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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหมํ)
-------------------------ผู๎มาประชุม
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๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายสมชาย
นายประทีป
นายบารุง
นางปัทมา
นางพรรณทิพา
นายสุกิจ
นายยุทธชัย
นางวันเพ็ญ
นางวราภรณ์
นายเกษม
นายสุรพล
นายประจวบ
นายวิจิตร
นายวิรพ
นายเพิ่มศักดิ์
นายสมชาย
นายจารุรันต์
นายสาคร
นางอภิญญา
นายณัชภณ
นายชลวิทย์

วิทย์ดารงค์
ฤทธิกุล
ศรีลาชัย
วิทย์ดารงค์
มีธรรม
กลีบแก๎ว
ตริสกุล
อาพาส
อุคาพันธ์
รักสุจริต
แก๎วอินธิ
คงฤทธิ์
งามชื่น
จันทฤทธิ์
เพิงมาก
อนันตจารุตระกูล
สมิทธ์ภินันท์
น๎อยหา
ชมภูมาศ
ยลวงศ์
นามจันทรา

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางภัทรวดี
นายกิตติภัฎ
นายมนตรี
นายอภิชาต
น.ส.สุกัลยา
นางเบญจวรรณ
นายเดชา

สิงคเสลิต
บุญยม
เดชพล
วงษ์กาฬสินธุ์
แก๎วสน
แสงแผ๎ว
พลกล๎า

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

~๒~

๒๙. น.ส.กาญจนา
๓๐. นายสุพจน์
๓๑. นายธนิตศักดิ์
๓๒. น.ส.ณัฐชยา
๓๓. นายจิระวัตร
๓๔. นายประเวศ
๓๕. นายบรรพต
๓๖. น.ส.มัณฑนา
๓๗. พ.อ.คาค๎าย
๓๘. พ.ต.อ.สมนึก
๓๙. น.อ.กษัดิ

ภักดี
คงทอง
อุํนตา
ชํางแกะ
พิสิทธิ์
กันสุข
สุพรหมมา
ฟูกูล
แหลํงสะท๎าน
มิควาฬ
กลิ่นศรีสุข

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

วาโย
แหลํงสะท๎าน
สิมสา
อุํนบุญ
เทียมนาค
สารกาล
ภาน๎อย
ชูเสน
สีนวล

๔๙. จ.อ.คมสันต์

หงษ์พรม

๕๐. น.อ.กษัดิ

กลิ่นศรีสุข

๕๑. นายประพนธ์
๕๒. นางสาวอุทัยวรรณ

แก๎วกาพล
ศุภธีรวงศ์

๕๓. นายจักรพงศ์

แสนสุข

๕๔. นายกิตต์กวี
๕๕. วําที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๖. นายรณฤทธิ์
๕๗. นายสุเทพ
๕๘. นางกนกพร
๕๙. นายปิยะพงษ์

โพธิโน
คาแสงดี
อินเติมมา
หันวิสัย
ด๎วงคาภา
ผลาจันทร์

แทน อุตสาหกรรมจังหวัด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
ท๎องถิ่นจังหวัด
แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง
แทน 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
ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
สรรพากรพื้นที่นครพนม
แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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๖๐. นายอรรถดนัย

อรุณไพร

๖๑. นางจีระนันท์
๖๒. นายวุฒิ

เมืองจันทร์
ทับธานี

๖๓. นายภิรมย์
๖๔. นางสาวนัยนา
๖๕. นายสุทธิศักดิ์
๖๖. นายศิริชัย
๖๗. นางสาวสรณ์สิริ

มีแก๎ว
พิสุทธิรัตน์
ศรีสมวงศ์
คุณาบุตร
สีหนาท

๖๘. นายสุรศักดิ์
๖๙. นางแสงอรุณ
๗๐. นายกิตติศักดิ์
๗๑. นางนิยม
๗๒. นายสุพล
๗๓. นายสมภพ
๗๔. นายสมผล
๗๕. นายบรรจง
๗๖. นายจิตติพงศ์
๗๗. นายณรงค์
๗๘. นายจินตนา
๗๙. นายอดุล
๘๐. นางทิพย์มณฑา

นัสบุสย์
เนื่องสิทธิ์
จันมา
ไขํมุก
แสนคา
ดอนศิลา
เมืองโคตร
วงษ์แสวง
วศานนท์
รัตนตรัยวงศ์
สุมขุนทด
ภักดีพันดอน
กอมณี

๘๑. น.ส.สุภาวดี
๘๒. นางสาวสุมลฑา
๘๓. นายสุรศักดิ์
๘๔. นายสุพจน์
๘๕. นางสาวจิราภรณ์
๘๖. นายวินัย
๘๗. นางสาวบุญน๎อม
๘๘ นางสาวเปรมวดี
๘๙. นายจีราวัฒน์
๙๐. นายกฤษฎา
๙๑. นางยุภาวรรณ์

ศรีสมาน
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
อินทะ
ชํางชานาญหลํอ
งามเชื้อ
ศรีวรสาร
จันทร์หอม
สาครวงศ์
ไชยดี

นครพนม เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๒
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
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
รกท.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
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
หน.ดํานตรวจสัตว์ปุานครพนม กรมอุทานแหํงชาติ
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
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๙๒. นายฉัตรชัย

เต๎าทอง

๙๓. นายเอกพงษ์

มุสิกะเจริญ

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

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

๑๐๘. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์
๑๐๙. นายอุฎฐายี

วันจันทึก
โสวรรณ

๑๑๐. นายศิราชัย
๑๑๑. นายประเสริฐ
๑๑๒. นายปรารถนา

ไตรยราช
มูลสิงห์
พละมา

๑๑๓. นายพิเชษฐ์
๑๑๔. นายณัฐพงษ์
๑๑๕ นางยุรดา
๑๑๖. นายสุธี
๑๑๗. นายวรพงษ์
๑๑๘. นายชาญวิทย์
๑๑๙. นายธีรวัฒน์
๑๒๐. นายธารินทร์
๑๒๑. นายเทิดศักดิ์
๑๒๒. นายอุดร
๑๒๓. พ.ต.ท.ประสาน

หลั่งทรัพย์
เปี้ยคา
ทองธนฐากุล
กุลตังวัฒนา
บุพศิริ
มูลโคตร
แก๎วอุดร
พันธุมัย
พลนารี
ลาดบาศรี
สุระเสียง

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
แทน ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด
ผอ.การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
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๑๒๔. น.ส.อัมพวา

เพ็ชรกิ่ง

๑๒๕. นายพิสิษฐ์
๑๒๖. นายปริญญา
๑๒๗ นายธนกฤต
๑๒๘. นางสมร
๑๒๙. นายพร๎อมพันธุ์
๑๓๐. นางสุจินดา
๑๓๑. นายโชคดี
๑๓๒. นายกาญน์ทอง
๑๓๓. นายชินวัต
๑๓๔. นายสุพจน์
๑๓๕. วําที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๖. นายเมธา
๑๓๗. นายโกเมณ
๑๓๘. นายศราวุธ
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
๑๕๙. พ.ต.ท.สมภพ

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

หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
แทน ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการ ภาคประชาชน
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
แทน นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอทําอุเทน
นายอาเภอนาแก
แทน นายอาเภอศรีสงคราม
แทน 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
สวญ.สภ.หนองฮี
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๑๖๐. พ.ต.ท.เจษฎษา
๑๖๑. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๒. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๓ พ.ต.ท.รัฐพร

เปรมโด
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

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. นายธีระศักดิ์
มีชัย
แทน ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๗. นางสาวมยุรี
อาจปาสา
หน.หนํวยตรวจสอบภายในจังหวัด
๘. นางเอมอร
อุํนคา
ผอ.กลุํมงานอานวยการ
๙. นางพรทิพย์
ภาจันทร์คู
เจ๎าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม
๑๐. นายรัฐธรรมนูญ รื้อสกุล
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
๑๑.น.ส.จิตตรา
เปรี่อยวิชา
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
****************************
ห้วงเวลาการชี้แจงข้อราชการให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้ทราบงานนโยบาย คสช. และนโยบาย
รัฐบาล (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.) โดยถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ FM ความถี่ ๙๐.๒๕ MHz
ข้อสั่งการของประธาน
ประธาน
: การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการ และนายอาเภอ ประจาเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีเรื่องราวตํางๆ มากมาย ที่จะนามาเรียน ทั้งงานที่เป็นมงคล ที่ได๎ถวายการรับเสด็จ พระราชวงศ์
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าอทิตยาทรกิติตคุณ ได๎เสด็จมาทรงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงยกยอดฉัตรขึ้นเหนือเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(พระใหญํ) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดน๎อยโพธิ์คา ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งภารกิจเสด็จฯ สาเร็จเป็นที่เรียบร๎อยดี จึงขอขอบคุณหัวหน๎าสํวนราชการ และ
บุคลากรในทุกหนํวยงาน ที่ให๎การสนับสนุนภาคกิจในครั้งนี้เป็นวาระที่สาคัญของจังหวัด ที่มีโอกาสรับเสด็จ ติดตํอกัน
๒ เดือนซ๎อน เดือนที่แล๎วเฝูารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธาน
: งานใหญํๆ หลากหลายงานที่เข๎ามาในเดือนนี้
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- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก๎ว รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน ทํานเป็นคนนครพนม
และได๎ริเริ่มโครงการ หน๎าบ๎านสวย หลังบ๎านงาม ริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม พัฒนาริมฝั่งแมํน้าโขง ดูแลการทา
ความสะอาด เพื่อให๎ผู๎มาเยือนได๎เห็นถึงความนําอยูํ มีความสวยงาม ความสะอาด เรียบร๎อย สํงเสริมให๎ประชาชน
ชุมชนหนํวยงานตํางๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลรักษาความสะอาด เส๎นทางจักรยานจากลานพญาศรีสัตตนาคราช
ถึงสะพานมิตรแหํงที่ ๓ (นครพนม – คามํวน) เป็นเส๎นทางหลัก มาถึงนครพนมแล๎วต๎องมาปั่นจักรยานในเส๎นทางนี้
- เส๎นทางจักรยาน ยังไมํมีความสมบูรณ์แบบ ๑๐๐% บางชํวงต๎องปั่นผํานถนนสุนทรวิจิตร จึงได๎จัดทาเส๎นถนน
สวรรค์ชายโขง ทางจักรยานรํวมกับทางคนเดิน ระยะทางสมบูรณ์ เหลือการตกแตํง แสงสวํางให๎มีความสมบูรณ์
เส๎นทางสวรรค์ชายโขง หลบเลี่ยงจากเส๎นทางถนนสุนทรวิจิตร เพื่อให๎ผู๎ปั่นมีความปลอดภัย แบํงปันเส๎นทางคนเดิน
๒ เมตร จักรยาน ๓ เมตร มีพี่น๎องประชาชนมาเดินในถนนสวรรค์ชายโขงมาก บริเวณถนนมีความ สวย สด งดงาม
นาราศีทั้ง ๑๒ ราศี และดวงดาวมาวาดไว๎บนเส๎นทางจักรยาน และยังมีสีแบบสะท๎อน ขณะนี้กาลังดาเนินการ
กํอสร๎าง และจะแล๎วเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี ๒๕๖๑ และจะมีการปรับปรุงเส๎นทางจักรยานจากอุโมงค์นาคราช
เพื่อให๎มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่ง พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ให๎หมูํบ๎าน/ชุมชน ๑๓ แหํง มาชํวยกันรับผิดชอบ ดูแลใน
เรื่องของความสะอาด มีรางวัลในการประกวด ชํวงแรกจะมีการมอบรางวัลในชํวงการจัดงานเฉลิมฉลองเมือง
ชุมชน หมูํบ๎าน บ๎านที่เป็นตัวยํางเป็นเรื่องที่ดีทีมีผู๎หลักผู๎ใหญํมาชํวยขับเคลื่อน ผลักดันในการพัฒนาจังหวัด
นครพนม
โครงการ To Bo Nunber one
- ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผํานมา มหกรรม To Bo Nunber one ปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนม ได๎เป็น
จังหวัดที่อยูํในกลุํมดีเดํน ชุมชนบ๎านนาสมดี ได๎รับรางวัลชนะเลิศในปี ๒๕๖๑ ประกวดในระดับดีเดํน และรักษา
มาตรฐาน เพื่อกาหนดต๎นแบบรักษามาตรฐานในระดับจังหวัดได๎ จังหวัด To Bo Nunber one เกณฑ์การตัดสินจะ
เป็นการรักษามาตรฐาน ถ๎าสามารถรักษามาตรฐานได๎อีก ๑ ปี จะได๎เป็นจังหวัด To Bo Nunber one
- การประกวดรางวัลสถานพินิจฯ โดดเดํนในระดับภาค ไปนาเสนอ ประกวดนิทรรศการได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ และในวันสุดท๎ายประกาศภาพรวม ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับดีเดํนได๎เข๎ารับประทานรางวัล
ในปีนี้ จังหวัดนครพนม ได๎มา ๓ รางวัล
๑) To Bo Nunber one
๒) สถานพินิจดีเดํน ระดับประเทศ
๓) นิทรรศการได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
การที่จะได๎หรือไมํได๎รางวัลไมํสาคัญ สาคัญตรงที่เป็นการมีสํวนรํวมสถานศึกษา ๒ แหํง ผํานเข๎าสูํระดับ
ประเทศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ทั้ง ๒ โรงเรียน ผํานในระดับภาค เข๎าประกวด
ในระดับประเทศ
- การจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจาปี ๒๕๖๑ ระหวํางวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๗ วัน ๗
คืน) มีพี่น๎องประชาชน และนักทํองเที่ยว มารํวมในการบวงสรวงและราบูชา เป็นจานวนมากงานสาเร็จเรียบร๎อยไป
ด๎วยดี ชํวงกิจการแหํขบวนเครื่องบวงสรวงและราบูชา มีฝนตกปรอยๆ แตํพอถึงเวลา ฝนก็จางหาย ขอขอบคุณทุก
สํวนราชการ/หนํวยงาน อาเภอ ภาคธุรกิจ เอกชน ที่ทาให๎งานมีความยิ่งใหญํขึ้น
- งานเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ภายใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งกาหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙/๙/๒๕๖๑
(๙ วัน ๙ คืน) ขณะนี้ได๎มีการเตรียมการไว๎ เป็นการให๎เห็นถึงตานานของเมืองนครพนมสร๎างบ๎าน แปลงเมือง มาตั้งแตํ
สมัย ร.๑ จนพัฒนามากลายมาเป็นจังหวัดนครพนม จะมีการจัดการแสดงประกอบแสง สี เสียง มีขบวนราจากทุก
อาเภอมารํวมราบวงสรวงบูชา เฉลิมฉลองเมืองและจะมีกิจกรรมอื่นๆ มาเสริม เติม แตํง ให๎มีความยิ่งใหญํมากขึ้น

~๘~

- การเกิดเหตุอุทกภัย เขื่อนแตก ใน สปป.ลาว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดการสูญเสีย ซึ่งความชํวยเหลือตํางๆ ที่จะนา
เข๎าไป เราไมํสามารถดาเนินการเองได๎ จะต๎องประสานงาน และเคารพในกฎ กติกา ในการดาเนินงานของประเทศ
เพื่อนบ๎าน จังหวัดเราได๎เปิดศูนย์ชํวยเหลือพี่น๎องประชาชน สปป.ลาว ที่ประสบอุทกภัย ถ๎าบริจาคมาเป็นเงินสด
ได๎จะดี จะได๎รวบรวมนาสํงผํานทางรัฐบาลเมื่อนาไปชํวยเหลือ / นาไปมอบสิ่งของตํางๆ ที่รับบริจาคมา จะต๎องมี
ขั้นตอนที่ขอสํงตํอ สิ่งของที่บริจาคมาจะต๎องคัดเป็นของที่ดี มีคุณภาพ นาไปใช๎ได๎ เสื้อผ๎า สิ่งของอุปโภค/บริโภค
จะต๎องมีการคัดคุณภาพประสานหนํวยงาน ทหาร ปภ.และทาการขนสํงอีกที่หนึ่ง เวลา ๑๕.๐๐ น. จะมีการเปิด
ศูนย์รับบริจาค ที่บริเวณของศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเกํา) เพื่อนาไปชํวยเหลือพี่น๎อง สปป.ลาว ที่ประสบ
อุทกภัยในครั้งนี้
- งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ได๎ดาเนินการในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไปหลายๆ ครั้งแล๎ว การรํวมบันทึกเทปถวายพระพร ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์
แหํงประเทศไทย ที่จังหวัดอุบลราชธานี การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑ ที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิ
ติยาภา อาเภอปลาปาก
- การจัดพิธีเจริญพระพุทธมณฑ์ ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑
- การเตรียมการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ งบประมาณจังหวัด/กลุํมจังหวัด ผํานในขั้นตอนของกรรมาธิการแล๎วและไป
ตํอในปีของอนุกรรมาธิการ ที่จะมีการปรับลด ซึ่งจะได๎มีการประชุมตํอในวันนี้ ได๎ประมอบหมายให๎ หน.สนจ. และ
หน.สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ เข๎ารํวมประชุมกับทางอนุกรรมาธิการฯ
-โครงการไทยนิยม ยั่งยืน นายกรัฐมนตรี เน๎น ย้าให๎งบประมาณถึงพี่น๎องประชาชน ซึ่งการประชาคมทั้ง ๔ ครั้ง ได๎
ดาเนินการไปครบแล๎ว
-บัตรสวัสดิการแหํงรัฐ ลงทะเบียนแล๎ว แตํยังมีบางสํวนที่ยังไมํสามารถลงทะเบียนได๎ ได๎มีการสั่งการให๎วงเพิ่มเติม
เปูาหมายเพิ่มเติม ผู๎ปุวยติดเตียง คนปุวย คนชรา จะสิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ ทํานใดที่เข๎าตามคุณสมบัติ
และยังไมํได๎ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได๎ จะได๎รับบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ
-รัฐบาล มีโครงการตํางๆ เข๎ามาในพืน้ ที่ ในเรื่องการพัฒนาอาชีพ การประกอบวิชาชีพ การเพิ่มทักษะผู๎ให๎ราย
ได๎สูงขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน ธนาคารออมสิน ธกส. หนํวยงานตํางๆ เข๎ารณรงค์ให๎การ
ชํวยเหลือ เพื่อดูแลพี่น๎องประชาชน งบประมาณทุกอยํางต๎องทาจริง ทาเต็มโครงการและตรวจสอบได๎ จะต๎องมีผล
การดาเนินงานเกิดขึ้นจริง ชุมชน หมูํบ๎าน จะต๎องดาเนินการจริง ให๎ครบตามขึ้นตอน ให๎มีการตรวจสอบได๎
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตํางๆ ที่จะทาให๎เกิดในเรื่องของรายได๎ คนที่อยูํในพื้นที่จะทราบข๎อมูลดีที่สุด เป็นหู เป็นตา ดูแล
ในเรื่องโครงการตํางๆ ไมํให๎มีการก๎าวกําย จากผู๎ที่ไมํเกี่ยวข๎องด๎วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
การเฝูาระวังอุทกภัย จากพายุเชิญติณ ทาให๎น้าทํวมระบายไมํทัน ขอขอบคุณทางเทศบาล ทหาร ตารวจ มาชํวยใน
การระบายน้า จนเหตุการณ์คลี่คลายไป น้าในลาแมํน้าโขง ถ๎าน้าระดับต่า ระดับน้าที่มาจากที่ตํางๆ จะไหลลงได๎
ติดตามระดับน้าแมํน้าโขง ตั้งแตํ หนองคาย บึงกาฬ บึงโขงหลง บ๎านแพง ทําอุเทน นครพนม มุกดาหาร ตรงไหนมี
การเพิ่ม ลด จะสํงผลกระทบ น้าสูงขึ้น ๑๐ เมตร ๑๑ เมตร จะมีผลกระทบกับพื้นที่ลุํมน้าสงคราม น้ายาม น้าก่า
จะไหลลงไมํได๎เต็มที่ จะทาให๎เกิดน้าเอํอล๎น น้าทํวมไรํนาของเกษตรกรพี่น๎องเกษตรกรที่เลี้ยงปลา ให๎ระมัดระวัง
เรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ จังหวัดนครพนมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติไปแล๎ว ๗ อาเภอ และพื้นที่เกษตรไรํนา เสียหายกวํา ๗
หมื่นไรํ จะได๎มีการตรวจสอบ เพื่อให๎ความชํวยเหลือ ผลกระทบปากน้าสงครามไชยบุรี มีโครงการในการจัดสร๎าง
เขื่อน ได๎มีการรื้อบ๎านบริเวณนั้นไปบ๎างแล๎ว และมีการเสริมความแข็งแรงของบางสํวน ให๎สามารถคงทุน มีความ
แข็งแรง และรักษาไว๎ให๎ได๎กํอน ถ๎าน้าลดแล๎ว จะมีการสร๎างเขื่อนตรงนั้น เป็นพื้นที่มีเอกสารที่ดิน ไมํมีการ บุกรุก

~๙~

- เส๎นทางจักรยาน บริเวณบ๎านสาราญ เป็นทางโค๎ง มีน้ากัดเซาะ ได๎มีการปิดชํวงนั้นไว๎กํอนในการปั่นจักรยาน
เข๎าอาทิตย์ ปั่นตั้งแตํบ๎านอาจสามารถ ถ๎าน้าลดชํวงบ๎านสาราญ จะได๎ดาเนินการซํอมแซม เพื่อให๎มีความมัง่ คง
แข็งแรงตํอไป
เรื่องสาคัญทั้งหมดที่ได๎มานาเรียนให๎พี่น๎อ งประชาชนได๎รับทราบ ขอขอบคุณในภาคสํวน ทุกหนํวยงาน ที่ได๎...กับ
ดาเนินงานการพัฒนาจังหวัดนครพนม หากมีผลการดาเนินงานในเรื่องที่สาคัญๆ อยํางไร จะได๎มานาเรียนให๎ทราบใน
ที่ประชุมฯ ครั้งตํอไป ด๎วยความขอบคุณจากผม นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
*****************************************
พิธีการก่อนการประชุม - พิธีมอบรางวัลโครงการสํงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ประจาปี ๒๕๖๑
(ที่ทาการปกครองจังหวัด)
- พิธีมอบธงและรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจาปี ๒๕๖๑
ระดับประเทศ
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒)
- พิธีมอบเกียรติบัตรครัวเรือนสัมมาชีพตัวอยํางระดับจังหวัด โครงการสร๎างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
- พิธีมอบเกียรติบัตรให๎กับผู๎ได๎รับรางวัลการประกวดศูนย์สํงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ตาบล (คส.ปชต.) ดีเดํน จังหวัดนครพนม
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม)
----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาข๎าราชการที่ย๎ายมาดารงตาแหนํงใหมํ
๑.๑.๑ นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก ตาแหนํง ประมงจังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจากตาแหนํง ประมงจังหวัดนราธิวาส
๑.๑.๒ นายอภิชาต วงษ์กาฬสินธุ์ ตาแหนํง จัดหางานจังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจากตาแหนํง นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
๑.๑.๓ นางเบญจวรรณ แสงแผ๎ว ตาแหนํง ประกันสังคมจังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจากตาแหนํง นักวิชาการแรงงาน ชานาญการพิเศษ สานักงานประกันสังคม
จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑

~ ๑๐ ~

- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จานวน ๓๐ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ขอขอบคุณในการเฝ้ารับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงยกฉัตรขึ้นเหนือเศียรสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ ในวันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดน้อยโพธิ์คา ตาบลหนองญาติ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ตามที่ พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงยกฉัตรขึ้นเหนือเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในวันจันทร์
ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดน๎อยโพธิ์คา ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นั้น บัดนี้ ภารกิจรับเสด็จ ได๎สาเร็จเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว จังหวัดนครพนม จึงขอขอบคุณทํานและบุคลากรในทุกหนํวยงาน
ที่ให๎การสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ทาให๎การรับเสด็จเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อบและสมพระเกียรติ จึงขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ รายงานภาพรวมความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ขอรายงานภาพรวมผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบกลาง รายการเงินสารองจํายฉุกเฉิน
หรือจาเป็นในอานาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ข๎อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
งบพัฒนาจังหวัด
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 29 โครงการ 221 กิจกรรม งบประมาณ 281,173,800 บาท
(สองร๎อยแปดสิบเอ็ดล๎านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) ดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 8 โครงการ 126 กิจกรรมงบประมาณ 156,790,000 บาท
1.1 กํอหนี้ผูกพันแล๎วเสร็จจานวน8โครงการ 114 กิจกรรมงบประมาณ 149,745,400 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 95.84
1.2 ไมํสามารถกํอหนี้ได๎ทันภายในเดือน 31 พ.ค. 61 จึงต๎องสํงคืนงบประมาณ จานวน 1
กิจกรรม งบประมาณ 9,900,000 บาท คือโครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรม

~ ๑๑ ~

กํอสร๎างหมูํบ๎านประวัติศาสตร์นาบัว ตาบลโคกหินแฮํ อาเภอเรณูนคร เนื่องจากติดปัญหาในการขอใช๎พื้นที่
สาธารณประโยชน์
1.3 ยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน (รวมเงินเหลือจําย) จานวน 3 โครงการ 10 กิจกรรม งบประมาณ
6,545,600 บาท คิดเป็นร๎อยละ 4.16 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2.งบดาเนินงาน จานวน 26 โครงการ 95 กิจกรรมงบประมาณ 123,483,800 บาทอยูํระหวําง
ดาเนินการตามแผนในแตํละโครงการ
3. งบรายจํายอื่น จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 900,000 บาท อยูํระหวํางดาเนินการ
ตามแผนผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม2561 )
เบิกจํายแล๎วจานวน 120,990,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 44.60 ยังไมํได๎เบิกจํายจานวน
160,183,800 บาทคิดเป็นร๎อยละ 55.40 เบิกจํายเป็นลาดับที่50ของประเทศ
งบกลุํมจังหวัด
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน 7 โครงการ 36 กิจกรรม งบประมาณ 149,818,420 บาท กลุํมจังหวัดฯ
ได๎สํงมาเบิกที่จังหวัดนครพนม จานวน 138,293,120 บาทดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม งบประมาณ 104,656,800 บาท
1.1 กํอหนี้ผูกพันแล๎ว 1 โครงการ 12 กิจกรรม งบประมาณ 93,132,000บาท
1.2 ไมํสามารถกํอหนี้ได๎ทันภายในเดือน 31 พ.ค. 61 จึงต๎องสํงคืนงบประมาณจานวน 1 กิจกรรม
ได๎แกํ โครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดสนุกเพื่อเชื่อมโยงการทํองเที่ยว 4 ประเทศ (ไทย –
ลาว - เวียดนาม - จีน) กิจกรรมกํอสร๎างสะพานเลียบริมแมํน้าโขง บ๎านนาทาม ตาบลพระกลางทุํง อาเภอธาตุพนม
งบประมาณ 11,524,800บาท
1.3 อยูํระหวํางแจ๎งผู๎ชนะการเสนอราคามายืนยันวําไมํได๎ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อดาเนินการไปตามมติ
ของกรมบัญชีกลางตํอไป (เป็นกรณีฟูองร๎องกันเรื่องลิขสิทธิ์ของเครื่องสับที่วําผู๎ชนะการเสนอราคาละเมิดลิขสิทธิ์
หรือไมํ) จานวน 1 กิจกรรม ได๎แกํ โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูป การตลาดโคเนื้อคุณภาพ
สูํอาเซียนกิจกรรมเครื่องสับยํอยซากพืชอาหารสัตว์ขนาดใหญํ 16 เครื่องๆละ 150,000 บาท งบประมาณ
2,400,000 บาท
2. งบดาเนินงานจานวน 6 โครงการ 22 กิจกรรม งบประมาณ 45,184,220 บาท
อยูํระหวํางดาเนินการตามแผนในแตํละโครงการ
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 20กรกฎาคม 2561)
เบิกจํายแล๎วจานวน 15,417,000บาท คิดเป็นร๎อยละ 11.97 คงเหลือยังไมํเบิกจํายจานวน
122,876,120 บาทคิดเป็นร๎อยละ 88.03เบิกจํายเป็นลาดับที่ 3 ของกลุํมจังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
และเป็นลาดับที่ 8 จาก 18 กลุํมจังหวัด
งบพัฒนาภาค
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 2
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 64,675,200 บาท(หกสิบสี่ล๎านหกแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันสองร๎อยบาทถ๎วน) ดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 1 โครงการ 7 กิจกรรมงบประมาณ 28,114,000 บาท
1.1 กํอหนี้ผูกพันแล๎วเสร็จ จานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 25,562,100 บาท คิดเป็นร๎อยละ
90.92

~ ๑๒ ~

1.2 ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน (รวมเงินเหลือจําย) จานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 2,551,900 บาท
คิดเป็นร๎อยละ ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 )
2. งบดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ5กิจกรรม งบประมาณ 36,561,200 บาทอยูํระหวํางดาเนินการ
ตามแผนในแตํละโครงการ
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 )
ยังไมํเบิกจํายทุกโครงการ
งบกลาง รายการเงินสารองจํายฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบงบกลาง รายการเงินสารองจํายฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจ
ของรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 9 โครงการ
งบประมาณ 45,801,600 บาท (สี่สิบห๎าล๎านแปดแสนหนึ่งพันหกร๎อยบาทถ๎วน)ดังนี้
1. งบลงทุนจานวน 9 โครงการ งบประมาณ 45,801,600 บาท
1.1 กํอหนี้ผูกพันแล๎วเสร็จจานวน 8 โครงการ งบประมาณ 27,001,600 บาท คิดเป็นร๎อยละ
41.05
1.2 ยังไมํกํอหนี้ผูกพันจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 18,800,000 บาท คือ โครงการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านพิมานทํา หมูํ 8 ตาบลพิมาน ถึง บ๎านปากบัง หมูํที่ 2 ตาบลพิมาน อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ตํอเชื่อมบ๎านทําลาดหมูํที่ 1 ตาบลทําลาด ตาบลทําลาด อาเภอเรณูนคร ซึ่งอยูํระหวํางปฏิบัติตามผล
การอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 )
เบิกจํายแล๎วจานวน 3,250,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 7.10 คงเหลือยังไมํเบิกจํายจานวน 42,551,600
บาท คิดเป็นร๎อยละ 92.90
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ สรุปผลการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม เวทีที่ ๑ เวทีที่ ๒
เวทีที่ ๓ และเวที ที่ ๔
ปลัดจังหวัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน” (หมูํบ๎าน/ชุมชนละสองแสนบาท) แผนการดาเนินงาน ประชุมประชาคม (14 – 23 พฤษภาคม
2561) หมูํบ๎าน/ชุมชนจัดทารายละเอียดโครงการ( 24 – 28 พฤษภาคม 2561) คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ
พิจารณาอนุมัติโครงการ ( 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561) จังหวัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ (8 – 12
มิถุนายน 2561) สานักงบประมาณพิจารณาให๎ความเห็นชอบ ( 13 – 22 มิถุนายน 2561) จังหวัดโอนเงินเข๎า
บัญชีหมูํบ๎าน/ชุมชน (23 – 25 มิถุนายน 2561) หมูํบ๎าน/ชุมชนดาเนินโครงการ ( 26 มิถุนายน – 7 กันยายน
2561) ผลการดาเนินโครงการเปูาหมาย 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน งบประมาณ 230,600,000 บาท หมูํบ๎าน
จานวน 1,128 หมูํบ๎าน ชุมชน จานวน 25 ชุมชน เสนอโครงการ ทั้งหมด 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน จานวน 1,275
โครงการ งบประมาณ 230,600,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 100 คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ อนุมัติโครงการ
ทั้งหมด 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน จานวน 1,275 โครงการงบประมาณ 230,600,000 บาท ผู๎วําราชการจังหวัด
เห็นชอบแผนฯ เห็นชอบแผนฯ ทั้งหมด 1,153 หมูบํ ๎าน/ชุมชน จานวน 1,275 โครงการ งบประมาณ

~ ๑๓ ~

30,600,000 บาท จังหวัดนครพนมได๎วิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมูํบาน/ชุมชนละ
สองแสนบาท) ในภาพรวมของจังหวัด สามารถจาแนกได๎ดังนี้ โครงการด๎านสํงเสริมเศรษฐกิจ จานวน 650
โครงการ หรือร๎อยละ 51.10 โครงการด๎านสาธารณประโยชน์ จานวน 567 โครงการ หรือร๎อยละ 44.88
โครงการด๎านแหลํงน้าเพื่อการเกษตรจานวน 41 โครงการ หรือร๎อยละ 3.22 โครงการด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จานวน 6 โครงการ หรือร๎อยละ 0.47 โครงการด๎านสังคม จานวน 4 โครงการ หรือ
ร๎อยละ 0.31 สานักงบประมาณพิจารณาให๎ความเห็นชอบ ทั้งหมด 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน 1,275 โครงการ
งบประมาณ 230,600,000 บาท จังหวัดโอนเงินเข๎าบัญชีหมูํบ๎าน/ชุมชน ทั้งหมด 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน
1,275 โครงการ วงเงิน 230,600,000 บาท หมูํบ๎าน/ชุมชน ดาเนินโครงการ (1,275 โครงการ
230,600,000 บาท)หมูํบ๎าน/ชุมชนดาเนินการเอง 183 โครงการงบประมาณ 34,517,500 บาท
ดาเนินการจ๎างเหมา 1,092 โครงการ งบประมาณ 196,082,500 บาท หมูํบ๎าน/ชุมชนเบิกจํายแล๎ว
101 โครงการ จานวนเงิน 19,839,500 บาท คิดเป็นร๎อยละ 7.6 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560–20กรกฎาคม 2561)
1. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ข๎อมูล ณ วันที่ 20
กรกฎาคม 2561 สํวนราชการในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,845.812 ล๎านบาท แบํงเป็น
งบประมาณรายจํายประจา 3,061.965 ล๎านบาท และงบประมาณรายจํายลงทุน 2,783.847 ล๎านบาทโดยใน
ภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 4,255.301 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ72.79แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณ
รายจํายประจา 2,473.162 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 80.77 และการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนจานวน
1,782.138 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 64.02
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2560 และกํอนปี พ.ศ. 2560) เงินกันไว๎เบิกเหลื่อม
ปีทั้งสิ้น 1,114.693 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 711.645 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 63.44
3. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยผลการเบิกจํายของรายจําย
ภาพรวมระดับประเทศอยูํลาดับที่ 41 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 11 ระดับ
กลุํ ม สนุ ก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํ ในล าดั บที่ 3รายจํา ยลงทุนระดับ ประเทศอยูํ ล าดับ ที่ 47 ระดั บ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 10 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํ
ในลาดับที่ 3และรายจํายประจาระดับประเทศอยูํลาดับที่ 41 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด)
อยูํในลาดับที่ 5 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 2
4. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน (งบ Function) ของสํวนราชการ งบประมาณที่ได๎รับ
การจัดสรร จานวน 2,300.069 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 1,642.717 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 71.42
5. ผลการเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 271.274 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 114.484 ล๎านบาท งบรายจํายลงทุน 146.890 ล๎านบาทและงบรายจํายอื่น9.900 ล๎าน
บาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 120.989ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 44.60โดยผลการเบิกจํายอยูํใน
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ลาดับที่ 50ของประเทศลาดับที่ 10 ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่ 3 ของ
ระดับกลุํมสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณแผนพัฒนาภาค ได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 64.675 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 38.375 ล๎านบาท และงบรายจํายลงทุน 26.300 ล๎านบาท ยังไมํมีผลการเบิกจํายเงิน
7. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 334.128ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น
82.236 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 24.61โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 8ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
8. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่
ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 128.771ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 15.417 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 11.97
9. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 261.986 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 69.717 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 26.61
10. ผลการเบิกจํายงบรองนายก งบกลาง รายการสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) งบกลางที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 45.802 ล๎านบาท มีการเบิกจําย
แล๎วทั้งสิ้น 3.250 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 7.10
11. ประมาณการผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ(รายจํายลงทุน) พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2561 งบประมาณที่ได๎จัดสรรรวมทั้งสิ้น 2,865.615 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 1,907.929 ล๎านบาท คิด
เป็นร๎อยละ 66.58 ซึ่งเปูาหมายที่รัฐบาลกาหนดในเดือนกรกฎาคม 2561 ร๎อยละ 72.11 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อย
ละ 5.53 โดยแบํงเป็นงบพัฒนาจังหวัดได๎รับจัดสรร 146.890 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 88.062 ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 59.95 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ 12.16 งบตามแผนพัฒนาภาคได๎รับจัดสรร 26.300 ล๎านบาท
ยังไมํมีผลการเบิกจําย งบกลุํมจังหวัด(นครพนม)ได๎รับจัดสรร 84.595 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 10.994
ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 13 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ 59.11 งบสํวนราชการ(Function)ได๎รับจัดสรร
2,300.042 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 1,713.738 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 74.51 สูงกวําเปูาหมายร๎อย
ละ 2.40 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได๎รับจัดสรร 261.986 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 89.998 ล๎านบาท คิด
เป็นร๎อยละ 34.35 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ 37.76 และงบรองนายกฯได๎รับจัดสรร 45.802 ล๎านบาท คาดวํา
จะเบิกจํายเป็น 5.137 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 11.22 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ 60.89
12. แนวทางปฏิบัติเพื่อเรํงรัดการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ๎างและบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนที่สุด
ที่ กค(กวจ.)0405.2/ว 334ลว. 24ก.ค. 61กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเรํงรัดการจัดหาพัสดุกํอนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช๎บังคับกรณีตํางๆ ดังนี้
1. การที่ถือวําหนํวยงานของรัฐได๎รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช๎ในการจัดซื้อจัดจ๎างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข๎อ 11 ได๎แกํกรณีดังนี้
1.1 กรณีเงินงบประมาณรายจํายประจาปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม เมื่ออนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎พิจารณารําง พรบ. ดังกลําวรายหนํวยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล๎วกํอนที่
จะนาเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
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1.2 กรณีเป็น เงิน งบประมาณรายจําย งบกลาง รายการเงินส ารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น หมายความถึง หนํวยงานของรัฐได๎รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจําย งบกลาง รายการเงินสารอง
จํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่หนํวยงานของรัฐได๎รับการอนุมัติแล๎ว
2. ตามข๎อ 1 เมื่อ หนํ ว ยงานของรั ฐ ได๎ รับความเห็ นชอบวงเงิ นงบประมาณตามข๎อ 1 ให๎ จั ดท า
แผนการจั ดซื้ อจั ด จ๎ า งประจ าปี และประกาศเผยแพรํ ในระบบเครื อขํ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชีก ลางและของ
หนํวยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหนํวยงานของรัฐ และให๎รีบดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ๎าง เพื่อให๎พร๎อมที่จะทาสัญญาหรือข๎อตกลงได๎ทัน เว๎นแตํ ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข๎อตกลงเป็นหนังสือ
ให๎หนํวยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว๎ในข๎อ 3
3. ให๎หนํวยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ๎างกาหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ๎างไว๎ด๎วยวํา
การจัดซื้อจัดจ๎างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข๎อตกลงเป็นหนังสือได๎ตํอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช๎บังคับ และได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากสานักงบประมาณแล๎ว และกรณีที่ไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ การจัดหาในครั้งดังกลําว
หนํวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได๎
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให๎ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง
4. ในการบันทึกข๎อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถ
ดาเนินการบันทึกข๎อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ๎างได๎ทันที โดยไมํต๎องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหลํงของเงิน แตํทั้งนี้
ต๎องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหลํงของเงินให๎แล๎วเสร็จกํอนการลงนามในสัญญาหรือข๎อตกลงเป็นหนังสือ
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ การดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิ
การแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
แรงงานจังหวัด
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู๎มีรายได๎น๎อยที่ลงทะเบียน
สวัสดิการแหํงรัฐเพื่อสร๎างงาน สร๎างอาชีพ เพิ่มรายได๎ และความมั่นคงในชีวิต หนํวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนครพนม ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎มีสวัสดิการแหํงรัฐ ในการนี้ กระทรวงแรงงานได๎รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพิ่มเติมให๎ดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู๎มีรายได๎น๎อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหํงรัฐเพื่อสร๎างงาน สร๎างอาชีพ
เพิ่มรายได๎ และความมั่นคงในชีวิต โดยในสํวนของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม 5
หนํวยงาน ซึ่งประกอบด๎วยสานักงานแรงงานจังหวัดนครพนม สานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม สานักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สานักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดนครพนม และสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครพนม ได๎รับการจัดสรรงบประมาณให๎บูรณาการดาเนินโครงการดังกลําว จานวน 4
กิจกรรม โดยผลการดาเนินงานตั้งเดือน มิถุนายน ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ การพัฒนาทักษะอาชีพ
แยกเป็น ชํางอเนกประสงค์ (ชํางชุมชน) และฝึกเพิ่มทักษะฝีมือ เปูาหมายรวม จานวน 338 รุํน/ 5,340 คน
ผลการดาเนินงาน 38 รุํน/ 743 คน การสํงเสริมการทางาน แยกเป็น ผู๎ต๎องการทางานในประเทศ ตํางประเทศ
และผู๎รับงานไปทาที่บ๎าน เปูาหมายรวม จานวน 2,531 คน ผลการดาเนินงาน 2,116 คน สํงเสริมให๎เข๎าถึง
สิทธิประโยชน์ และได๎รับความคุ๎มครองตามกฎหมายแรงงาน เปูาหมายเป็นผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และ

~ ๑๖ ~

ผู๎รับงานไปทาที่บ๎าน ผลการดาเนินงาน 1,947 คน สํงเสริมให๎ผู๎ผํานการพัฒนาทักษะอาชีพสมัครให๎ผู๎ประกัน
ตามมาตรา 40 ผลดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ 743 คน มีผู๎สมัคร 43 คน เผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎
ผู๎ลงทะเบียนสวัสดิการแหํงรัฐฯ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงแรงงาน จานวน
2,859 คน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ รายงานผลการประกวดผลการดาเนินงานโครงการ ในงาน “มหกรรมรวมพล
สมาชิก ระดับประเทศ ประจาปี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รายงานผลการประกวด ผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
ในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ ระหวํางวันที่ ๑๓ - ๑๕
กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครพนม สํงผลงานเข๎ารํวมประกวด
ทั้งสิ้น ๔ ประเภท ๕ ชมรม ดังตํอไปนี้ ผลการประกวดจังหวัดนครพนมได๎รับ ๓ รางวัล ดังนี้
๑.จังหวัดนครพนม สามารถรักษามาตรฐานพร๎อมเป็นต๎นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒
๒.รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลการดาเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและ
คุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม กลุํมดีเดํน
๓.รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการจัดนิทรรศการ ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจ
และคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สถานการณ์โรคไข๎เลือดออก จังหวัดนครพนมเดือน กรกฎาคม
2561 ภาพรวมสถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในประเทศไทย สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในปี พ.ศ. 2561 (ข๎อมูล
จากระบบรายงานการเฝูาระวังโรค 506 สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561) มีรายงานผู๎ปุวยโรค
สะสมรวม 32,216 ราย อัตราปุวย 48.94 ตํอประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู๎ปุวยไข๎เลือดออกมากกวําปี
พ.ศ. 2560 ณ ชํวงเวลาเดียวกัน ร๎อยละ 44.10 (1.44 เทํา) ผู๎ปุวยเสียชีวิต 41 ราย อัตราปุวยตายร๎อยละ 0.13
การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกตามกลุํมอายุ สํวนใหญํพบในกลุํมอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราปุวยสูงสุด คือ
169.73 ตํอประชากรแสนคน รองลงมาได๎แกํ กลุํมอายุ 5-9 ปี (126.43), อายุ 15-24 ปี (90.02) อายุ
0-4 ปี (58.07) และ อายุ 25-34 ปี (45.07) ตามลาดับ สัดสํวนอาชีพที่พบผู๎ปุวยสูงสุดคือ นักเรียน ร๎อยละ
49.11 รองลงมา ได๎แกํ อาชีพรับจ๎าง (ร๎อยละ 18.61) ตามลาดับ ผู๎ปุวยเพศชาย 16,618 ราย เพศหญิง
15,598 ราย คิดเป็นอัตราสํวนเพศชายตํอเพศหญิงเทํากับ 1 : 0.94 การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออก
รายภาค พบวําภาคใต๎ มีอัตราปุวยสูงที่สุด เทํากับ 57.54 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา ได๎แกํ ภาคกลาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกรายเขตบริการสุขภาพ
พบวํา จังหวัดหนองบัวลาภู มีอัตราปุวยสูงที่สุด เทํากับ 35.66 ตํอแสนประชากร รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดเลย
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดนครพนม สถานการณ์โรค
ไข๎เลือดออกจังหวัดนครพนม สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกใน ปีพ.ศ.2561 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

~ ๑๗ ~

มีรายงานผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก สะสมรวม 63 ราย อัตราปุวย 8.87 ตํอประชากรแสนคน มีรายงานผู๎เสียชีวิต
1 ราย อัตราตายตํอประชากรแสนคน เทํากับ 0.14 อัตราผู๎ปุวยตายเทํากับร๎อยละ 1.41 และมีการรายงาน
จานวนผู๎ปุวยไข๎เลือดออกลดลงร๎อยละ 30.16 (0.76เทํา) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ณ ชํวงเวลาเดียวกัน
การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกตามกลุํมอายุ สํวนใหญํพบในกลุํมอายุ 5 - 9 ปี อัตราปุวยเทํากับ 44.89
ตํอแสนประชากร รองลงมาคือ กลุํมอายุ 15 – 19 ปี กลุํมอายุ 0 - 4 ปี และกลุํมอายุ 10 - 14 ปี อัตราปุวย
เทํากับ 24.82 20.97 และ 18.72 ตํอประชากรแสนคน ตามลาดับ สัดสํวนอาชีพที่พบผู๎ปุวยสูงสุดคือ นักเรียน
ร๎อยละ 62.50 รองลงมา ได๎แกํ ไมํทราบอาชีพ (ร๎อยละ 17.50) และรับจ๎าง (ร๎อยละ 10.00) ตามลาดับ
การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกรายอาเภอ พบวําอาเภอโพนสวรรค์ มีอัตราปุวยสูงที่สุด เทํากับเทํากับ 41.66
ตํอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาแก และอาเภอนาหว๎า ตามลาดับ การเกิดโรค
ไข๎เลือดออกในเดือนกรกฎาคม 2561 มีแนวโน๎มที่จะพบมากในทุกพื้นที่ในจังหวัดนครพนม ปีนี้โรคไข๎เลือดออก
ในภาพรวมประเทศเริ่มสูงมากผิดปกติ และมีระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดใหญํๆ อีกทั้งยังพบรายงานผู๎เสียชีวิตมาก
เมื่อเทียบข๎อมูลกับปีที่แล๎วและปีที่ผํานมาในชํวงเวลาเดียวกัน มาตรการควบคุมโรคไข๎เลือดออก จังหวัดนครพนม
ระดับจังหวัด ติดตามสถานการณ์ ขอความรํวมมือทุกสํวนราชการ จัดการรณรงค์ทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายใน
สถานทีร่ าชการ อยํางตํอเนื่องทุกสัปดาห์ ระดับอาเภอ ตาบล ติดตาม ดาเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด
และพื้นที่เสี่ยง เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ที่มีการระบาด ขอความรํวมมือทุก อปท. สนับสนุน
ทรัพยากรในการควบคุมโรค โดยใช๎งบประมาณของท๎องถิ่นและกองทุนสุขภาพตาบล ขอความรํวมมือผู๎นาชุมชน
ผู๎นาท๎องถิ่น นาประชาชนอาสาปราบยุง ทาลายแหลํงเพาะพันธุ์ยุงในที่สาธารณะ ได๎แกํ ศาสนสถาน โรงเรียน
สถานที่ราชการ และทุกหลังคาเรือน ขอความรํวมมือผู๎บริหารสถานศึกษาทุกแหํง นาครูและนักเรียนทาลายแหลํง
เพาะพันธุ์ยุง กาจัดขยะที่เป็นแหลํงน้าขังในโรงเรียนทุกสัปดาห์อยํางตํอเนื่อง เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ทาหน๎า
ที่แกนหลักในการควบคุมการระบาด และดูแลรักษาผู๎ปุวย ตลอดจนรํวมมือ สนับสนุนหนํวยงานตํางๆในการรณรงค์
กาจัดแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย ติตามและประเมินผลการควบคุมโรค จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ ผลการดาเนินงานวัณโรคจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ “Kick off NOC for TB Region” ประจาปี ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนการดาเนินงานและ
ประสานความร่วมมือด้านวัณโรค ตั้งเป้าค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เพิ่มอัตราการค้นพบ และเพิ่มอัตราการ
รักษาสาเร็จในผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๑ นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
เห็นชอบในหลักการดาเนินแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายลด
อุบัติการณ์ของโรควัณโรคลงร้อยละ ๑๒ ต่อปี ๑๗๒ ต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคเป็นวาระสาคัญ และกาหนดให้หน่วยงานสาธารณสุข
ทุกระดับดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติขึ้น (National Operation Center for TB) หรือ NOCTB เพื่อลดปัญหาวัณโรคในประเทศไทยความรุนแรงของสถานการณ์วัณโรค จานวนผู้ป่วยใหม่ปีละ ๑๒๐,๐๐๐ ราย
เสียชีวิตปีละ ๑๒,๐๐๐ ราย อัตราป่วย ๑๗๒ ต่อแสนประชากร สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ๑.๓ เท่า ไทยติดอันดับ ๑ ใน
๑๔ ประเทศของโลกเช่นเดียวกับ จีน อินเดีย เมียนมา เคนยา เอธิโอเปีย ที่มีภาระโรควัณโรคสูง รวมทั้งวัณโรคดื้อยา
และวัณโรคที่สัมพันธ์กับเอดส์ ค่าใช้จ่ายในการรักษา ๒,๐๐๐ บาทต่อราย หากเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนานรุนแรง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย อีกทั้งความยากลาบากใน

~ ๑๘ ~

การรักษา ๒ ปี กินยา ๑๔,๐๐ เม็ด ฉีดยาทุกวัน ๖-๘ เดือน ผู้ป่วยวัณโรค ๑ ราย หากไม่รักษาแพร่เชื้อให้คนรอบข้าง
ได้ ๑๐-๑๕ คนต่อปี จังหวัดนครพนม พบผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํทุกประเภท ๕๖๕ คน ของคําประมาณการของผู๎ปุวย
๑,๒๒๒ คน คิดเป็นอัตราการค๎นพบร๎อยละ ๔๖.๒๔ อัตราการรักษาสาเร็จในผู๎ปุวยรายใหมํ ร๎อยละ ๘๘.๖๕ อัตรา
การเสียชีวิต ร๎อยละ ๑๐.๘๗ ซึ่งยังต๎องเรํงดาเนินการเพื่อให๎บรรลุตามเปูาหมายการดาเนินงานวัณโรคของประเทศ
โดยในปี ๒๕๖๑ ได๎ตั้งเปูาหมายค๎นหาผู๎ปุวยวัณโรคในกลุํมเสี่ยง ได๎แกํ ผู๎สัมผัสโรค ผู๎สูงอายุมากกวํา ๖๕ ปี
ผู๎ติดเชื้อเอซไอวี ผู๎ต๎องขังในเรือนจา ผู๎ปุวยเบาหวาน แรงงานข๎ามชาติและบุคลากรสาธารณสุข ให๎ครอบคลุมร๎อยละ
๙๐ เพิ่มอัตราการค๎นพบให๎ได๎ไมํต่ากวําร๎อยละ ๙๐ และเพิ่มอัตราการรักษาสาเร็จผู๎ปุวยรายใหมํให๎ได๎ไมํต่ากวําร๎อยละ
๙๐อยํางไรก็ตาม การดาเนินงานจะประสบความสาเร็จได๎ จาเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากภาคีเครือขํายสุขภาพทุก
ภาคสํวนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแหํงชาติ ให๎บรรลุตามเปูาหมายตํอไป
“ในโอกาสนี้ ขอแนะนาประชาชน วํา วัณโรคสามารถติดตํอได๎จากการไอหรือจามรดกัน โรคนี้สามารถรักษาให๎
หายขาดได๎ เพียงรับประทานยาตํอเนื่องประมาณ ๖ เดือน และให๎หมั่นสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้ต่า
ไอติดต่อกัน ๒ สัปดาห์ เหนื่อยหอบ และน้าหนักลด ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย หากพบว่าป่วยจะ
ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ส่วนการป้องกันโรค ทาได้โดยการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่
ผู้อื่น และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล คือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หมั่นออกกาลังกาย ล้างมือ
ด้วยน้าและสบูํหรือเจลแอลกอฮอล์เพื่อปูองกันการติดเชื้อจากการสัมผัสเสมหะ มาตรการและแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อการบรรลุผลสาเร็จ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหํง ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแหํงชาติ“
(Nation Operation Center for TB : NOC-TB” วางระบบการดูแลรักษากากับติดตาม โดยเชื่อมโยงระบบ
ข๎อมูลอิเลคทรอนิกส์ผู๎ปุวยวัณโรครายบุคคล(tbcm) ให๎เป็นปัจจุบัน โดยใช๎กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอในการสนับสนุน (.พชอ) การดาเนินงานของทุกภาคสํวนในพื้นที่ รายงานข๎อมูล
ผู๎ปุวยวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผํานระบบ VDO Conference ตามชํวงระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งมีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน/ วางระบบการสํงตํอ กากับติดตามข๎อมูลและผู๎ปุวยที่มีการ
สํงตํอรักษาในพื้นที่ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๙ รณรงค์โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไปเทิดไท้องค์ราชัน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รณรงค์โครงการ 3 ล๎าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท๎องค์
ราชัน ปีที่ 3 โครงการรํวมเพื่อน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เครือขํายหมออนามัยได๎ดาเนินโครงการ 3 ล๎าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท๎องค์ราชัน โดยเริ่มตั้งแตํ
มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562โดยกระทรวงสาธารณสุข และสานักงานกองทุนการสร๎างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ให๎การสนับสนุนการดาเนินโครงการกํอให๎เกิดความรํวมมือและเกิดกระแสในการเลิกสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น
ผํานยุทธศาสตร์กลไก “เครือขํายหมออนามัย และ อสม.” ประมาณ 1 ล๎านคน ซึ่งมีกระจายอยูํทุกตาบลและ
หมูํบ๎านทั่วประเทศ ให๎ อสม. เชิญชวนให๎เลิกสูบบุหรี่ 1 คน ตํอปี ครบ 3 ปีจะมีผู๎เลิกสูบบุหรี่ 3 ล๎านคนเน๎น
“ลงมือทาสร๎างพฤติกรรมอยํางตํอเนื่อง” ควบคูํไปกับ “รณรงค์สร๎างกระแสใหญํเป็นระยะ” ซึ่งในปี 1 และปี 2
โครงการนี้สามารถทาให๎คนไทยสมัครใจเลิกบุหรี่ได๎ ประมาณ 1,200,000 น จากข๎อมูลใน เว็บไซด์
quitforkingปี 1 และ 2 และข๎อมูล 43 แฟูม ยังต่ากวําเปูาหมายจังหวัดนครพนม มี อสม. 10,153 คน
สองปีที่ผํานมามีคนสมัครใจเลิกสูบบุหรี่ 6,054 คน แกนนาเครือขํายหมออนามัย ประกอบด๎วย 4 องค์กร
สมาคมสาธารณสุขแหํงประเทศไทย มูลนิธิเครือขํายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัคร

~ ๑๙ ~

สาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน ได๎สร๎างกระแสให๎ประชาชนทั่วประเทศได๎ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และเชิญชวน
ให๎เลิกบุหรี่ โดยในชํวงวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2561 ได๎จัดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก
สร๎างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล๎าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท๎องค์ราชัน ปีที่ 3 ปั่นจักรยานเป็น 8 สาย ใน
6 ภาค ทั่วทั้งประเทศ อีสานสาย 3 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2561 เริ่มต๎นจากจังหวัดนครพนม
ผํานจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ร๎อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา ถึงกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ทุกจังหวัด
ที่ผํานจะมีการจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให๎การดาเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเพื่อสุขภาพของพี่น๎องประชาชนชาวนครพนม จึงขอความรํวมมือสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ทุกหมูํบ๎านชุมชน ชํวยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให๎ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ หรือเข๎ารับบริการที่
คลินิกอดบุหรี่ในสถานบริการใกล๎บ๎าน หรือแจ๎งรายชื่อข๎อมูลผู๎สมัครใจเลิกบุหรี่เพื่อบันทึกข๎อมูลในเว็บไซต์
http://www.quitforking.com ภาพกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร๎างกระแสรณรงค์
โครงการ 3 ล๎าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท๎องค์ราชัน ปีที่ 3อีสานสาย 3 นครพนม – นนทบุรี จึงขอนา
เรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๐ รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สรุปสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
1. สรุปข๎อมูลวาตภัยจังหวัดนครพนม (ระหวํางวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 14 มิถุนายน 2561) ดังนี้
- จานวนการเกิดวาตภัย 41 ครั้ง 11 อาเภอ 80 ตาบล 223 หมูํบ๎าน บ๎านเรือนเสียหาย
1,333 หลัง คอกสัตว์ 10 หลัง วัด 9 แหํง โรงเรียน 4 แหํง เสาไฟฟูา 4 ต๎น ต๎นยางพารา 984 ไรํ สถานที่ราชการ
8 แหํง ยุ๎งข๎าว 8 หลัง รถ 30 คัน โรงเก็บฟาง 1 หลัง แผงโซลําเซล 1 แผํน นาข๎าว 20 ไรํ พริก 2 ไรํ แตงโม 200
ไรํ แตงกวา 20 ไรํ พืชไรํ 8 ไรํ ที่เก็บพืชทางการเกษตร 1 หลัง ต๎นยางพารา 60 ไรํ ร๎านค๎า 2 หลัง
- อาเภอที่เกิดวาตภัย 11 อาเภอ ได๎แกํ อาเภอนาหว๎า ปลาปาก ธาตุพนม โพนสวรรค์ วังยาง เมืองนครพนม
นาแก นาทม เรณูนคร ทําอุเทน ศรีสงคราม ยกเว๎น ***อาเภอบ๎านแพง***ข๎อมูลวาตภัย ณ วันที่ 22 มิถุนายน
2561
2. สรุปข๎อมูลอัคคีภัยจังหวัดนครพนม (ระหวํางวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 4 กรกฎาคม 2561) ดังนี้
- จานวนการเกิดอัคคีภัย 11 ครั้ง 6 อาเภอ ได๎แกํ อาเภอทําอุเทน อาเภอปลาปาก อาเภอบ๎านแพง อาเภอ
เมืองนครพนม อาเภอนาทม และอาเภอธาตุพนม บ๎านเรือนได๎รับความเสียหายจานวน 18 หลัง ยุ๎งข๎าว 3 หลัง
ยางพารา 33 ไรํ คอกวัว 1 หลัง ***ข๎อมูลอัคคีภัย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
3. สรุปสาธารณภัยประจาเดือน มิถุนายน 2561
3.1 เกิดวาตภัย จานวน 2 ครั้ง 2 อาเภอ 2 ตาบล 3 หมูํบ๎าน บ๎านเรือนได๎รับความเสียหาย 16 หลัง
ที่อาเภอธาตุพนม บ๎านเรือนเสียหาย 2 หลัง และที่อาเภอนาแก บ๎านเรือนเสียหาย 14 หลัง รวม 16 หลัง
3..2 เกิดอัคคีภัย จานวน 2 ครั้ง 2 อาเภอ 2 ตาบล 2 หมูํบ๎าน บ๎านเรือนได๎รับความเสียหาย 3 หลัง
ที่อาเภอเมืองนครพนม บ๎านเรือนเสียหาย 1 หลัง และที่อาเภอนาทม บ๎านเรือนเสียหาย 2 หลัง รวม 3 หลัง
3.3 แมลงศัตรูพืชระบาด (เพลี้ยไฟ) ที่หมูํที่ 2 ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก ภัยเกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
ถึง 10 เมษายน 2561 เกษตรกร 6 ราย พื้นที่สวนแตงโมเสียหายสิ้นเชิง 24 ไรํๆ ละ 1,690 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 40,560 บาท
4. สรุปสาธารณภัยประจาเดือน กรกฎาคม 2561

~ ๒๐ ~

4.1 เกิดอัคคีภัย จานวน 1 ครั้ง ที่หมูํที่ 2 ตาบลบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง บ๎านเรือนเสียหาย 3 หลัง
4.2 เกิดอุทกภัย ที่อาเภอเมืองนครพนม อาเภอธาตุพนม อาเภอทําอุเทน อาเภอโพนสวรรค์ อาเภอเรณูนคร
อาเภอปลาปาก อาเภอนาแก และอาเภอบ๎านแพง รวม 8 อาเภอ 56 ตาบล 398 หมูํบ๎าน บ๎านเรือนได๎รับความ
เสียหาย 9 หลัง วัด 2 แหํง ถนน 30 สาย ทํอ/ฝาย 5 แหํง พื้นที่การเกษตร 38,104 ไรํ ประมง 146 บํอ ปศุสัตว์
120 ตัว จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๑ รายงานสถานการณ์น้าในปัจจุบันจังหวัดนครพนม
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครพนม
โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้า
ในจังหวัดนครพนม ข๎อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ปริมาณน้าในอํางเก็บน้าขนาดกลางและอํางเก็บน้าตาม
โครงการพระราชดาริ จานวน 19 อําง ความจุที่สามารถเก็บกักได๎ 51.243 ล๎าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 39.80
ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 77.67 % ของความจุ ปริมาณน้าใช๎การได๎ 37.41 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 73.02 % ของความจุ
ประตูระบายน้า 7 แหํง ความจุรวม 50.128 ล๎าน ลบ.ม. ปริมาณน้าปัจจุบัน 21.90 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 43.68%
ของความจุ ปริมาณน้าใช๎การ 18.39 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 36.69 % ของความจุ ปี 2561 มีปริมาณน้าน๎อยกวําปี
2560 เทํากับ 0.32 ล๎าน ลบ.ม. โครงการชลประทานนครพนม ได๎ดาเนินการกํอสร๎างเพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวม
ที่ดาเนินการแล๎ว ได๎แกํ ฝาย จานวน 77 แหํง, ประตูระบายน้า จานวน 10 แหํง, สถานีสูบน้าด๎วยไฟฟูา จานวน
113 แหํง, แก๎มลิง จานวน 11 แหํง, อํางเก็บน้า จานวน 19 แหํง พื้นที่ชลประทาน 212,607 ไรํ พื้นที่ปูองกันน้า
ทํวม 375,979 ไรํ และในปี 2561 – 2566 ได๎มีแผนการดาเนินการงานกํอสร๎าง ได๎แกํ ฝาย จานวน 23 แหํง,
ประตูระบายน้า จานวน 2 แหํง, สถานีสูบน้าด๎วยไฟฟูา จานวน 34 แหํง, แก๎งลิง จานวน 9 แหํง และสร๎างอาคาร
บังคับน้า จานวน 1 แหํง มีพื้นที่ชลประทานในแผนงาน 46,240 ไรํ และมีพื้นที่ปูองกันน้าทํวมในแผนงาน
14,500 ไรํ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๒ การบริหารจัดการขยะของจังหวัดนครพนม
ท้องถิ่นจังหวัด
ตามที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแมํบท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเสนอ เพื่อใช๎เป็นกรอบและทิศทางการดาเนินงานการแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสาคัญให๎เกิดการจัดการขยะมูลฝอยมอยํางครบวงจร โดยการมีสํวนรํวมจากทุกภาค
สํวนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุํงสูํการแก๎ไขปัญหาขยะอยํางยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมี
วิธีการสาคัญได๎แกํ การลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่แหลํงกาเนิด การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ซ้าและ
ใช๎ประโยชน์ใหมํ การเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การกาจัดขยะมูลฝอยด๎วยวิธีที่ถูกต๎อง ตามหลักวิชาการ
การสํงเสริมภาคแอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทย ได๎จัดทา “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561”
โดยใช๎หลักการ 3 ช:ใช๎น๎อย ใช๎ซ้า และนากลับมาใช๎ใหมํ หรือ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle)

~ ๒๑ ~

และหลักการประชารัฐ จังหวัดนครพนม ได๎ขับเคลื่อนการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง “นครพนมเมืองสะอาด” เป็นไปอยํางรูปธรรม และให๎หัวหน๎าสํวนราชการ ทุกสํวนราชการ
หัวหน๎าหนํวยงาน และนายอาเภอ ทุกอาเภอเข๎ารํวมโครงการดังกลําว (หนังสือจังหวัดนครพนม ดํวนมาก ที่ นพ
0023.3/ว 4636 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561) ข๎อพิจารณา สานักงานสํงแสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัด
นครพนม จึงเสนอหัวหน๎าสํวนราชการ ทุกสํวนราชการ หัวหน๎าหนํวยงาน (ตามบัญชีรายชื่อ) และนายอาเภอ ทุก
อาเภอ เพื่อทราบแผนการตรวจติดตามผลการดาเนินงานด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนจังหวัดนครพนมไปสูํการเป็นจังหวัดสะอาด เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ตํอไป จึงขอนา
เรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๓ ขอประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๐ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ชื่อเดิม
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์( โดยอยู่ในความดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.(
ให้โรงเรียนที่มีศักยภาพและความพร้อม รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ โดยมีการจัดหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อเน้นการพัฒนากาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ โดยรับนักเรียนโรงเรียนละ ๑ ห้อง จานวนห้องละ ๓๐ คน โดยมีความ
ร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.( สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.( และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.( เป็นผู้ร่วมพัฒนาและกาหนดแนวทาง
การศึกษา โดยมีโรงเรียนในประเทศทั้งหมด ๒๑๕ โรงเรียน เป็นโรงเรียนในโครงการ มีการแบ่งการบริหารออกเป็น
เครือข่ายตามภูมิภาค ๙ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เครือข่ายภาค
กลางตอนบน เครือขํายภาคกลางตอนลําง เครือขํายภาคใต๎ตอนบน เครือขํายภาคใต๎ตอนลําง เครือขํายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือขํายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง เครือขํายภาคตะวันออก โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างยิ่งยวด นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาที่มีความเข้มข้นแล้ว
ยังมีจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนากาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ จานวน ๓ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปฐม
นิเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ ค่ายวิชาการการศึกษาเรียนรู้ด้วยโครงงาน การประชุม
วิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันตาม
เครือข่ายในแต่ละภูมิภาค เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.( ให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๐
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีสมาชิก
ในเครือข่าย ๑๐ จังหวัด ๓๒ โรงเรียน จานวนทั้งสิ้น
๑,๒๐๐ คน มาร่วมการประชุมวิชาการฯ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกาหนดพิธีเปิดใน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้ พิธีเปิด มีการมอบโล่ให้แก่ ผู้บริหาร และคณะครู ผู้มีคุณูปการต่อโครงการ

~ ๒๒ ~

ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ การประชุมวิชาการ ประกอบด๎วย กิจกรรมคือ การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล๎อม การทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในจังหวัดนครพนม (City Tour) ได๎รับความอนุเคราะห์จาก สานักงาน
การทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม ในการจัดการทัศนศึกษาและจัดตั้งถนนคนเดิน
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวอีกทางหนึ่ง การประชุมสัมมนาความก๎าวหน๎า
ทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาตํอ พิธีมอบธงให๎เกําเจ๎าภาพการประชุมวิชาการฯ ครั้งตํอไป (๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
(โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแกํน) หนํวยงานที่ให๎ความอนุเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
จังหวัดนครพนม การทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม ฯลฯ กาหนดการประชุมวิชาการ ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม เครือขํายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๔ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนมิถุนายน
๒๕๖๑ :ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
พลังงานจังหวัด
ข๎อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด๎านการลดพลังงานของสํวนราชการในจังหวัดนครพนมรอบเดือนมิถุนายน 2561 : ข๎อมูล ณ วันที่ 26กรกฎาคม
2561 ระดับคะแนนของจังหวัดนครพนม การใช๎ไฟฟูาได๎ 5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 ) การใช๎น้ามันได๎ 5 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5) ร๎อยละการรายงานผลการใช๎พลังงานของหนํวยงาน การใช๎ไฟฟูา = 82.26 % การใช๎น้ามัน
= 82.26 % โดยมีหนํวยงานที่ยังไมํได๎รายงานผลการใช๎พลังงาน ดังนี้ สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนครพนม สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม สานักงานที่ดิน
จังหวัดนครพนม สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม สานักงานการศึกษานอกระบบจังหวัดนครพนม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ๎านแพง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์

~ ๒๓ ~

๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งและให๎บริการรับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์แกํประชาชน ตั้งแตํวันที่ 25 กรกฎาคม
2557 จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได๎รับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน 2,001
เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล๎ว จานวน 1,836 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 91.75 และ เรื่องที่อยูํระหวํางดาเนินการ จานวน
165 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 8.25 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ สรุปจานวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อคาถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งสถานที่รับความ
คิดเห็นตํอคาถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข๎อ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทั้ง
12 แหํง เพื่ออานวยความสะดวกแกํประชาชนที่จะมาแสดงความคิดเห็นฯ ตั้งแตํวันที่ 12 มิถุนายน 2560
จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู๎มาแสดงความคิดเห็นฯ รวมทั้งสิ้น จานวน 8,170 คน แยกเป็นชาย
จานวน 4,996 คน และเป็นหญิง จานวน 3,174 คน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๖.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานของเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๖๑ ดังนี้
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 112 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 39,200 ซี.ซี.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 328 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 114,800 ซี.ซี.
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 159 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 55,650 ซี.ซี.
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน 3 ครั้ง
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 3 ครั้ง

มีผู๎บริจาค จานวน 45 ราย
มีผู๎บริจาค จานวน 42 ราย

3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัย ซึ่งได๎รับความเสียหายทั้งหมด คือ นางราพรรณ อ.ท.ขันท์ อาศัยอยูํบ๎านเลขที่ 36/1 หมูํที่ 2
ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม พร๎อมมอบเงินชํวยเหลือ จานวน 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ๎วน)
พร๎อมด๎วยเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบสิ่งของชํวยเหลือนาฬิกา 1 เรือน ผ๎าหํม 2 ผืน
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมชํวยเหลือ
ผู๎ประสบอัคคีภัย ซึ่งได๎รับความเสียหายบางสํวน คือ นายสุวิทย์ แวงโสธรณ์ อาศัยอยูํบ๎านเลขที่ 130 หมูํที่ 2
ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม พร๎อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ๎าหํม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
และสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัย แกํครอบครัว นางปาน บุตรบุรี
บ๎านเลขที่ 137/2 หมูํที่ 2 ตาบลบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม โดยมอบเงินชํวยเหลือ
จานวน 5,000.- บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน) พัดลม 1 เครื่อง ผ๎าหํม 2 ผืน พร๎อมเครื่องอุปโภคบริโภคและเสื้อผ๎า
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
และสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัยบางสํวน ในเขตพื้นที่ตาบลบ๎านแพง
อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 2 ครอบครัว ดังนี้
1.ครอบครัว นายวัฒนา ราชนาวี บ๎านเลขที่ 121/3 หมูํที่ 2 ตาบลบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง
จังหวัดนครพนม โดยมอบเงินชํวยเหลือ จานวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ๎วน) ผ๎าหํม 2 ผืน เครื่องอุปโภค
บริโภคและเสื้อผ๎า
2.ครอบครัว นางสิริลักษณ์ บุตรบุรี บ๎านเลขที่ 67 หมูํที่ 2 ตาบลบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง
จังหวัดนครพนม โดยมอบเงินชํวยเหลือ จานวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ๎วน) ผ๎าหํม 2 ผืน เครื่องอุปโภค
บริโภคและเสื้อผ๎า
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะฯ รํวมออกหนํวยจังหวัดเคลื่อนที่
ครั้งที่ 10 ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ๎านนาเดื่อ ตาบลนาเดื่อ อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกันได๎มอบถุงยังชีพมอบแกํราษฎรผู๎ยากไร๎ จานวน 120 ชุด
4.งานสํงเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบน้าดื่มและขนม
สนับสนุนโครงการคนพิการไทยรวมใจพัฒนาสร๎างความตระหนักรู๎เชิงสร๎างสรรค์ ของชมรมผู๎ปกครองคนพิการ
จังหวัดนครพนม วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนให๎คนพิการทุกประเภทได๎มีโอกาสเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กิจกรรมทางสังคม
5.งานประชุม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
การประชุมกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติภารกิจของเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ณ ห๎องประชุมพญาศรีสัตตนาคราช (ชั้น 2) สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางสาวกัญญพัชร แย๎มกมล กรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นางสาวอรชร สุสิงห์ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป5 บุคลากรสภากาชาดไทย ประจาเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และนายอภิพันธุ์ กิติศรีวรพันธุ์
นายชํางโยธาชานาญงาน 6 สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
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การประสานความรํวมมือในการชํวยเหลือ ผู๎ประสบภัยพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ
จังหวัดขอนแกํน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารง นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางสาวกัญญพัชร แย๎มกมล กรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นางสาวอรชร สุสิงห์ จนท.บริหารงานทั่วไป 5
บุคลากรสภากาชาดไทย ประจาเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และนายอภิพันธุ์ กิติศรีวรพันธุ์ นายชํางโยธาชานาญ
งาน 6 สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เข๎ารํวมประชุมเชิงปฎิบัติการการประสานความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให๎การบริหารความเสี่ยงในด๎านการปฎิบัติ
งานบรรเทาทุกข์ผู๎ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบูรณาการการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยระหวํางหนํวยงาน
ของสภากาชาดไทยและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎เป็นแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกํน
6.กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย วิทย์ดารง ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนมนาคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อถวายความจังรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
ในนามกรรมการและสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ณ ห๎องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แหํงประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม กรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
สมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีบวงสรวงองค์
พญาศรีสัตตนาคราช ประจาปี 2561 กาหนดการจัดงาน 7 วัน 7 คืน ในระหวํางวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม
256๑ ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในโอกาสเดียวกัน ทางคณะเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการนาของ นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํา
กาชาดจังหวัดนครพนมรํวมราบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราชด๎วย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางสาวอรชร สุสิงห์ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 5 บุคลากรสภากาชาดไทย ประจาสานักงานเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม ต๎อนรับ คุณธันยพัต ปัญญาศุภเศรษฐ์ ผู๎ตรวจการสานักงานสลากกินแบํงรัฐบาลมาตรวจ
ครุภัณฑ์สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ที่ทางสานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล ได๎สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 300,000.- บาท ณ สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมรับเสด็จ พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าอทิตยาทรกิติคุณ ในการเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
บนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระใหญํ) และทรงยกยอดฉัตรขึ้นเหนือเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ณ วัดน๎อยโพธิ์คา ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เข๎ารํวมลงนาม
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ 66 พรรษา ณ บริเวณห๎องโถง
ชั้นลําง ศาลากลางจังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
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ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๕ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ปลัดจังหวัด
สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านนาเดื่อ บ๎านนาเดื่อ หมูํที่ ๙
ตาบลนาเดื่อ อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกรํวม
ดาเนินงานตามโครงการ ๗๐ หนํวยงาน ข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงานของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน ๔๔๐ หนํวยงาน
สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๑๔๖ กิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการออกบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ ฯ ครั้งตํอไป ๑๑/๒๕๖๑ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดจะออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านต๎าย บ๎านต๎าย หมูํที่ ๔ ตาบลโพนจาน อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๖ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
พาณิชย์จังหวัด
สรุปภาวะการค๎าชายแดนจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมิถุนายน 2561
สถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม
มูลคําการค๎ารวมในเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลคํา 8,323.90 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561
7,962.46 ล๎านบาท พบวํามูลคําเพิ่มขึ้น 361.44 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.54 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกํอน มิถุนายน 2560 มีมูลคํา 6,488.56 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 1,835.34 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ
28.28 มูลคําการค๎ารวมชํวงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561 มีมูลคํา 43,760.61 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับชํวง
เดียวกันของปีกํอนมกราคม – มิถุนายน 2560 มีมูลคํา 37,375.20 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 6,385.41 ล๎านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 17.08
การสํงออก
มูลคําการสํงออกในเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลคํา 4,221.02 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2561 มีมูลคําการสํงออก 5,518.72 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 1,297.70 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ
23.51 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีกํอนมิถุนายน 2560 มีมูลคํา 4,336.72 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง
115.70 ล๎านบาทหรือลดลงร๎อยละ 2.66
มูลคําการสํงออกรวมชํวงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 มีมูลคํา 25,519.76 ล๎านบาท เปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกันของปีกํอน มกราคม – มิถุนายน 2560 ซึ่งมีมูลคํา 26,387.15 ล๎านบาท มูลคําลดลง
867.39 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 3.28
สินค๎าสํงออกที่สาคัญคือขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม ลาไย เครื่องดื่มบารุงกาลังมะมํวง มังคุดลาไยอบแห๎ง
ทุเรียนแชํแข็ง โค กระบือมีชีวิต โซลาร์เซลล์ ผงซักฟอกน้ายาซักผ๎าน้ายาล๎างจานและสบูํ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสิ่ง
ปรุงแตํงหนํวยภายใน-ภายนอกเครื่องปรับอากาศ
การนาเข๎า
มูลคําการนาเข๎าในเดือน มิถุนายน 2561 มีมูลคํา 4,102.88 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเดือน
พฤษภาคม 2561 มีมูลคํานาเข๎า 2,443.74 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 1,659.14 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ
67.89 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีกํอน เดือนมิถุนายน 2560 มูลคําการนาเข๎า 2,151.84 ล๎านบาท มีมูลคํา
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เพิ่มขึ้น1,951.04 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 90.66
มูลคําการนาเข๎ารวมชํวงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 18,240.85 ล๎านบาท เปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกับของปีกํอน มกราคม - มิถุนายน 2560 ซึ่งมีมูลคํา 10,988.05 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 7,252.80
ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 66.00
สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟูา ปูนผงแผํนเวเฟอร์คอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
และแท็ปเล็ตปุ๋ยเคมี สํวนประกอบเบาะรถยนต์ที่ปรับเบาะ สํวนประกอบเบาะรถยนต์รางเลื่อนเบาะ สํวนประกอบของ
กระปุกเกียร์สายไฟพร๎อมขั้วตํอ
ดุลการค๎า
สาหรับในเดือนมิถุนายน 2561 เปรียบเทียบยอดสํงออกและนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนมได๎ดุลการค๎าคิดเป็น
มูลคํา 118.14 ล๎านบาท
ในชํวงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561 ดุลการค๎ามีมูลคํา 7,278.91 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีกํอนมกราคม – มิถุนายน 2560 ซึ่งดุลการค๎ามีมูลคํา 15,399.11 ล๎านบาท มีมูลการค๎าลดลง 8,120.20
ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 52.73
สินค๎าผํานแดนขาเข๎า (จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม) ขาออก (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว)
มูลคําสินค๎าผํานแดนรวมเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลคํา 76.07 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเดือน
พฤษภาคม 2561 มีมูลคํา 84.01 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 7.94 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 9.45 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผํานมา เดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมีมูลคํา 270.99 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง
194.92 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 71.92 โดยเป็นมูลคําสินค๎าผํานแดนขาออกมูลคํา 59.21 ล๎านบาท ขาเข๎า
มูลคํา 16.86 ล๎านบาท
มูลคําสินค๎าผํานแดนรวมชํวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 2,230.63 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอน มกราคม - มิถุนายน 2560 ซึ่งมีมูลคํา 2,759.72 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 529.09
ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 19.17 โดยเป็นมูลคําสินค๎าผํานแดนขาออกมูลคํา 1,999.82 ล๎านบาท ขาเข๎ามูลคํา 230.81
ล๎านบาท
- สินค๎าผํานแดนขาเข๎าที่สาคัญได๎แกํแรํดีบุก หัวแรํโปแตสสํวนประกอบเครื่องขุดเจาะ
- สินค๎าผํานแดนขาออก ได๎แกํรถปั้นจั่นหัวลากพร๎อมเครนหางเทรเลอร์เครื่องดื่ม–อาหารสาหรับเด็กอุปกรณ์
กํอสร๎างใช๎ในงานเขื่อนสํวนประกอบรถยนต์เกําใช๎แล๎วรถบรรทุกสิบล๎อพร๎อมติดเครนสํวนประกอบเครื่องจักรใช๎ใน
เหมืองแรํกล๎องสารวจและอุปกรณ์อื่นๆ เครื่องสูบน้าเหล็กแผํนเรียบเครื่องในสุกรแชํแข็งและเครื่องในโคแชํเย็น
ในชํวงเดือนมิถุนายน 2561 มีรถยนต์บรรทุกสินค๎าเข๎ามาทางดํานศุลกากรนครพนม 5,193 คัน และ
รถยนต์บรรทุกสินค๎าออกจากดํานศุลกากรนครพนม 4,999 คัน ในขณะที่รถสินค๎าผํานแดนขาเข๎า มีจานวน 43
คัน และรถสินค๎าผํานแดนขาออก มีจานวน 40 คัน
การค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน จังหวัดนครพนมมีจุดผํอนปรน 4 แหํง คือ จุดผํอนปรนทําเทียบเรือบ๎านโพธิ์ไทร อ.บ๎านแพง
จุดผํอนปรนบ๎านหนาด อ.เมืองนครพนม จุดผํอนปรนทําอุเทนอ.ทําอุเทน จุดผํอนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม ในชํวง
เดือนมิถุนายน 2561 มูลคําการค๎าชายแดนจุดผํอนปรนทั้ง 4 แหํง รวมมีมูลคํา 9.41 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกับของปีกํอน เดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมีมูลคํา 12.03 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 2.62 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ
21.77 โดยประกอบด๎วย เดือนมิถุนายน 2561 มูลคําการสํงออก 7.67 ล๎านบาท และมูลคําการนาเข๎า 1.74 ล๎านบาท
ในชํวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 มีมูลคําการค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน 4 แหํง มูลคํา 74.06 ล๎านบาท
โดยเป็นมูลคําสํงออก 59.90 ล๎านบาท มูลคําสินค๎านาเข๎า 14.15 ล๎านบาท
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- สินค๎าสํงออกที่สาคัญได๎แกํ สินค๎าอุปโภค-บริโภคเครื่องใช๎ไฟฟูา
- สินค๎านาเข๎าที่สาคัญได๎แกํ พืชผักผลไม๎ตามฤดูกาล ของปุาสมุนไพร เครื่องจักสาน
ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนมิถุนายน และระยะ 6 เดือนแรกของปี 2561
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม รํวมกับกลุํมดัชนีราคาผู๎บริโภค กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจการค๎า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค๎า กระทรวงพาณิชย์ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคา
ผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมิถุนายน 2561 โดยสรุปการประมวลผลดัชนีราคาผู๎บริโภคของประเทศ
รายการสินค๎าและบริการที่คานวณ มีจานวน 422 รายการ สาหรับจังหวัดนครพนม มีจานวน 253 รายการ
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสํวน
บุคคล พาหนะ การขนสํงและการสื่อสาร การบันเทิง การอําน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม ได๎ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมิถุนายน 2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เทํากับ 100 เดือนมิถุนายน 2561 เทํากับ
102.05 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 คือ 102.14 โดยลดลงขึ้นร๎อยละ 0.09 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560
สูงขึ้นร๎อยละ 1.38
2. ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมิถุนายน2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เทํากับ 100 เดือนมิถุนายน 2561 เทํา กับ
101.6 สาหรั บ เดื อนพฤษภาคม 2561 เทํา กับ 101.5
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบ๎ ริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมิถุนายน 2561 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1
3.2 เดือนมิถุนายน 2560 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.4
3.3 เฉลี่ย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) ปี 2561 กับระยะเดียวกันของปี 2560 ดัชนีเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 0.1
4. ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนพฤษภาคม
2561 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1 (เดือนพฤษภาคม 2561 เทียบกับเดือนเมษายน 2561 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.2) ทั้งนี้
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 0.4 ปัจจัยสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้น
ของหมวดผักและผลไม๎ ร๎อยละ 2.7 (ต๎นหอม มะเขือเทศ ผักชี ผักคะน๎า กะหล่าปลี กะหล่าดอก ข๎าวโพดฝักอํอน
ผักกาดหอม หอมแดง แคนตาลูป มะพร๎าวอํอน) รวมทั้งสินค๎าข๎าวสารเจ๎า ก็ได๎ปรับขึ้นเชํนกัน
๕. พิจารณาเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ พฤษภาคม เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 2561
(เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.4สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม ร๎อยละ จาก 2.2
การเพิ่มขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ 13.3 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 5.6 และหมวด
เคหสถาน ร๎อยละ 0.8
๖. เฉลี่ยชํวงระยะ ๖ เดือน (มกราคม – มิถุนายน) ของปี ๒๕๖๑ เทียบกับชํวงเดียวกันของปี
๒๕๖๐ ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ ๐.๑ สาเหตุสาคัญมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม
ร๎อยละ ๑.๒ จากการเพิ่มขึ้นของหมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร๎อยละ ๕.๖ หมวดน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ ๕.๔

~ ๒๙ ~

หมวดเคหสถานร๎อยละ ๐.๙ และหมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล ร๎อยละ ๐.๑ จึงขอนาเรียนให๎
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธาน:
ชํวงบําย ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม จะไปประชุมที่วัดโฆสมังคลาราม ตาบลโคกสวําง
อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร๎อมในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีรักธาตุประดิษฐาน ณ พระมหา
ธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ซึ่งจะมีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวง
กลาโหม มาเป็นประธานฝุายฆราวาส ทัง้ นี้ เมื่อได๎รับกาหนดการที่ชัดเจนแล๎ว จะได๎แจ๎งเชิญชวนสํวนราชการ/หนํวยงาน
เข๎ารํวมในพิธี ฯ ดังกลําว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด:
นาเสนอ Project กลุํมสนุกประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวและงาน
ประเพณีตําง ๆ เมื่อ Scan เข๎าไปแล๎ว จะออกมาเป็น Application of life ข๎อมูลของจังหวัดนครพนม มุกดาหาร
สกลนคร จะประกอบไปด๎วย ข๎อมูลทํองเที่ยวและงานประเพณีตําง ๆ ปรากฏขึ้นมา
ประธาน:
บริเวณ Landmark พญาศรีสัตตนาคราช ได๎ทาในเรื่องแหลํงทํองเที่ยวและ QR Code สามารถ
ใช๎โทรศัพท์สํองดูหาข๎อมูลตําง ๆ ได๎ ในจุดตําง ๆจะให๎ Scan QR Code สามารถดูข๎อมูลเปิดเรื่องดูได๎
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด: กรมโยธาธิการจังหวัด ได๎จัดทาแบบแปลนบ๎านสานฝัน เพื่อเป็น
ของขวัญปีใหมํสาหรับประชาชนทั่วไป ขอให๎อาเภอตํางๆ ติดตํอขอรับได๎ที่สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๔
***************************

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

~ ๓๐ ~

~ ๓๑ ~

~ ๓๒ ~

