~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหม่)
-------------------------ผู้มาประชุม
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๒๘.

นายไพฑูรย์
นายประมวล
นายประทีป
นายประทีป
นายปรีดา
นายรังสรรค์
นายยุทธชัย
นางวันเพ็ญ
นายอโณทัย
นายอุดร
นายธีระเชษฐ
นายประจวบ
นายชิดชัย
นายถิรไชย
นายอุดมชัย
นายธรนบดี
นางวัชรี
นายพีระพงษ์
นางสุจิตรา
นางกนกวรรณ
นายปรีชาญ
นางอัญชลี
นายสมยงค์
น.ส.อิสรี
นายอภิชาติ
นางอุดมรัตน์
นายคาทิพย์
นายเดชา

รักษ์ประเทศ
มุ่งมาตร
ฤทธิกุล
ฤทธิกุล
วรหาร
ภัมภิรานนท์
ตริสกุล
อาพาส
จูงใจ
ไพศาล
สอนปะละ
คงฤทธิ์
อินทรพาณิชย์
แจ้งไพร
อาภากุลอนุ
ขวาโยธา
ปุตหุต
วีระกุล
พินดวง
เจริญลิ้มประเสริฐ
สามารถ
ทองนาค
ตระกูลจึง
วีรกุลพิพัฒน์
วงศ์กาฬสินธุ์
ภู่ทอง
โปติบุตร
พลกล้า

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
คลังจังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
แทน เกษตรจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประมงจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
แทน สหกรณ์จังหวัด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขนส่งจังหวัด
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สถิติจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
แรงงานจังหวัด
แทน จัดหางานจังหวัด
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัด
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

~๒~

๒๙. นายสมชาย
๓๐. นายสมเกียรติ
๓๑. นายธนิตศักดิ์
๓๒. นายนรธิป
๓๓. นางหริรักษ์
๓๔. นายประเวศ
๓๕. นายชยณัฐ
๓๖. นายชาญชัย
๓๗. พันเอกเถลิงศักดิ์
๓๘. พ.ต.อ.ปราโมทย์
๓๙. น.อ.วิวิธ

เถื่อนสุวรรณ์
เกิดอินทร์
อุ่นตา
วงศ์ชาลี
มณีสร้อย
กันสุข
สุธรรมราช
กลับชุ่ม
มูลประดับ
อุทากิจ
นวลชื่น

๔๐. พ.อ.ชัยพฤกษ์
๔๑. พ.อ.ปิยพันธ์
๔๒. พ.ต.ท.อัศรายุทธ
๔๓. พ.ต.อ.ชัยยศ
๔๔. ร.ต.อ.ขวัญเพชร
๔๕. ร.ต.อ.สมควร
๔๖. พ.ต.ต.ศักดิ์ชาย
๔๗. พ.ต.สุชัย
๔๘. ร.อ.พินิจ
๔๙. น.อ.พนิต
๕๐. น.อ.ณัฐเกียรติ์

กองสมบัติ
แตงฉ่า
ทองลอง
วรักษ์จุนเกียรติ
แข็งแรง
เบ็ญจมาตร
บุญภิโข
แววบุตร
สาราญพิศ
แสงทับทิม
มนขุนทด

๕๑. ร.ต.ท.มนตรี
๕๒. นายฐนวรรษ
๕๓. นายประพาส

ทุมนัส
นิติธรรมวิศรุต
หนูเจริญ

๕๔. นายเกรียงศักดิ์
๕๕. นายวุฒิพงศ์
๕๖. นายศิริพงษ์
๕๗. น.ส.รุจีรา
๕๘. นายมงคล
๕๙. นายวงษ์ใส
๖๐. นางยุภา
๖๑. นายปิยวิทย์

เชิงหอม
คาภูแสน
ณ สงขลา
วงศ์เครือศร
รุ่งสว่าง
เตโช
คมขาว
เชิดกลิ่น

อุตสาหกรรมจังหวัด
แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
รกท.ท้องถิ่นจังหวัด
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
แทน ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ๒๑๐
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลาแม่น้าโขง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
สัสดีจังหวัดนครพนม
สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๕
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๖
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๗
แทน ผบ.นพค. ๒๒
แทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓
แทน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘ นครพนม
แทนผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง
เขตนครพนม
แทน อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัด
แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
แทน สรรพากรพื้นที่นครพนม
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
แทน ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครพนม

~๓~

๖๒. นายภิรมย์
๖๓. น.ส.นัยนา
๖๔. นายทศพร
๖๕. นายสุทธิศักดิ์
๖๖. นางลัดดาวัลย์

มีแก้ว
พิสุทธิรัตน์
ชาลีกุล
ศรีสมวงศ์
ทิพย์สิงห์

๖๗. นายวีระ
๖๘. นางแสงอรุณ
๖๙. นายสมัย
๗๐. นางเสน่ห์
๗๑. นางวิภาวดี
๗๒. นายชัยฤกษ์
๗๓. นายสมผล
๗๔. นายกิติพัฒน์
๗๕. นางจันทิรา
๗๖. นายณรงค์
๗๗. นายนพรัตน์
๗๘. นางนวลจันทร์

มานิสสรณ์
เนื่องสิทธิ์
ศรีหาญ
กุลนะ
กลางโยธา
อุทาประเสริฐ
เมืองโคตร
อภัยโส
สุนทรสุวรรณ
รัตนตรีวงศ์
รื่นภิรมย์
พัดทอง

๗๙. นายเดชา
๘๐. พ.อ.ต.รพีพงศ์
๘๑. นายสมชาย
๘๒. นางสาวรุ่งรัตน์
๘๓. นายวิษณุ
๘๔. นายวินัย
๘๕. นางสาวบุญน้อม
๘๖. นางสุคลธ์
๘๗. นางจิตต์สัมพันธ์
๘๘. นางศรีสุภรณ์
๘๙. นายภูมิพัฒน์
๙๐. นายเอกพงษ์

แจ่มจันทร์
ประธานธรารักษ์
ชะนะภัย
วิโย
ชินะกุล
ช่างชานาญหล่อ
งามเชื้อ
ศรีสงคราม
ต่ายทรัพย์
ชมศรีหาราช
สมศรี
มุสิกะเจริญ

๙๑. นายทวนทอง
๙๒. นายพีระพงษ์
๙๓. นายสุเทพ
๙๔. นายโยธิน

จาปาไชยศรี
วงศ์ภูธร
หันจรัส
กุลพันธ์

รกท. ผอ.ท่าอากาศยานนครพนม
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
แทน นายด่านศุลกากรนครพนม
หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
หัวหน้าด่านกันสัตว์ระหว่างประเทศด่านนครพนม
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัด
ผู้บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ผอ.สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
แทน ผอ.ททท.สานักงานนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)
แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
แทน โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู้จัดการสานักงานยาสูบนครพนม

~๔~

๙๕. นายกฤษดา
๙๖. นายธวัชชัย
๙๗. นายเทิดศักดิ์
๙๘. นายอาทิตย์
๙๙. นางสุชาธินี
๑๐๐. นางธันยนันท์
๑๐๑. นางพสกชนก
๑๐๒. นายอุฎฐายี

คาเมืองผ
จันทร์แก้ว
ผาฤพล
มังคละคีรี
ปากเมือง
สงวนศิลป์
ไตรสิริโชค
โสวรรณ

๑๐๓. นายวรายุทธ
๑๐๔. นายประเสริฐ
๑๐๕. นางสมฤทัย

ชาเรืองเดช
มูลสิงห์
พรประทาน

๑๐๖. นายนิพล
๑๐๗. นายหมง
๑๐๘. นายธเทวินทร์
๑๐๙. นายอุทิน
๑๑๐. นางบุษบง
๑๑๑. นายชาญยุทธ
๑๑๒. นายวัชรินทร์
๑๑๓. นางสาวอารีรัตน์
๑๑๔. นายมุนินทร์
๑๑๕. พ.ต.ท.ประสาน
๑๑๖. นางสาวอรอุมา
๑๑๗. นายอุดร
๑๑๘. น.ส.อัมพวา
๑๑๙. นายสุรศักดิ์
๑๒๐. นางตรีนภา
๑๒๑ นายธนกฤต
๑๒๒. นางสาวสิริกาญจน์
๑๒๓. นางสุจินดา
๑๒๔. น.ส.อุไรรัตน์
๑๒๕. นายอดิศักดิ์
๑๒๖. นายสุรัตน์
๑๒๗. นายเอกราช
๑๒๘. นายอติชาต
๑๒๙. ว่าที่ ร.ต.อุทัย

แก้วกาหงษ์
อภัยโส
ตติยรัตน์
สุทธิสาร
สุชนวนิช
อุปพงษ์
เจียวิริยะบุญญา
เมฆหิรัญศิริ
ชุฉัฎฐะ
สุระเสียง
ภาจันทร์คู
ลาดบาศรี
เพ็ชรกิ่ง
เจริญชัย
คธาวุธ
อุติลานนท์
การิกาญจน์
ศรีวรขาน
เจริญรัตน์
โพนไชยา
ก้องเกียรติกมล
มณีกรรณ์
อุณหเลขกะ
ทาบทอง

แทน ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
แทน ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนครพนม
แทน ผอ.ธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
แทน ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
ผอ.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
แทน ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
นายอาเภอเมืองนครพนม
นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอท่าอุเทน
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๑๓๐. นายเมธา
๑๓๑. นายกนก
๑๓๒. ว่าที่ ร.ต.พีระ
๑๓๓. นายเสน่ห์
๑๓๔. นายปิยะ
๑๓๕. นายพรประเสริฐ
๑๓๖ นายวรวิทย์
๑๓๗. นายทรงพล
๑๓๘. นายสมชาย
๑๓๙. พ.ต.อ.อุกฤษฎ
๑๔๐. พ.ต.อ.วัชรพงษ์
๑๔๑. พ.ต.อ.วรเพชร
๑๔๒. พ.ต.ต.ชินภัทร
๑๔๓. พ.ต.ท.สมยศ
๑๔๔. พ.ต.อ.เอกถึง
๑๔๕. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
๑๔๖. พ.ต.อ.เกษม
๑๔๗. พ.ต.อ.ศรีนคร
๑๔๘. พ.ต.อ.สุชาติ
๑๔๙. พ.ต.อ.ชาติชาย
๑๕๐. พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี
๑๕๑. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๒ พ.ต.อ.อุทัย
๑๕๓. พ.ต.ท.ชลพงศ์
๑๕๔. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๕๕. พ.ต.ท.อานาจ
๑๕๖. พ.ต.ท.รัฐพร

ชูจันทร์
ศรีวิชัยนันท์
เอี่ยมสุนทร
ยอดบุญฤทธิ์
ปิจนา
ควรรณสุ
พิมพนิตย์
อารมณ์ชื่น
ตรีณาวงษ์
ทรงชัยสงวน
ฉายวัฒนะ
เพชรบรม
แสนมนตรี
จุลโลยล
นาถึง
จันทร์ศรี
มุทาพร
นัยวัฒน์
พยัคฆ์มะเริง
เทียมฉัตร์
ศรีพั่ว
พิทักษ์ธรรม
ทะจรสมบัติ
อารมณ์ดี
ปอศรี
มาหาธนานนท์
คงสุโข

นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ้านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว้า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
แทน ผกก.สภ.บ้านแพง
แทน ผกก.สภ.ท่าอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
ผกก.สภ.เรณูนคร
ผกก.สภ.นาหว้า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
ผกก.สภ.นาทม
แทน ผกก.หน.สภ.วังยาง
ผกก.สภ.บ้านกลาง
ผกก.สภ.ต.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจท่องเที่ยว ฯ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร
๒. หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิรพ
๒. นาวสาวเยาวลักษณ์
๓. นายสยาม
๔. นายมงคลชัย
๕. นายสมศักดิ์

จันทฤทธิ์
ชัยพรมเขียว
สุริยรมย์
โยไทธะแสง
บุญจันทร์

ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
นักสื่อสารมวลชน (สวท.นพ)
เจ้าหน้าที่ สวท.นพ.
เจ้าหน้าที่ สวท.นพ.
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
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๖. นายสมศักดิ์
๗. นางยุพิน
๘. นายศรัญยู
๙. นายจรัญ
๑๐. นางดวงใจ
๑๑. นางเอมอร
๑๒. น.ส.มยุรีย์
๑๓. นางพรทิพย์

บุญจันทร์
รัตนมงคล
งามตะคุ
ดวงศรี
ยอดนารี
อุ่นคา
อาจปาสา
ภาจันทร์คู

รก.หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม
------------------------------------

ห้วงเวลาการชี้แจงข้อราชการให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้ทราบงานนโยบาย คสช. และนโยบาย
รัฐบาล (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.) โดยถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ FM ความถี่ ๙๐.๒๕ MHz
ข้อสั่งการของประธาน - นาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (๑)
นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
๑) ขอขอบคุณในการจัดกิจกรรมสมโภชองค์พญาศรีสัตตนาคราช
ตามที่จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมสมโภชองค์พญาศรีสัตตนาคราช
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ดาเนินการด้วยความสาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
จึงขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม ฯ ครั้งนี้
๒)การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจาปี ๒๕๕๙
(1) ห้วงการจัดงาน (9 วัน 9 คืน) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 – วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
(วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม เป็นวันออกพรรษา/งานมหกรรมไหลเรือไฟ)
(2) กาหนดพิธีเปิดงาน “ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจาปี 2559” มีกาหนดเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 9
ตุลาคม 2559 ณ เวทีกลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม “มหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม” มีกาหนดเปิดงานใน
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559ณ บริเวณแลนด์มาร์ค หน้าสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนมนอกจากนั้น
ยังมีการแสดงแสง สี เสียง “นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด” (วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2559) เวลา 18.30 น. และรอบการ
แสดงแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณแลนด์มาร์ค หน้าสานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม (ซึ่งจะเปิดรอบการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559)
(3) กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน
วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2559
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการแสดงของชนเผ่าต่างๆ ณ บริเวณเวที ลานพนมนาคา
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การประกวดบีบอย การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน , การประกวด
ร้องเพลงลูกทุ่ง กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น , การประกวดหนูน้อยเรือไฟและการประกวด
นางงามเรือไฟ ณ เวทีกลางบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม (เริ่มเวลา 19.00 น.)
- การไหลเรือไฟโชว์ (วันละ 2 ลา) เรือไฟวิทยาศาสตร์ และการปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ตลอดริมฝั่ง
แม่น้าโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
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(เริ่มเวลา 18.30 น.)
กิจกรรมตักมัจฉากาชาด ณ ร้านกาชาด หน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม)
เริ่มเวลา 17.00 น.
- การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ/หน่วยงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
- การออกร้านและการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ณ บริเวณถนนด้านหน้าศากลางจังหวัด
การจัดนิทรรศการอาหารอินโดจีน ระหว่างวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2559 ณ ลานพนมนาคา (มีอาหารหลากหลายประเภท
ให้เลือกรับประทาน)
- การให้บริการจัดทาบัตรประชาชน ณ ข้างร้านกาชาด (ตั้งแต่ 09.00-19.00 น.)
- การแสดงคอนเสิรต์ ของศิลปิน ณ เวทีคอนเสริ์ต บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 25589
- เยี่ยมชมกิจกรรมวิถีชีวิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของอาเภอต่าง ๆ ณ สถานที่
จัดสร้างเรือไฟ ณ จุดสร้างเรือไฟของอาเภอ ริมฝั่งแม่น้าโขง
วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559 ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขง ถนนสุนทรวิจติ ร (รอบชิงชนะเลิศวันที่
15 ตุลาคม 2559)
(4) กิจกรรมสาคัญที่ไม่ควรพลาด ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 (วันออกพรรษา)
(1) พิธีราบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (เริ่มเวลา 09.00 น.)
(2) พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์, พิธีทางศาสนาก่อนไหลเรือไฟ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง (เริ่มเวลา 12.00 น.)
และกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้ง เรือไฟโบราณ
(3) พิธีเปิด “งานมหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม” ประจาปี 2559 ในเวลา 18.39 น. หลังพิธีเปิดรับชมการแสดงแสง
สี เสียงรอบการแสดงที่ยิ่งใหญ่
● การแสดงแสง สี เสียง “นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด” (ความยาว 50 นาที) ประกอบด้วย 5 ชุด
การแสดง ดังนี้
ชุดที่ 1 : นครพนมเมืองงาม (10 นาที)
ชุดที่ 2 : เขตคามความศักดิ์สิทธิ์ (10 นาที)
ชุดที่ 3 : ที่สถิตพญาศรีสัตตนาคราช (10 นาที)
ชุดที่ 4 : งามระดับชาติไหลเรือไฟ นครพนม (10 นาที)
ชุดที่ 5 : ชื่นชมสามที่สุด (10 นาที)
พร้อมชมการไหลเรือไฟจากอาเภอและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเข้าประกวด (จานวน 14 ลา) ประกอบพลุบนผิวน้าโขงและพลุ
บนท้องฟ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวง การปล่อยกระทงสาย (จานวน 20,000 ดวง)
(5) ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเทโว เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต
ขอเชิญร่วมทาบุญตักบาตรเทโว ในเช้าวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (ตักบาตรข้าวเหนียว,
ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ บริเวณลานพญาศรีสตั ตนาคตราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต
๓) การจัดจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ตาบลยอดชาด อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ซึ่งได้ดาเนินกิจกรรม/งานบริการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนหลากหลายบริการ และจากหลายๆ หน่วยงาน กิจกรรมต่างๆ
ที่นาไปให้บริการ มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการจานวนมากมาย เพื่อเป็นการบาบัดทุกข์ บารุงสุข และอานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน

~๘~

๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หมู่บ้านที่มีสถานการณ์รุนแรง ให้ชุดปฏิบัติการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่เบาบางลง และควบคุม
ได้การคัดกรองแยกผู้ป่วย/ผู้เสพ ให้มีการคัดกรอง และแยกให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการต่อ เพื่อให้เป็นหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด หมู่บ้านสีขาว การแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สามารถแจ้งเบาะแสได้ โดยไม่ต้องลงชื่อ ส่งให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
๕) เนื่องจากในเดือนนี้ จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมและปฏิบัติงานตามกรอบเวลาที่
ส่วนกลางได้กาหนด โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการบริการ เช่น ศูนย์ดารงธรรม การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ
ขอให้มีการเร่งรัดดาเนินการ ขอให้ช่วยกันดาเนินการ และให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน
๖) งานด้านความมั่นคงในพื้นที่ งานด้านการปกครอง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสาคัญเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยสันติวิธี
๗)การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งในพื้นที่เราอาจจะยังไม่มีผลกระทบเยอะ
ที่มีการเฝ้าระวัง ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด
๘) ภัยธรรมชาติ สถานการณ์พายุ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้เฝ้าติดตามข่าวสถานการณ์และแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่
ทราบ และมีการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
๙) เศรษฐกิจฐานราก จะทาให้ประเทศมีความเข้มแข็ง ขอให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน
ครัวเรือน เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ความเจริญเติบโตและเข้มแข็งต่อไป
๑๐ )เทคโนโลยี ไทยแลนด์ ๔๐ การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ใช้สติปัญญา ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
๑๑) การทางานในยุคปัจจุบัน ต้องตอบโจทย์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้ควบคู่กันไป จึงขอให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางของ
รัฐบาล ต่อไป
นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ
๑) การขับเคลื่อนการดาเนินงานของจังหวัดนครพนม สู่การเป็น นครพนมเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีน
ตอนใต้ ตะวันออก ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ช่วยกันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม สู่เป้าหมายที่วางเอาไว้
ร่วมกัน
๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก ๒ วัน จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๕๕๙ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน แร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
หากมีข้อขัด ข้อข้อง ข้อสงสัยประการใด ขอให้ประสานงานได้โดยตรงกับสานักงานคลังจังหวัดนครพนม ซึ่งได้จัดเตรียม
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาในการการปฏิบัติไว้แล้ว
๓)การขับเคลื่อนการดาเนินงานของส่วนราชการ / หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ดาเนินการให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่ส่วนราชการ/หน่วยงานได้รับแจ้งจากทางส่วนกลางโดยเคร่งครัด ซึ่งจะมีได้ส่วนของการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงของไตรมาสที่หนึ่ง (ต.ค.๕๙ – ธ.ค.๕๙) มีงบประมาณประเภทใดที่จะต้องเร่งรัดเบิกจ่ายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
------------------------------------

~๙~

พิธีการก่อนการประชุม - พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ จานวน ๓ แห่ง และประกาศเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว
จานวน ๑๐ แห่ง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด)
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณชมเชยแก่สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๙ แห่ง (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด)
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเพิ่มผลิตภาคแรงงานไทยให้กับสถานประกอบกิจการ
ที่เข้าร่วมโครงการ (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด)
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
--------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้ลงในเว็บไซต์ จังหวัดนครพนม
http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ จานวน
๒๕ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจาปี ๒๕๕๙
(วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้วันที่ ๑ ตุลาคม
ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้มีหมายกาหนดการเป็นประจาทุกปี เช่นเดียวกับวันที่ระลึกพระมหากษัตริย์รัชกาลอื่น
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะในการดังกล่าว คณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกาหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันรัฐพิธีดังกล่าว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร โดยไม่ถือเป็น
วันหยุดราชการ จังหวัดนครพนมได้กาหนดจัดงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ ที่

~ ๑๐ ~

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป (ตามเอกสารแนบท้าย) จังหวัดขอเชิญท่านพร้อมข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกในสังกัดไปร่วมงานรัฐพิธีในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่เป็น
ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว สาหรับ พ่อค้า ประชาชน ให้แต่งชุดไทยหรือชุดสุภาพ องค์กรเอกชน และ
กลุ่มพลังมวลชนให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบตามสังกัด จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ และขอเชิญร่วมพิธีโดย
พร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การจัดงานวันปิยมหาราช ประจาปี ๒๕๕๙ (วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด้วยจังหวัดได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ พระปิยมหาราช ” ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 25๕๙ ณ บริเวณหน้า
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม) ดังที่เคยปฏิบัติ
มาทุกปี จึงหวัดจึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน ดาเนินการดังนี้ ประดับธงชาติตามอาคารสถานที่ราชการ
ในวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 254๙ เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา สมาชิกในสังกัดและ
กลุ่มพลังมวลชนไปร่วมพิธีถวายบังคม จัดพวงมาลาไปร่วมถวายเป็นราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง จังหวัดได้
จัดให้มีการประกวดพวงมาลา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท พร้อมเงินรางวัลดังนี้ ประเภทสวยงามและประเภทความคิด
รางวัลที่ 1 เงินสด 1,500.- บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 1,200.- บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 1,000.- บาท จึงขอนาเรียนให้
ที่ประชุมทราบและขอเรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกในสังกัดและกลุ่มพลัง
มวลชนมาร่วมงานพิธีให้มากที่สุด จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจาปี ๒๕๕๙

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจาปี 2559
(1) ห้วงการจัดงาน (9 วัน 9 คืน) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 – วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 (วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม
เป็นวันออกพรรษา/งานมหกรรมไหลเรือไฟ)
(2) กาหนดพิธีเปิดงาน “ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจาปี 2559” มีกาหนดเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม
2559 ณ เวทีกลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม “มหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม” มีกาหนดเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 16
ตุลาคม 2559ณ บริเวณแลนด์มาร์ค หน้าสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนมนอกจากนั้น ยังมีการแสดงแสง สี
เสียง “นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด” (วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2559) เวลา 18.30 น. และรอบการแสดงแสง สี เสียง ที่
ยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณแลนด์มาร์ค หน้าสานักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม (ซึ่งจะ
เปิดรอบการซ้อมใหญ่ ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559)
(3) กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน
วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2559
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการแสดงของชนเผ่าต่างๆ ณ บริเวณเวที ลานพนมนาคา
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การประกวดบีบอย การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน , การประกวด
ร้องเพลงลูกทุ่ง กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น , การประกวดหนูน้อยเรือไฟและการประกวด
นางงามเรือไฟ ณ เวทีกลาง
บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม (เริ่มเวลา 19.00 น.)

~ ๑๑ ~

- การไหลเรือไฟโชว์(วันละ 2 ลา)เรือไฟวิทยาศาสตร์ และการปล่อยกระทงสาย(ไข่พญานาค)ตลอดริม
ฝั่งแม่น้าโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (เริ่มเวลา 18.30 น.)
กิจกรรมตักมัจฉากาชาด ณ ร้านกาชาด หน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม)
เริ่มเวลา 17.00 น.
- การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ/หน่วยงาน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
- การออกร้านและการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ณ บริเวณถนนด้านหน้าศากลางจังหวัด
การจัดนิทรรศการอาหารอินโดจีน ระหว่างวันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2559 ณ ลานพนมนาคา
(มีอาหารหลากหลายประเภท ให้เลือกรับประทาน)
- การให้บริการจัดทาบัตรประชาชน ณ ข้างร้านกาชาด (ตั้งแต่ 09.00-19.00 น.)
- การแสดงคอนเสิรต์ ของศิลปิน ณ เวทีคอนเสริ์ต บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2559
- เยี่ยมชมกิจกรรมวิถีชีวิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของอาเภอต่าง ๆ ณ สถานที่จัดสร้าง
เรือไฟ ณ จุดสร้างเรือไฟของอาเภอ ริมฝั่งแม่น้าโขง
วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559 ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขง ถนนสุนทรวิจิตร (รอบชิงชนะเลิศวันที่ 15 ตุลาคม 2559)
(4) กิจกรรมสาคัญที่ไม่ควรพลาด ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 (วันออกพรรษา)
(1) พิธีราบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (เริ่มเวลา 09.00 น.) (2) พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์,
พิธีทางศาสนาก่อนไหลเรือไฟ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง (เริ่มเวลา 12.00 น.) และกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้ง
เรือไฟโบราณ
(3) พิธีเปิด “งานมหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม” ประจาปี 2559 ในเวลา 18.39 น. หลังพิธีเปิด รับชมการแสดง
แสง สี เสียงรอบการแสดงที่ยิ่งใหญ่
● การแสดงแสง สี เสียง “นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด”(ความยาว 50 นาที) ประกอบด้วย 5 ชุด
การแสดง ดังนี้
ชุดที่ 1 : นครพนมเมืองงาม (10 นาที)
ชุดที่ 2 : เขตคามความศักดิ์สิทธิ์ (10 นาที)
ชุดที่ 3 : ที่สถิตพญาศรีสัตตนาคราช (10 นาที)
ชุดที่ 4 : งามระดับชาติไหลเรือไฟ นครพนม (10 นาที)
ชุดที่ 5 : ชื่นชมสามที่สุด (10 นาที)
พร้อมชมการไหลเรือไฟจากอาเภอและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเข้าประกวด (จานวน 14 ลา) ประกอบพลุบนผิวน้าโขง
และพลุบนท้องฟ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวง การปล่อยกระทงสาย (จานวน 20,000 ดวง)
(5) ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเทโว เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต
ขอเชิญร่วมทาบุญตักบาตรเทโว ในเช้าวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (ตักบาตรข้าวเหนียว,
ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ บริเวณลานพญาศรีสตั ตนาคตราช เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ ขอเชิญเข้าร่วมในพิธียกยอดพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนมและร่วมเป็นเจ้าภาพ
กฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ณ วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก
จ.นครพนม ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

~ ๑๒ ~

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ขอเชิญเข้าร่วมในพิธียกยอดพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนมและร่วมเป็นเจ้าภาพ
กฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ณ วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก
จ.นครพนม ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จึงขอ
นาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ หลักเกณฑ์การจัดอันดับเมือง/ประเทศ

หัวหน้าสานักงานจังหวัด หลักเกณฑ์การจัดอันดับเมือง/ประเทศ
1)การจัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก (World’s Best Awards)ของนิตยสาร ทราเวลแอนด์ เลซเชอร์ (สหรัฐอเมริกา)
มีทั้งหมด 25 อันดับ จ.เชียงใหม่ เป็นอันดับที่1ของเอเชีย และเป็นอันดับที2่ ของโลก นอกจากนี้ยังมีกรุงเทพมหานคร เป็นที่ 5
ของเอเชีย และเป็นที่ 14ของโลก ประจาปี พ.ศ. 2559
ประเด็นการวัด

ตัวชี้วัด

1.สายการบิน

-ความสะดวกสบาย บริการบนเครื่อง บริการลูกค้า คุณค่า

2.สนามบิน

-การเข้าถึง การเช็คอิน ความปลอดภัย ร้านอาหาร ร้านค้า การออกแบบ

3.รถยนต์สาหรับเช่า

-ตั ว เลื อ กยานพาหนะ,ความพร้ อ มของยาสนพาหนะ รถ สถานที่ ใ ห้ เ ช่ า
และให้บริการ

4.เมือง

7.โรงแรม

-สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว/สถานที่ ส าคั ญ ทางวั ฒ นธรรม,อาหาร,ความง่ า ยดาย
ในการช้อปปิ้ง
-สิ่ ง อ านวยความสะดวก,อาหาร,บริ ก าร เส้ น ทาง/สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว,
ทัศนศึกษา/กิจกรรม ความคุ้มค่า
-คุ้มค่าห้องพัก/สิ่ งอานวยความสะดวก, การรักษา, บริการ, อาหาร,
ความคุ้มค่า
-สิ่งอานวยความสะดวก, สถานที,่ บริการ, อาหาร, ความคุ้มค่า

8.แบรนด์โรงแรม

- สถานที,่ ห้องพัก/สิ่งอานวยความสะดวก, อาหาร, บริการ ความคุ้มค่า

9.หมู่เกาะ

-ธรรมชาติ สถานที่ ส าคั ญ / ชายหาด, กิ จ กรรม/ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว,
ร้านอาหาร/ อาหาร คน/ ง่ายดาย ความคุ้มค่า
-การแนะน า เส้ น ทาง/สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว, กิ จ กรรม, ที่ พั ก ,
อาหาร,
ความคุ้มค่า

5.เรือครูซ
6.สปา

10.ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

~ ๑๓ ~

2)การจัดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุด (Most Livable Cities Index) ของนิตยสาร Monocle(สหราชอาณาจักร)
มีทั้งหมด 25 อันดับ
ประเด็นการวัด
ตัวชี้วัด
1.ความเท่าเทียมกันในสังคม -การมีส่วนร่วม ความยากจน สิทธิสตรี การเลือกปฏิบัติ
2.ที่อยู่อาศัยเหมะสม

-การเข้าถึง จานวนบ้าน ราคา การครอบครองที่ดิน การเข้าถึงสาธารณูปโภค

3.สุขภาพและความเป็นอยู่

-การดูแลสุขภาพ โภชนาการ ทันตกรรม ยาเสพติด การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
สิ่งอานวยความสะดวกด้านกีฬา ประกันสุขภาพ

4.การเคลื่ อ นย้ า ยและการ -คุณภาพของการขนส่งมวลชน การเชื่อมต่อขนส่งมวลชน ค่าใช้จ่าย คุณภาพ
ขนส่งสาธารณะ
ถนน ความปลอดภั ย บนทางเดิ น เท้ า ความปลอดภั ย ส าหรั บ จั ก รยาน
การขนส่งพลังงานสะอาด
3)การจัดอันดับประเทศน่าอยู่ (Livability Ranking and Overview) ของThe Economist Intelligence Units.
(อังกฤษ) มีทั้งหมด 140 อันดับ
ประเด็นการวัด
ตัวชี้วัด
1.ความมั่นคง

-อาชญากรรม ความรุ น แรง การก่ อ การร้ า ย ความขั ด แย้ ง ในทางทหาร
ความขัดแย้งของพลเรือน

2.การดูแลสุขภาพ

-จานวนและคุณภาพศูนย์สุ ขภาพเอกชน จานวนและคุณภาพศูนย์สุ ขภาพ
สาธารณะ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพของ World bank

3.วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม -อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ระดั บ ของการคอรั ป ชั่ น ความเข้ ม งวด
ของสั ง คม และความเชื่ อ ระดั บ การตรวจสอบ การเข้ า ถึ ง ด้ า นกี ฬ า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาหารและเครื่องดื่ม การบริโภคสินค้าและ
บริการ
4.การศึกษา

-จานวนและคุณภาพโรงเรียนเอกชน ตัวชี้วัดการศึกษาสาธารณะ

5.โครงสร้างพื้นฐาน

-คุ ณ ภาพโครงข่ า ยถนน คุ ณ ภาพการขนส่ ง สาธารณะ การเชื่ อ มต่ อ กั บ
ต่างประเทศ คุณภาพของบ้ าน คุณภาพของน้า พลั งงาน และการสื่ อสาร
โทรคมนาคม

~ ๑๔ ~

4)การจัดอันดับคุณภาพเมืองน่าอยู่ (Mercer’s Quality of Living Ranking) ของ Mercer(
สหรัฐอเมริกา) มีทั้งหมด 230 อันดับ กรุงเทพมหานคร อยู่อันดับที่ 129 ประจาปี พ.ศ. 2559
ประเด็นการวัด
ตัวชี้วัด
1.การเมืองและสังคม

-เสถียรภาพทางการเมือง อาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย

2.สภาพเศรษฐกิจ

-กฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการธนาคาร

3.สังคมวัฒนธรรม

-การตรวจสอบสื่อ ข้อจากัดในเสรีภาพส่วนบุคคล

4.ด้านสุขภาพ

-แหล่งของยา การกาจัดของเสีย มลพิษทางอากาศ

5.การศึกษาและโรงเรียน

-คุณภาพของโรงเรียนนานาชาติ

6 .บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ -ไฟฟ้า น้า การขนส่ง
การขนส่งมวลชน
7.การพักผ่อนหย่อนใจ

-ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ กีฬา การพักผ่อน

8.การบริโภคสินค้า

-อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค

9.การเคหะ

-การเช่าบ้าน บริการซ่อมบารุงบ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือน

10.สิ่งแวดล้อม

-สภาพอากาศ ประวัติที่เกิดภัยพิบัติ

5)ดัชนีความทุกข์ระทม (Misery Index) ของสานักข่าว Bloomberg (สหรัฐอเมริกา)
มีทั้งหมด 74 อันดับ ประเทศไทยมีความทุกข์ระทมน้อยอันดับที่ 1 ของโลก ประจาปี พ.ศ. 2559
ประเด็นการวัด
ตัวชี้วัด
1.การว่างงาน

-อัตราการว่างงาน

2.การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ

-ดัชนีราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

3.ราคาสินค้าและบริการ

-อัตราเงินเฟ้อ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ กาหนดการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ประจาปี ๒๕๕๙
ปลัดจังหวัด
ตามที่ กรมการปกครองได้จัดทาโครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมราลึก การกาเนิดสถาบันกานัน
ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

~ ๑๕ ~

รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงดาริให้มีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข และ ขับเคลื่อนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
และอาเภอ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับพื้นที่ตาบล หมู่บ้านสามารถเป็น ที่พึ่ง ให้กับประชาชนได้อย่าง
แท้จริง และมีการดาเนินกิจกรรม ๑ หมู่บ้าน ๑ ผลงาน ๑ เดือน (๑๑๑) ทั้งนี้ ให้จังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยจะเน้นการพิจารณา
จากผลงานเชิงประจักษ์ ที่หมู่บ้านสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านได้อย่าง เป็นรูปธรรม โดยมีกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)/คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. ร่วมกับทุกภาคส่วน เป็นกลไกหลักรับผิดชอบ สาหรับ
จังหวัดนครพนมได้ทาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” ประจาปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
บ้านสามผง หมู่ที่ ๙ ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้รับเงินรางวัล จานวน ๑๐,๐๐๐
บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้จัดส่งบ้านสามผง หมู่ที่ ๙
ตาบลสามผง อาเภอ ศรีสงคราม เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขต ซึ่งปรากฏว่า บ้านสามผง หมู่ที่ 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเขต ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาหรับ
รางวัลในระดับภาค กรมการปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและตัดสินการประกวดระดับภาค ซึ่งได้
เดินทางมาประเมินผลงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 บัดนี้ กรมการปกครองได้ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านตาม
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี ๒๕๕๙ ระดับภาคแล้ว ตามประกาศ
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดที่ได้รับรางวัลดังนี้
๑. ชนะเลิศบ้านโคกสาราญ หมู่ที่ ๑ ตาบลโคกสาราญ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้รับเงินรางวัล
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของนายกรัฐมนตรี
๒. รองชนะเลิศ อันดับ ๑ บ้านหนองขนาก หมู่ที่ ๕ ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล จานวน ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี
๓. รองชนะเลิศ อันดับ ๒ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านแดง อาเภอ พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ได้รับเงินรางวัล จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี
๔. รางวัลชมเชย บ้านสามผง หมู่ที่ ๙ ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จะได้รับ
ประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. รางวัลชมเชย บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๑๐ ตาบลพรมสวรรค์ อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้รับ
ประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การมอบรางวัล กรมการปกครองจะจัดพิธีมอบรางวั ลอย่างสมเกียรติ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ประจาปี ๒๕๖๐ (วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐) จึงนาเรียนที่ประชุมได้รับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๙
คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ตุลาคม 2558 – 23 กันยายน 2559)
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2559
ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 9,993.420 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจา 6,894.891 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3,098.529 ล้านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้ว

~ ๑๖ ~

ทั้งสิ้น 8,650.070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.56 แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา 6,702.504
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจานวน 1,947.566 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.85 โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวมอยู่ในลาดับที่ 73 ของประเทศ
2.ประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ(ภาพรวม) ณ 30 กันยายน 2559 ประมาณการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 8,972.960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.68 แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจา 6,885.131 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.86 และงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2,087.829 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.53
3. เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 จานวน 2,483.83 ล้านบาท และ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรเพิ่มเป็น
3,141.65 ล้านบาท ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นจานวน 657.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.48 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เพิ่มขึ้นและจะได้รับจัดสรรเพิ่มอีก ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 197.50 ล้านบาท รวมงบประมาณที่จะได้รับ
จัดสรรเพิ่มขึ้นถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 855.32 ล้านบาท ทาให้งบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นเป็น
3,339.15 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดนครพนมได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นอับดับที่ 1 ของประเทศ ดังนั้นลาดับ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัดนครพนมจึงอยู่ในลาดับที่ 76 ของประเทศ
โดยแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 จานวน 2,454.54
ล้านบาท และ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรเพิ่มเป็น 2,474.50 ล้านบาท ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นจานวน 19.96
ล้านบาท จานวน 8 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น และจะได้รับจัดสรรเพิ่มอีก ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 0.60 ล้านบาท จานวน 1 หน่วยงาน(แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม) รวม
งบประมาณที่จะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 20.56 ล้านบาท และงบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น(ลงทุน) ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 จานวน 29.29 ล้านบาท และ ณ
วันที่ 28 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรเพิ่มเป็น 667.15 ล้านบาท ซึ่งได้รับเพิ่มขี้นจานวน 637.86 ล้านบาท จานวน
11 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 21.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น และจะได้รับจัดสรรเพิ่มอีก ถึงวันที่ 30
กันยายน 2559 จานวน 196.90 ล้านบาท จานวน 3 หน่วยงาน รวมงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นถึงวันที่ 30
กันยายน 2559 จานวน 864.05 ล้านบาท จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การแต่งตั้งย้ายโยกพนักงานตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ผู้อานวยกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคาสั่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ที่ ๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
โดยแต่งตั้ง นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และขอขอบคุณส่วนราชการ/หน่วยงาน ตลอด
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติมาด้วยดีจากทุก
ส่วนราชการ จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

~ ๑๗ ~

๔.๙ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขอรายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
๑.๑ ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัย ในเขตพื้นที่แต่อย่างใด
๑.๒ สถานการณ์น้า
(๑) ปริมาณน้าฝน ปริมาณน้าฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 กันยายน 2559 รวม 1,579.6 มม.
เปรียบเทียบกับปี 2558 ในห้วงเดียวกัน มากกว่าปีที่แล้ว 15.70 มม. (1,63.9 มม.)
(๒) ปริมาณน้าท่า
-ปริมาณน้าอ่างเก็บน้า จานวน ๑๙ แห่ง มีปริมาณน้า 32.79 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64.๔
(ความจุเก็บกัก ๕๑.๓๒ ล้าน ลบ.ม.)
-ปริมาณน้าโขง ณ วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. อยู่ที่ระดับ 8.13 ม. ต่ากว่าตลิ่ง
4.87 ม. (ตลิ่งสูง ๑๓.๐๐ ม.) จุดวิกฤติอยู่ที่ ๑๒.๔๕
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครพนม ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ประจาเดือน สิงหาคม 2559 (วันที่ ๑ – ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๙)
เปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม 2559
(๑) เกิดอุบัติเหตุ
42 ครัง้ เพิ่มขึ้น 9 ครั้ง (33)
(๒) เสียชีวิต
9 คน
- คน (9)
(๓) บาดเจ็บ
40 คน เพิ่มขึ้น 12 ครั้ง (28)
๑ ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสม (วันที่ ๑ ตุลาคม 2558 - ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๙)
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๔๖๕ ครั้ ง มี ผู้ เสี ยชีวิต ๑๑๙ คน และบาดเจ็บ ๔๔๒ คน ซึ่งหมายความว่า
จังหวัดนครพนมใน ๑ วันต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๑-๒ ครั้ง และใน ๓ วันต้องมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย เป็นอย่างน้อย และ
ในจานวนผู้เสียชีวิต ๑๑๙ คน มีสาเหตุสาคัญที่สุดมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยานพาหนะอันดับที่ 1 การขับ
รถเร็วเกินกาหนด ๕๔.๕% อันดับที่ ๒ การตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ๒๐.๒% และอันดับที่ 3 เมาแล้วขับ ๑๘.๒%
ตามลาดับ ในจานวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในช่วงอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี ๒๖.๑% ซึ่งเป็นวัยทางานหรือเป็น
กาลังสาคัญในการหารายได้ของครอบครัว และจักรยายนต์เป็น ประเภทยานพาหนะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญทาให้
เสียชีวิต ๗๙.๘% บาดเจ็บ ๗๐.๙% และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนของกรมทางหลวง ๖๖.๖% ซึ่งมีสภาพ
ถนนที่ดีเหมาะแก่การใช้ความเร็ว สูง โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ –
๒๐.๐๐ น. ๓๓.๓% ซึ่งเป็นช่วงใกล้ค่าแสงสว่างน้อยหรือช่วงเร่งรีบหรือใกล้เลิกงาน โดยอาเภอที่มีอุบัติเหตุทางถนน
เกิดขึ้นมากที่สุด ๓ ลาดับแรก ได้แก่ (๑) อาเภอเมืองนครพนม ๔๐% (๒) อาเภอธาตุพนม ๑๑.๕% และ(๓) อาเภอ
นาแก ๑๑.๓๙% ตามลาดับ

~ ๑๘ ~

2 การขับเคลื่อนการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตลอดทั้งปี
(๑) ศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด นครพนม (ศปถ.จ.นพ.) ได้ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่
6/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
-การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดทั้งปี จังหวัดนครพนม เป็นวาระของจังหวัด
-แผนปฏิบัติการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดทั้งปี จังหวัดนครพนม เพื่อให้ทุกภาคส่วน อาเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติและดาเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ 5 เสาหลัก ได้แก่ 1) คนปลอดภัย 2) ถนนปลอดภัย 3) ยานพาหนะปลอดภัย 4) การตอบสนองก่อน
และหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน และ5) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(๒) โครงการผู้ก่อการดี ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อประเมินผลการดาเนินการขับเคลื่อนการ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ของ ศปถ.อาเภอ และ ศปถ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม
2559 ว่า
- ผลการดาเนินการขับเคลื่อนการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของ ศปถ.อาเภอ/อปท. ในรอบ 3 เดือน
(กรกฎาคม – กันยายน 2559) ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบยุทธศาสตร์
5 เสาหลัก ได้แก่ คนปลอดภัยถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย การตอบสนองหลังเกิดเหตุ และกา รบริหาร
จัดการ
- คัดเลือก ศปถ.อาเภอ/อปท. ดีเด่นของจังหวัด รับรางวัลโล่ทอง จานวน 6 รางวัล ( ศปถ.
อาเภอ ดีเด่น 3 รางวัล และ ศปถ.อปท. ดีเด่น 3 รางวัล ตามกลุ่มพื้นที่อาเภอตามขนาดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
(๓) การประชุมปฏิบัติการ “เวทีถนนปลอดภัย” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล
เพื่อติดตามประเมินผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
นครพนมตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดทั้งปี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๕.๑ การเตรียมความพร้อมจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์ บริการอาเภอ...ยิ้ม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ปลัดจังหวัด ในปี 2558 จังหวัดนครพนม ได้จัดทาโครงการศูนย์บริการร่วมจังหวัด
นครพนม โดยนาบริการจากส่วนราชการต่างๆ ไปเปิดให้บริการในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) สาขานครพนม เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนไว้ ณ จุดบริการแห่งเดียว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปติดต่อรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานราชการหลายแห่ง ได้แก่
1. อาเภอเมืองนครพนม ให้บริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน
งานทะเบียนทั่วไป และงานออกใบอนุญาตบัตรผ่านแดนชั่วคราวฯ
2. สานักงานเทศบาลเมืองนครพนม ให้บริการงานทะเบียนราษฎร
3. สานักงานขนส่งจังหวัดนครพนม เปิดให้บริการรับชาระภาษีรถ ทาพาสปอร์ตรถ
4. สานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานรับรายงานตัวผู้
ว่างงาน รับลงทะเบียนสมัครงาน ใน-ต่างประเทศ รับปรึกษาให้ความรู้ตาแหน่งงานว่าง

~ ๑๙ ~

5. สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนรับชาระเงินค่าประกัน
ตน รับชาระเงินสมทบนายจ้าง - ลูกจ้าง ขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน
6. ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดนครพนม ให้บริการดังนี้ รับฝากไปรษณียภัณฑ์พัสดุไปรษณีย์
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศและต่างประเทศ จาหน่ายตราไปรษณีย์ยากร ตราไปรษณียากร เพื่อการสะสม/สิ่งสะสม
สินค้าไปรษณีย์ รับฝากธนาณัติ บริการรับชาระเงินทางไปรษณีย์ (PAY at Post)
ที่ทาการปกครองจังหวัดนครพนม ได้นาโครงการศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครพนมเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมติที่ประชุมได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว และที่ทาการปกครองจังหวัดได้ส่งโครงการฯให้กรมการปกครองพิจารณาอนุมัติแล้ว
ในปี 2559 กรมการปกครองพิจารณา การจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ..ยิ้ม เพื่อเพิ่มช่องทางการ
บริการของภาครัฐ ในการอานวยความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จึงให้จังหวัดสารวจความพร้อมในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ..ยิ้ม และเสนอแผนการเตรียมความพร้อมจัดตั้งจุด
เคาน์เตอร์บริการอาเภอ..ยิ้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด
ในวันนี้ ที่ทาการปกครองจังหวัดนครพนม จึงได้นาเรื่องดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม เพื่อให้
ความเห็นชอบการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์ฯ แล้วแจ้งกรมการปกครองทราบเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลในการจัดตั้ง
เคาน์เตอร์บริการอาเภอ..ยิ้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
๖.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ผู้แทน เหล่ากาชาดจังหวัด

1. งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 13ตุลาคม2559 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 400 ราย ปริมาณโลหิต จานวน140,000 ซี.ซี.
- วันที่ 20 ตุลาคม2559 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 113 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 39,550 ซี.ซี.
2. งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา จานวน2 ครั้ง
มีผู้บริจาค จานวน 4 ราย
- ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ จานวน2ครั้ง มีผู้บริจาค จานวน 4ราย
3. งานจัดหาสมาชิก
- สมัครสมาชิกประเภทสามัญ
จานวน - ราย
สมัครสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์
จานวน - ราย
4. งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

~ ๒๐ ~

พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมนาถุงยังชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจนในถิ่นทุรกันดาร
ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย ตาบลดอนเตย อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
จานวน 90 ชุด
5..งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทยย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมคณะออกปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
-ออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้ ป่วยอัมพาต ไม่มีลูกหลานดูแล ทางกาชาดมอบเงินช่วยเหลือ
แก่ นายเจริญ หินทอง ราษฏรบ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ตาบลนาก่า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จานวน 4,000.- บาท พัดลม 1 เครื่อง และผ้าห่ม 2 ผืน
-ออกเยี่ยมราษฏรยากไร้ และมอบเงินช่วยเหลือ แก่ นางดารา ตุปันนา ราษฏรบ้านเลขที่ 111/20
หมู่ที่ 5 ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทางกาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงิบช่วยเหลือ
จานวน 3,000.- บาท และผ้าห่ม 2 ผืน
-ออกเยี่ยมราษฎรยากไร้ ตาบอด และมอบเงินช่วเหลือ นายอภิเดช นามดี ราษฏรบ้านเลขที่ 77
หมู่ที่ 10 ตาบลดอนนางส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทางกาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ
จานวน 4,000.- บาท ผ้าห่ม 2 ผืน แลรองเท้า 1 คู่
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทยย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ในพื้นที่ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
จานวน 4 ราย ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเงินช่วยเหลือ ดังนี้
1.นายราไพ อุทากา อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ จานวน 2,000.- บาท
2.นางสาวท้อน สุขวัญ อายุ 55 ปีบ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 18 ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ จานวน 2,000.- บาท
3.เด็กชายชยางกรู เตยชันชะ อายุ 15 ปี และนายปั่น เตยชันชะ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 204
หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ จานวน 3,000.- บาท
6.งานเพื่อสาธารณกุศล
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมร่วมทาบุญ
ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจาปี 2559 จานวน 3,000.- บาท
7.กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสดุดี รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 8 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม สักการะและ
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจาปี 2559 จานวน 8 แห่ง 12 จุด ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
วันที่ 9 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีงานไหลเรือไฟ และงานกาชาดประจาปี 2559
ซึ่งทางจังหวัดนครพนม ได้กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2559
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วันที่ 14 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธี ดังนี้
-ร่วมประกอบพิธี ถวายน้าสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
-ร่วมประกอบพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช- บรมนาถ
บพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเสด็จสู่สวรรคาลัย ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์
ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 16 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
-พิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดมหาธาตุ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
-ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณเป็นพุทธบูชา อันเป็นการสืบสานประเพณีโบราณ และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ริมแม่น้าโขง บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี
ถนนสุนทรวิจิตร อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกันทาบุญตักบาตร เทโวโรหณะถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าลานพนมนาคา
เทศบาลเมืองนครพนม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีต่างๆ ดังนี้
-พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ตลอดจนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมถวายความอาลัย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม
-พิธีบาเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจาปี 2559 ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยะมหาราช” ประจาปี 2559 ณ บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติ ฯ เทศบาลเมืองนครพนม
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
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มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ปลัดจังหวัด
สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๙ วันพุธ
ที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ตาบลยอดชาด อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกร่วมดาเนินงานตามโครงการ ๙๕ หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานของรัฐ ออกร่วมปฏิบัติงาน ๓๘๕ คน ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๗๙ กิจกรรม ประชาชน
ที่มารับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ ๑,๑๒๐ ราย จังหวัดจะออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ ในวันพุธ ที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย ตาบลดอนเตย อาเภอนาทม
จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ สรุปภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดนครพนม ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
พาณิชย์จังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับกลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค กองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานความเคลื่อนไหว
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนสิงหาคม 2559 โดยสรุป การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภค
ของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คานวณ มีจานวน 450 รายการ สาหรับจังหวัดนครพนม มีจานวน 229 รายการ
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนามา
คานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนสิงหาคม 2559
ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนสิงหาคม 2559 เท่ากับ
106.64 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 คือ 106.68 โดยลดลงร้อยละ 0.04 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2558
สูงขึ้นร้อยละ 0.29
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนสิงหาคม 2559
ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เท่ากับ 100 เดือนสิงหาคม 2559
เท่ากับ 111.3 สาหรั บ เดือนกรกฎาคม 2559 เท่ากับ 110.7
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนสิงหาคม 2559 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนกรกฎาคม 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
3.2 เดือนสิงหาคม 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3
3.3 เฉลี่ย 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม) ปี 2559 กับระยะเดียวกันของปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนสิงหาคม 2559 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5 (เดือนกรกฎาคม 2559 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ลดลงร้อยละ 0.5) จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.0 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 5.9 (ผักชี ต้นหอม
ผักคะน้า มะละกอดิบ กล้วยน้าว้า ส้มเขียวหวาน มะละกอสุก)
5. พิจารณาเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 (เดือนกรกฎาคม 2559 เทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1) สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 2.5 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 6.1 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้าร้อยละ 2.8
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หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.3 หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 2.0 หมวด เครื่องประกอบ
อาหาร ร้อยละ 1.1 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน ร้อยละ 0.9 และหมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน ร้อยละ 0.3
6. เฉลี่ยช่วงระยะ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม) ของปี 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.8 จากหมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 9.6 หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ
5.0 หมวดอาหารบริโภค - ในบ้าน ร้อยละ 1.1 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า ร้อยละ 0.6 หมวดไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 0.3 และหมวดอาหารบริโภคนอกบ้าน ร้อยละ 0.3 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗

รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
- เลิกประชุม ๑๒.๔๕ น.
*********************************

(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้จดรายงานการประชุม
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