ กระทรวงมหาดไทย ในงานแสดงมุทิตาจิต ประจาปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีทาบุญ
ตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จานวน 232 รูป ในงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์”
ณ บริเวณหน๎าศาลหลักเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 12 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะฯ
รํวมซ๎อมการแสดง แสง สี เสียง ชุดนครพนม 232 ปี ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งจะทาการแสดง ในวันที่ 13
กันยายน 2561 ณ บริเวณลานแลนด์มาร์ค ลานพญาศรีสัตตนาคราช อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 13 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีเปิด
อาคารที่วําการอาเภอนาแก (หลังใหมํ) เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีการใช๎งานมานานกวํา 40 ปี ซึ่งมีสภาพ -

~ ๒๖ ~

ทรุดโทรม โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมรํวมพิธีเปิด ณ อาคารที่วําการอาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
วันที่ 13 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมรํวมพิธีเปิดตัว
ชุมชนทํองเที่ยว OTOP นิวัตวิถีระดับอาเภอ ในรูปแบบของการจัดทาโปรแกรมการทํองเที่ยว “ชวนเที่ยวบ๎านฉัน”
เพื่อให๎เกิดรายได๎ของชุมชนที่มาจากการทํองเที่ยว ณ บริเวณหน๎าบ๎านพักนายอาเภอนาแก (หลังเกํา) อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
วันที่ 13 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อม
คณะฯ รํวมการแสดง แสง สี เสียง ชุด“นครพนม 232 ปี ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์” รอบปฐมทัศน์ ซึ่งการแสดง
จะแบํงออกเป็น 5 องค์ ดังนี้
องค์ที่ 1. เลําขาน ตานานเมือง ศรีโคตรบูร
องค์ที่ 2. ค้าคูณ นครพนม เรื่องไสว
องค์ที่ 3. รัตนโกสินทร์ รวมถิ่น แผํนดินไทย
องค์ที่ 4. ทวิภูมินทร์ สืบสมัย พระบารมี
องค์ที่ 5. 232 ปี นครพนมโรจน์ฟูา ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์
จะมีการแสดงมีอีก 3 รอบ ในวันที่ 14/15/16 กันยายน 2561 ในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน
ณ บริเวณริมฝั่งแมํน้าโขงลานพญาศรีสัตตนาคราช อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 14 กันยายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธี
บวงสรวงและราบูชาศาลหลักเมืองในงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมบารมีจักรีวงศ์” ณ
ศาลหลักเมือง-จังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี คณะกรรมการและมีสมาชิกเหลํา
กาชาด จังหวัดนครพนม รํวมพิธีและรํวมราบวงสรวงฯ
วันที่ 14 กันยายน 2561นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีเปิด
“ซุ๎มเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์” ซึ่งเป็นซุ๎มที่จัดสร๎างขึ้นในโอกาสที่จังหวัดนครพนม
มีอายุครบ 232 ปี ในปีพ.ศ.2561 เพื่อแสดงจุดเดํนของจังหวัดนครพนมอีกจุดหนึ่ง ในการดึงดูดนักทํองเที่ยวมา
เที่ยวเมืองจังหวัดนครพนม ณ บริเวณริมฝั่งแมํน้าโขง ลานจันทร์สํองหล๎า เทศบาลเมืองนครพนม อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ปลัดจังหวัด
สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกันยายน
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านมิตรภาพ ที่ ๘๗ บ๎านมิตรภาพ
หมูํที่ ๔ ตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกรํวม
ดาเนินงานตามโครงการ ๖๐ หนํวยงาน ข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงานของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน ๓๐๐ คน
สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๑๕๘ กิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการออกบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ ฯ ครั้งตํอไป ๑/๒๕๖๒ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดจะออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านนาน๎อย บ๎านนาน๎อย หมูํที่ ๓ ตาบลเหลําพัฒนา อาเภอนาหว๎า
จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ

~ ๒๗ ~

ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๖ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

พาณิชย์จังหวัด
สถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม
มูลคําการค๎ารวมในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 6,728.20 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน2561
8,323.90 ล๎านบาท พบวํามูลคําลดลง 1,595.70ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 19.17 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
กํอน กรกฎาคม 2560 มีมูลคํา 8,793.96 ล๎านบาท มูลคําลดลง 2,065.76 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 23.49
มูลคําการค๎ารวมชํวงเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 50,488.81 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันของ
ปีกํอนมกราคม – กรกฎาคม 2560 มีมูลคํา 46,169.16 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 4,319.65 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ
9.35
การสํงออก
มูลคําการสํงออกในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 4,863.25 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอน
มิถุนายน 2561 มีมูลคําการสํงออก 4,221.02 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 642.23 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 15.21
และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีกํอนกรกฎาคม 2560 มีมูลคํา 6,538.85 ล๎านบาทมีมูลคําลดลง 1,675.60 ล๎านบาท
หรือลดลงร๎อยละ 25.62
มูลคําการสํงออกรวมชํวงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 30,383.01 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอน มกราคม – กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 32,926.00 ล๎านบาท มูลคําลดลง
2,542.99 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 7.72
สินค๎าสํงออกที่สาคัญคือขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม ลาไย เครื่องดื่มบารุงกาลังมะมํวง มังคุดลาไย
อบแห๎งทุเรียนแชํแข็ง โซลาร์เซลล์ โค กระบือมีชีวิต หนํวยภายใน-ภายนอกเครื่องปรับอากาศ ผงซักฟอกน้ายาซักผ๎าน้ายา
ล๎างจานและสบูํ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสิ่งปรุงแตํง
การนาเข๎า
มูลคําการนาเข๎าในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 1,864.95 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเดือน
มิถุนายน 2561 มีมูลคํานาเข๎า 4,102.88 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 2,237.93 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 54.54
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีกํอน เดือนกรกฎาคม 2560 มูลคําการนาเข๎า 2,255.11 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 390.16
ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ17.30
มูลคําการนาเข๎ารวมชํวงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 20,105.80 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีกํอน มกราคม - กรกฎาคม 256๑ ซึ่งมีมูลคํา 13,243.16 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น
6,862.64 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 51.82
สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟูา แผํนเวเฟอร์ปูนผงคอมพิวเตอร์พร๎อม
อุปกรณ์ครบชุดและแท็ปเล็ตปุ๋ยเคมี สํวนประกอบเบาะรถยนต์หินผาบดอุปกรณ์จับยึดทาด๎วยอลูมิเนียมเสื้อวาล์วชิ้น
บน-ลําง
ดุลการค๎า
สาหรับในเดือนกรกฎาคม 2561 เปรียบเทียบยอดสํงออกและนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนมได๎ดุลการค๎าคิด
เป็นมูลคํา 2,998.30 ล๎านบาท
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ในชํวงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 ดุลการค๎ามีมูลคํา 10,277.21 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีกํอนมกราคม – กรกฎาคม 2560 ซึ่งดุลการค๎ามีมูลคํา 19,682.84 ล๎านบาท มีมูลการค๎าลดลง
9,405.63 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ47.78
สินค๎าผํานแดนขาเข๎า (จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม) ขาออก (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว)
มูลคําสินค๎าผํานแดนรวมเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 86.64 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือน
กํอนเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลคํา 76.07 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 10.57 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ13.89
และเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผํานมา เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 297.56 ล๎านบาท มีมูลคํา
ลดลง 210.92 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 70.88 โดยเป็นมูลคําสินค๎าผํานแดนขาออกมูลคํา 75.81 ล๎านบาท
ขาเข๎ามูลคํา 10.83 ล๎านบาท
มูลคําสินค๎าผํานแดนรวมชํวงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 2,317.27 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอน มกราคม - กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 3,057.28 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง
740.01 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 24.20 โดยเป็นมูลคําสินค๎าผํานแดนขาออกมูลคํา 2,075.63 ล๎านบาท ขาเข๎ามูลคํา
241.64 ล๎านบาท
- สินค๎าผํานแดนขาเข๎าที่สาคัญได๎แกํหัวแรํโปแตสแรํดีบุก ผงคาร์บอน
- สินค๎าผํานแดนขาออก ได๎แกํอุปกรณ์กํอสร๎างใช๎ในงานเขื่อนอุปกรณ์สาหรับตัดตํอหรือปูองกัน
วงจรไฟฟูาสํวนประกอบเครื่องจักรใช๎ในเหมืองแรํไม๎อัด,แบบพิมพ์,ไม๎แบบกํอสร๎างตู๎คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์
เครื่องจักรสํวนประกอบรถยนต์/บรรทุกเกําใช๎แล๎วสํวนประกอบรถเครนอะไหลํรถขุดเจาะทาด๎วยเหล็กเครื่องใน
กระบือตากแห๎ง
ในชํวงเดือนกรกฎาคม 2561 มีรถยนต์บรรทุกสินค๎าเข๎ามาทางดํานศุลกากรนครพนม 4,510 คัน
และรถยนต์บรรทุกสินค๎าออกจากดํานศุลกากรนครพนม 6,060 คัน ในขณะที่ รถสินค๎าผํานแดนขาเข๎า มีจานวน
34 คัน และรถสินค๎าผํานแดนขาออก มีจานวน 56 คัน
การค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน
จังหวัดนครพนมมีจุดผํอนปรน 4 แหํง คือ 1. จุดผํอนปรนทําเทียบเรือบ๎านโพธิ์ไทร อ.บ๎านแพง
2. จุดผํอนปรนบ๎านหนาด อ.เมืองนครพนม 3. จุดผํอนปรนทําอุเทนอ.ทําอุเทน 4.จุดผํอนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม
ในชํวงเดือนกรกฎาคม 2561 มูลคําการค๎าชายแดนจุดผํอนปรนทั้ง 4 แหํง รวมมีมูลคํา 8.11 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีกํอน เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 12.05 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 3.94 ล๎านบาท
หรือลดลงร๎อยละ 32.69 โดยประกอบด๎วย เดือนกรกฎาคม 2561 มูลคําการสํงออก 6.73 ล๎านบาท และมูลคําการนาเข๎า
1.34 ล๎านบาท
ในชํวงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 มีมูลคําการค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน 4 แหํง มูลคํา 82.17 ล๎าน
บาท โดยเป็นมูลคําสํงออก 66.64 ล๎านบาท มูลคําสินค๎านาเข๎า 15.53 ล๎านบาท
-สินค๎าสํงออกที่สาคัญได๎แกํ สินค๎าอุปโภค-บริโภคเครื่องใช๎ไฟฟูา
-สินค๎านาเข๎าที่สาคัญได๎แกํ พืชผักผลไม๎ตามฤดูกาล ของปุาสมุนไพร เครื่องจักสาน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมรํวมกับกลุํมดัชนีราคาผู๎บริโภคกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค๎าสานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค๎ากระทรวงพาณิชย์ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม
เดือนกรกฎาคม2561โดยสรุปการประมวลผลดัชนีราคาผู๎บริโภคของประเทศรายการสินค๎าและบริการที่คานวณมี
จานวน422รายการสาหรับจังหวัดนครพนมมีจานวน 253 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมี
แอลกอฮอล์ เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถานการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล พาหนะการขนสํงและการสื่อสารการ
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บันเทิงการอํานการศึกษาและการศาสนายาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัด
นครพนม ได๎ผลดังนี้
1.ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกรกฎาคม2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เทํากับ 100 เดือนกรกฎาคม 2561 เทํากับ
102.00 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 คือ 102.05 โดยลดลงร๎อยละ 0.05 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560
สูงขึ้นร๎อยละ 1.46
2.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนกรกฎาคม 2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เทํากับ 100 เดือนกรกฎาคม 2561 เทํา กับ
101.5 สาหรั บ เดื อนมิ ถุน ายน 2561 เทํา กับ 101.6
3.การเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาผูบ๎ ริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อเทียบกับ
3.1เดือนมิถุนายน 2561 ลดลงร๎อยละ 0.1
3.2เดือนกรกฎาคม 2560 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.4
3.3 เฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม –กรกฎาคม) ปี 2561 กับระยะเดียวกันของปี 2560 ดัชนี
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1
4.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561
ลดลงร๎อยละ 0.1(เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1) ทั้งนี้เนื่องจากการ
ลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 0.3 ปัจจัยสาคัญมาจากการลดลงของหมวดผักและ
ผลไม๎ ร๎อยละ 1.0 (ผักชี ผักกาดหอม มะนาว ต๎นหอม มะละกอดิบ ฟักเขียว ผักคะน๎า แตงกวา หนํอไม๎ต๎ม กระเทียม
แก๎วมังกร องุํน ) รวมทั้งสินค๎าขนมปังปอนด์ ไกํยําง และกะทิ ก็ได๎ปรับลดลงเชํนกัน
พิจารณาเทียบกับเดือนกรกฎาคม.5 2560 ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.4 2561 เดือนมิถุนายน)
เทียบกับเดือนมิถุนายน (0.4เพิ่มขึ้นร๎อยละ2560สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหาร
และเครื่องดื่ม ร๎อยละ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี 13.9 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ 2.2
และ 5.6 แอลกอฮอล์ ร๎อยละหมวดเคหสถาน ร๎อยละ 0.6
.6เฉลี่ยชํวงระยะ 7 เดือน 2560 เทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2561 ของปี (กรกฎาคม– มกราคม)
1.3 สาเหตุสาคัญมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม ร๎อยละ 0.1 ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ
6.6 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 5.6 และหมวด
เคหสถาน ร๎อยละ 0.9 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธาน
: ในที่ประชุม ได๎ให๎ผู๎ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได๎กลําวอาลาตํอที่
ประชุม ตามลาดับ
๑.ปลัดจังหวัดนครพนม
๒.ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
๓.อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
๔.ผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
๕.ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
๖.พาณิชย์จังหวัดนครพนม
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๗.สรรพากรพื้นที่นครพนม
๘.ผู๎อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม
๙.นายอาเภอนาแก
๑๐.นายอาเภอโพนสวรรค์
๑๑.นายประทีป ฤทธิกุล รองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
๑๒.นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
สาหรับสํวนราชการอีก ๕ ราย ที่จะเกษียณอายุราชการ จานวน ๕ ทําน คือ ๑) เกษตรจังหวัดนครพนม
๒)สหกรณ์จังหวัดนครพนม ๓) ผู๎บัญชาการเรือจากลางนครพนม ๔) ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ๕) นายอาเภอธาตุพนม ไมํได๎เข๎ารํวมการประชุม เนื่องจากติดภารกิจสาคัญ
- ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.
***************************

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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