~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหมํ)
-------------------------ผู๎มาประชุม
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นายสมชาย
นายประทีป
นายบารุง
นางปัทมา
นายจรัล
นายสุกิจ
นายยุทธชัย
นางทิพรักษ์
นายวรเชษฐ์
นางพจนีย์
นายประสาท
นายประจวบ
นายชิตชัย
นายวิรพ
นายสุรศักดิ์
นายสมชาย
นายสันติ
นายกฤตวิทย์
นางอภิญญา
นายณัชภณ
นายชลวิทย์
นางภัทรวดี
นางดวงจันทร์
นายปริญญา
นายปิติโรจน์
น.ส.กรลภัส
นางอดาพร
นายเดชา
นายรัชรุจ
นายสุพจน์

วิทย์ดารงค์
ฤทธิกุล
ศรีลาชัย
วิทย์ดารงค์
จันทมัตตุการ
กลีบแก๎ว
ตริสกุล
อาพาส
ชาวเหนือ
ฤทธิกุล
ทัศคร
คงฤทธิ์
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
ต๎นสวรรค์
อนันตจารุตระกูล
ศรขรรค์
พิมพ์ทองงาม
ชมภูมาศ
ยลวงศ์
นามจันทรา
สิงคเสลิต
แคลมประโทก
ตรีประเสริฐ
ภวันพิธิวัฒน์
ปทุมไกยะ
สมพงษ์
พลกล๎า
บุญครอง
คงทอง

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

~๒~

๓๑. นายธนิตศักดิ์
๓๒. น.ส.ณัฐชยา
๓๓. นางสาวกชพรรณ
๓๔. นายประเวศ
๓๕. น.ส.วันวิสาข์
๓๖. น.ส.มัณฑนา
๓๗. พ.อ.อภิชาติ
๓๘. พ.ต.อ.สมนึก
๓๙. น.อ.กษัดิ

อุํนตา
ชํางแกะ
วิชิตธนบดี
กันสุข
ธวะโต
ฟูกูล
รานอก
มิควาฬ
กลิ่นศรีสุข

๔๐. พ.อ.คาค๎าย
๔๑. ร.อ.สุรชัย
๔๒. ร.ต.อ.ชานนท์
๔๓. พ.ต.ท.นิธวิ ัชร์
๔๔. ร.ต.อ.เสถียร
๔๕. ร.ต.อ.จรงณ์
๔๖. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๔๗. น.อ.เชิดชู
๔๘. ร.อ.วันดี

แหลํงสะท๎าน
พิทักษพล
ภูอวมแก๎ว
ดิลกพงศ์โยธิน
พัฒนะโชติ
แก๎วดาเนิน
บุญภิโข
ชูเสน
สีนวล

๔๙. จ.อ.คมสันต์
๕๐. น.อ.กษัดิ

หงษ์พรม
กลิ่นศรีสุข

๕๑. นายประพนธ์
๕๒. นายทวีวงศ์

แก๎วกาพล
ญาณกรวงค์

๕๓. นายอิสระพันธ์

สมัครคดี

๕๔. นายเกรียงศักดิ์
๕๕. วําที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๖. นายอนันท์
๕๗. นายสุเทพ
๕๘. นายปริญญา
๕๙. นายปิยะพงษ์

เชื่อมงาม
คาแสงดี
นนท์ดี
หันวิสัย
ธรเสนา
ผลาจันทร์

๖๐. นายอรรถดนัย

อรุณไพร

๖๑. นายมงคล

รุณธาตุ

วัฒนธรรมจังหวัด
ท๎องถิ่นจังหวัด
แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
แทน ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
แทน สัสดีจังหวัดนครพนม
แทน สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู๎กากับการตรวจคนเข๎าเมืองนครพนม
แทน ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๕
แทน 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
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครพนม
แทน อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและ
บังคับคดีจังหวัด
แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
สรรพากรพื้นที่นครพนม
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๒
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

~๓~

๖๒. น.ส.สร๎อย

สกุลเด็น

๖๓. นายภิรมย์
๖๔. นายศุภมิตร
๖๕. นางกชกร
๖๖. นายศิริชัย
๖๗. นางสาวลัดดาวัลย์

มีแก๎ว
พินิจการณ์
เพชรมุนี
คุณาบุตร
ทิพย์สิงห์

๖๘. นายวีระ
๖๙. นางแสงอรุณ
๗๐. นากิตติศักดิ์
๗๑. นางนิยม
๗๒. นายสุพล
๗๓. น.ส.กัลยาวรรณ
๗๔. นายสมผล
๗๕. นายบรรจง
๗๖. นายสุชัย
๗๗. นายณรงค์
๗๘. นางจินตนา
๗๙. นายอดุล
๘๐. นางทิพย์มณฑา

มานิสสรณ์
เนื่องสิทธิ์
จันมา
ไขํมุก
แสนคา
วรษา
เมืองโคตร
วงษ์แสวง
พงศ์พัฒนพาณิชย์
รัตนตรัยวงศ์
สุมขุนทด
ภักดีพันดอน
กอมณี

๘๑. นายอัครพล
๘๒. นางสาวสุมลฑา
๘๓. นายสุรศักดิ์
๘๔. นายสุพจน์
๘๕. นางอมรรัตน์
๘๖. จ.ส.อ.ประหยัด
๘๗. นางสาวบุญน๎อม
๘๘ นางอัมภัครมณ
๘๙. นายจีราวัฒน์
๙๐. นายกฤษฎา
๙๑. นายพรศักดิ์
๙๒. นายฉัตรชัย

นึกชม
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
คณานันท์
มณีโชติ
งามเชื้อ
สงเดช
จันทร์หอม
สาครวงศ์
ธรรมาวานิช
เต๎าทอง

๙๓. นายเอกพงษ์

มุสิกะเจริญ

แทน ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ผอ.ทําอากาศยานนครพนม
แทน สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นายดํานศุลกากรนครพนม
หัวหน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๖ สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
รกท.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัด
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์นครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจพืชนครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู๎อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
แทน ผอ.สานักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุจังหวัด
ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หน.ดํานตรวจสัตว์ปุานครพนม กรมอุทานแหํงชาติ
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู๎อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔
นครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)

~๔~

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

ไตยราช
วิเศษชุนหศิลป์
อุดาโรกุล
วิจันทร์รัตน์
โชคดา
ธรรมเกสร
กุลพันธ์
เทพรัตน์
คนซื่อ
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
ปวราชิต
วัจนสวัสดิ์
ชาญวนังกูร

๑๐๘. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์
๑๐๙. นายอุฎฐายี

วันจันทึก
โสวรรณ

๑๑๐. นายศิราชัย
๑๑๑. นายประหยัด
๑๑๒. นางเอมอร

ไตรยราช
วังวร
จันทร์นนท์

๑๑๓. นายพิเชษฐ์
๑๑๔. นายหมง
๑๑๕ นางยุรดา
๑๑๖. นายสุธี
๑๑๗. นายสุรัตน์
๑๑๘. นายชาญวิทย์
๑๑๙. นายธีรวัฒน์
๑๒๐. นายธารินทร์
๑๒๑. นายเทิดศักดิ์
๑๒๒. นายอุดร
๑๒๓. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๔. น.ส.อัมพวา

หลั่งทรัพย์
อภัยโส
ทองธนฐากุล
กุลตังวัฒนา
ก๎องเกียรติกมล
มูลโคตร
แก๎วอุดร
พันธุมัย
พลนารี
ลาดบาศรี
สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง

๑๒๕. นายประยงค์
๑๒๖. นายปริญญา
๑๒๗ นายธนกฤต

เฟื้อยใต๎
ฤทธิ์ดา
อุติลานนท์

แทน หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรนครพนม
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู๎จัดการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
แทน ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู๎จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน 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
แทน ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
แทน หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
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๑๒๘. นางสมร
๑๒๙. นายพร๎อมพันธุ์
๑๓๐. นางพูนสุข
๑๓๑. นายโชคดี
๑๓๒. นายกาญน์ทอง
๑๓๓. นายเอกราช
๑๓๔. นายสุพจน์
๑๓๕. วําที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๖. นายเมธา
๑๓๗. นายพีรพล
๑๓๘. นายวรวิทย์
๑๓๙. นายเมธี
๑๔๐. นายธุรานนท์
๑๔๑. นายเชิดพงษ์
๑๔๒. นายขุนไกร
๑๔๓. นายนรินทร์
๑๔๔. นายสงัด
๑๔๕. พ.ต.ท.ชานาญ
๑๔๖. พ.ต.อ.จุลฤทธิ์
๑๔๗. พ.ต.ท.มนตรี
๑๔๘. พ.ต.ต.ชินภัทร
๑๔๙. พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์
๑๕๐. พ.ต.ท.สังคม
๑๕๑. พ.ต.ท.สงํา
๑๕๒. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๓. พ.ต.ท.ชัยทัศรัศม์
๑๕๔ พ.ต.อ.สุชาติ
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
๑๖๐. พ.ต.ท.เจษฎษา
๑๖๑. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๒. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๓ พ.ต.ท.รัฐพร

กลางประพันธ์
กุลภา
โพธิ์สุ
มังคละคีรี
ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์
ผิวดา
ขาปูุ
ชูจันทร์
ลือลํา
พิมพนิตย์
กาญจนสุนทร
หลักติ
ผลวิเชียร
สุขสุมิตร
คามุข
บูรณภัทรโชติ
คนไว
จุลกะ
ฉิมพาลี
แสนมนตรี
บัวอิ่น
พรหมจันทร์
อินทร์สาธร
จิระสกุลไทย
พรหมศิริ
พยัคฆ์มะเริง
บุญเต็ม
ใยศิริกุล
พิทักษ์ธรรม
ทจรสมบัติ
แก๎วรุนคา
เปรมโด
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

แทน ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการ ภาคประชาชน
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอทําอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ๎านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
แทน นายอาเภอนาหว๎า
แทน นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
แทน นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
แทน ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
แทน ผกก.สภ.นาแก
แทน ผกก.สภ.บ๎านแพง
แทน ผกก.สภ.ทําอุเทน
แทน ผกก.สภ.ปลาปาก
แทน 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
สวญ.สภ.กุตาไก๎
หัวหน๎าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน๎าหนํวยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจทํองเที่ยว ฯ
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ผู๎ไมํมาประชุม
๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
๑. นายวรากร
ปานเพชร
แทน 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. นางเอมอร
อุํนคา
ผอ.กลุํมงานอานวยการ
๘. นางพรทิพย์
ภาจันทร์คู
เจ๎าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม
๙. นายรัฐธรรมนูญ
รื้อสกุล
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
๑๐.น.ส.จิตตรา
เปรี่อยวิชา
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
****************************
ห้วงเวลาการชี้แจงข้อราชการให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้ทราบงานนโยบาย คสช. และนโยบายรัฐบาล
(เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.) โดยถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM ความถี่
๙๐.๒๕ MHz
ข้อสั่งการของประธาน
ประธาน
: การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ซึง่ ได๎นาผล
การดาเนินงานที่สาคัญที่เกิดขึ้น จะมานาเรียนให๎พี่น๎องประชาชนได๎รับทราบ ในเรื่องราวที่สาคัญๆ หลากหลายเรื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปิดอาคาร “สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม”
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งอาคารหลังเดิมอยูํในสภาพที่ทรุดโทรม รายได๎หลักในการจัดสร๎าง มาจาก
การสร๎างเหรียญพญาศรีสัตตนาคราช รุํนเพิ่มยศ เพิ่มลาภ จากการเชําบูชาของผู๎มีจิตศรัทธา และบุคคลผู๎มีจิตศรัทธา
รํวมกันบริจาค ประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และกองสลากให๎การสนับสนุนโต๏ะ เก๎าอี้ ในห๎องประชุม และเครื่องเสียง
กํอสร๎างแล๎วเสร็จ ประมาณกรกฎาคม ๒๕๖๐ จากนั้นได๎มีหนังสือไปยังสภากาชาดไทย เพื่อกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดอาคาร เดิมกาหนดเสด็จฯ ๑๘ – ๒๐ ก.พ.๒๕๖๒ ซึ่งหลังจากมีการ
ประสานงานเพิ่มเติมไปยังสภากาชาดไทย ได๎รํนระยะเวลาจากปี ๒๕๖๒ มาเป็น ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๑ เป็นสิ่งที่สร๎างความ
ปลาบปลื้มปิติ ที่พี่น๎องประชาชนได๎เฝูารับเสด็จฯ อยํางใกล๎ชิดเป็นพระราชกรณียกิจแรกอยํางเป็นทางการในวันเสด็จ
กํอนที่พระองค์จะเสด็จไปยัง จ.บึงกาฬ และจ.สกลนคร
- ท่านแผน วรรรเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบทูลรายงานการกํอสร๎าง ผวจ.นพ. เปิดตัวผู๎เฝูารับพระราชทาน
เข็มที่ระลึก ผู๎บริจาค จานวน ๗๐ ราย ผู๎มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน ๗๕ ราย ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช๎สอยตาม
พระราชอัธยาศัย จากนั้นเสด็จมากดปุุมเปิดและคลุมปูายอาคาร ปลูกต๎นกันเกรา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
ผลการดาเนินงาน เสด็จเข๎าห๎องคลังพัสดุ ทอดพระเนตรระบบการดูแลชํวยเหลือพี่น๎องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตํางๆ
เสด็จขึ้นชั้น ๒ ถวายรูปหลํอองค์พญาศรีสัตตนาคราช ขนาด ๒๒ นิ้ว กะหลั่ยทอง หมายเลขที่ถวาย เลข ๙ ถือเป็น
สิริมงคลและหนังสือนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งได๎รวบรวมพระราชกรณียกิจที่ ร.๙ เสด็จที่ จ.นครพนม
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ถึงจานวน ๑๗ ครั้ง หนังสือนี้จัดทาขั้นมาเมื่อครั้งที่ ร.๙ สวรรคต จากนั้นเสด็จเยี่ยมชมอาคาร ลงพระนามาภิไธย
มีผู๎ถวายเงิน (เพิ่มเติม) อีก ๓๐ กวําราย เป็นการรํวมแรงรํวมใจของพี่น๎องประชาชนชาวจังหวัดนครพนม จากนั้น
พระองค์ได๎ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังทําอากาศยาน เพื่อเสด็จไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัด
สกลนคร ถือเป็นเรื่องสาคัญที่สุดในรอบเดือนที่ผํานมา
- หนํวยงานตํางๆ ที่เข๎ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ทํานจรัญธาดา กรรณสูตร องคมนตรี มาติดตามโครงการพัฒนาลุํมน้าก่า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได๎นาสับปะรด
ทําอุเทนไปให๎รับประทาน เป็นที่ชื่นชอบ รสชาติดี ผิดจากที่เคยทานมา ได๎ตรวจพื้นที่เยี่ยมแปลงเศรษฐกิจพอเพียง
แปลงเกษตรกร ที่บ๎านนาคูํ อ.นาแก โครงการพัฒนาลุํมน้าก่า อันเนื่องจากพระราชดาริ
- การจัดประชุมทํองเที่ยวอนุภูมิภาคลุํมแมํน้าโขง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ แมํน้าโขงไหลผํานพมํา ลาว ไทย เวียดนาม กัมพูชา
ประเทศที่ใช๎ประโยชน์ในลุํมแมํน้าโขง ไหลผํานในประเทศไหลผํานระหวํางประเทศ เชํน นครพนม กั้นกลางระหวํางไทย –
สปป.ลาว การดาเนินการจะต๎องได๎รับการชํวยกัน จะรํวมกันพัฒนาอยํางไร ให๎เกิดความเหมาะสม หมุนเวียนกันไป
ตามประเทศสมาชิก ผู๎ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข๎ารํวมได๎ ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว ทั้ง ๖ ประเทศ
ครั้งที่ ๑ ประชุมที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และหมุนเวียนไปตามเมืองอื่นๆ ของประเทศสมาชิก
ครั้งลําสุด ประชุมที่ หลวงพระบาง สปป.ลาว เน๎นสํงเสริมในเรื่องการทํองเที่ยว ปีนี้ได๎คัดเลือกจังหวัดนครพนม
จัดประชุม ระหวําง ๒๕ – ๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ จะนากลุํมคนผู๎ประกอบการธุรกิจการทํองเที่ยวมาประชุมหารือกับ
การถํายทาการประกวดหนังสั้น เน๎นความเป็นศาสนาพุทธ มาเป็นธีมหลัก ในเรื่องของการสํงเสริมการทํองเที่ยว
คณะฯ จะแบํงสายไปเยี่ยมชมตามหมูํบ๎านชนเผําตํางๆ มีหมูํบ๎านทํองเที่ยว ที่แสดงถึงวิถีชีวิต เอกลักษณ์ของแตํละ
ท๎องถิ่น หมูํบ๎านทํองเที่ยวตํางๆ การประชุมครั้งนี้จะได๎ประโยชน์จาการทํองเที่ยว อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ กระตุ๎น
ให๎คนรู๎จักจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนมมีประเพณีที่สาคัญตํางๆ มากมาย เมื่อวันที่ ๙/๙/๒๕๕๙
มีแลนมาร์คพญาศรีสัตตนาคราชแหํงใหมํ ดึงดูดนักทํองเที่ยว จากปี ๒๕๕๘ นักทํองเที่ยวจาก ๘๐๐,๐๐๐ คน
ปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๑.๒ – ๑.๓ ล๎านคน และปี ๒๕๖๑ อาจจะสูงถึง ๑.๕ ล๎านคน ภายในระยะเวลา ๓ ปี
ถือเป็นตัวเลขที่จะทาให๎เกิดความตื่นตัวในจังหวัดนครพนม แตํอยํางไรก็ตามนักทํองเที่ยวตํางประเทศ ยังน๎อยมาก
การจัด MTF ในจังหวัดนครพนม ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวจาก ๖ จังหวัด มากกวํา ๓๐๐ คน ได๎มารํวมถํายทอด
ความรู๎ รํวมจัดการทํองเที่ยว การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ จะเป็นการชํวยให๎ชาวตํางประเทศ รู๎จักจังหวัดนครพนมมาก
ยิ่งขึ้น เชํน ประเทศจีน เวียดนาม อนุสรณ์สถานการณ์ประกอบโลจิมินห์ เคยมาพานัก อาจสร๎างเป็นสารคดีเรื่องสั้น
ในการรวมตัว เพื่อกอบกู๎ประเทศ คนเวียดนามต๎องรักคนไทย เพราะคนไทยให๎การชํวยเหลือลุงโฮให๎มาพานักและ
กลับไปกอบกู๎ประเทศเวียดนามได๎สาเร็จ คนเวียดนามกวํา ๙๐ ล๎านคน มาประเทศไทย ต๎องมาตามรอยลุงโฮ
การจัดประชุม MTF จะขยายฐานนักทํองเที่ยวตํางประเทศขึ้นมา การทํองเที่ยวริมฝั่งโขงทํองเที่ยว ๓ ธรรม
ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
- เมื่อกลางเดือน มิ.ย.๒๕๖๑ ในเรื่องการสํงเสริมการทํองเที่ยวในคํายทหาร ได๎สร๎างแหลํงทํองเที่ยว ใช๎งบประมาณ ๕๐
กวําล๎าน สร๎างอาคาร สถานที่ สนามยิงธนู ยิงปืน แหลํงทํองเที่ยวทางน้า ฐานทดสอบกาลังใจ การผจญภัย จุดนี้
จะเป็นอีกเส๎นทางหนึ่งในการสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎มีทางเลือกเพิ่มขึ้นสาหรับนักทํองเที่ยว
- การถํายทา สารคดี ของ ททบ.๕ ในชํวงเดือน ก.ค.จะมีการออนแอร์ออกอากาศทาง ททบ. ๕ ของดี ของเดํน ความ
เป็นมาของพญาศรีสัตตนาคราช และพระธาตุประจาวันเกิดทั้ง ๘ แหํง
- โครงการไทยนิยมยั่งยืน ดาเนินการแล๎วในทุกพื้นที่ ขอให๎ชํวยกันติดตาม ดูแลโครงการ การใช๎งบประมาณตํางๆ
ให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ กลุํมเปูาหมายหลัก ผู๎ลงทะเบียนสวัสดิการผู๎มีรายได๎น๎อยงบประมาณได๎ทยอยลงในพื้นที่แล๎ว
ขอให๎ไปตรวจสอบวํา โครงการที่ได๎รับการอนุมัติแล๎วให๎ดาเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และดาเนินการเบิกจําย
งบประมาณ

~๘~

- การคัดเลือกผู๎ตรวจการสถานเลือกตั้ง มีการแตํงตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมา ๑ ชุด ผวจ.เป็นประธาน เปิดสมัครแล๎ว
ตรวจสอบเอกสาร คัดเลือกให๎เหลือ ๑๖ คน สํงให๎คณะกรรมการสํวนกลางพิจารณาและประกาศผลออกมา ตามจานวน
ที่กาหนด นครพนม จานวน ๕ ราย ๒ คน จะประจาที่จังหวัด อีก ๓ คน ไปลงที่จังหวัดอื่นๆ มีผู๎สมัครแล๎วจานวน
๒๑ คน ตรวจสอบคุณสมบัติ และประชุมคัดเลือกให๎เหลือ ๑๖ คน สํงให๎คณะกรรมการสํวนกลางพิจารณา
- งานประเพณีบุญเดือน ๗ บุญชาฮะเมือง เทศบาลเมืองรํวมกับชุมชนตํางๆ ในเขตเทศบาลเมืองได๎จัดขึ้น เพื่อเป็นการ
ชาระล๎างสิ่งชั่วร๎ายตํางๆ ให๎หมดไป
- งานประเพณีที่สาคัญของจังหวัดนครพนม
เดิม ๑.งานนมัสการพระธาตุพนม (บุญเดือนสาม)
๒.งานไหลเรือไฟ (ออกพรรษา)
ตั้งแตํปี ๒๕๕๙ เป็นต๎นมา ได๎มีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชองค์พญาศรีสัตตนาคราช เมื่อวันที่ ๙/๙/๒๕๖๙ (๙ วัน
๙ คืน) จุดประกายงานที่ยิ่งใหญํ
ปี ๒๕๖๐ จัดเป็นงานประจาปี ซึ่งถัดจากดือน ก.ย.จะใกล๎เทศกาลไหลเรือไฟ ถ๎าจัดในเดือน ๙ งานจะใกล๎เคียงกัน
จึงได๎ถือเอา พญานาคมี ๗ เศียร วันที่ ๗ เดือน (๗ จัดงาน ๗ วัน ๗ คืน) และรวมพระธาตุประจาวันเกิดทั้ง ๗ วัน
ขึ้นมาด๎วย จัดงาน ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นงานใหญํ งานประจาปีของจังหวัด ขบวนนางรา ขอให๎จัดเป็น
๔ ชุด
๑. ขุดบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
๒. ชุดเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม
เพลง : นครพนมเมืองงาม
เพลง : ออนซอนนครพนม
เพลง : เบิ่งนครพนม
๓. เอกลักษณ์ประจาถิ่น
หมุนเวียนตามอาเภอ
๔. ชุดรื่นเริงสนุกสนาน
เชิญชวนนักทํองเที่ยว มารํวมฟูอนรา
ตลอดทั้ง ๗ วัน จะมีกิจกรรม ปั่นจักรยาน / วิถีไทยวิถีพุทธ บริเวณพระธาตุประจาวันเกิดสวดมนต์เสริมบารมี
การแหํเครื่องบวงสรวงบูชา และราบวงสรวง ทั้ง ๗ วัน และกิจกรรมโรงทานจากผู๎มีจิตศรัทธา มากกวํา ๕๐ โรงทาน
ในแตํละวัน ทุกๆ วัน กิจกรรมแหํเครื่องบวงสรวง และราบูชาจะเริ่มในเวลา ๑๗.๐๐ น. ทุกๆวัน จะมีเจ๎าภาพประจาวัน
วันอังคารที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๑ จะแตํงกายย๎อนยุค ออเจ๎า เป็นอีกงานประเพณีหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพี่น๎องประชาชน
และนักทํองเที่ยว มารํวมกันให๎เป็นงานที่ยิ่งใหญํ
- การสูญเสีย หน.สํวนราชการ ทํานพัฒนาการจังหวัดนครพนม มาชํวยปฏิบัติงานในตาแหนํงพัฒนาการจังหวัด ในชํวง
เวลา ๑ – ๒ ปี ได๎ถึงแกํกรรม เนื่องจากการติดเชื้อในปอด ในชํวงบํายของวันนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่บ๎านเกิด
ของทําน จังหวัดศรีสะเกษ ขอฝากทุกๆ ทํานไว๎วํานอกจากการทางานแล๎ว ขอให๎ดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยของ
ตนเองให๎ดีด๎วย เพื่อจะได๎มีกาลังกายกาลังใจที่เข๎มแข็งสรรค์สร๎างความเจริญให๎กับจังหวัดนครพนมและพี่น๎องประชาชน
ตํอไป ในเดือนนี้ ขอการรายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญๆ ของจังหวัดลงเพียงทํานนี้ ด๎วยความปรารถนาดี
จาก นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
********************************

~๙~

พิธีการก่อนการประชุม - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู๎ให๎การสนับสนุนสถานที่จาหนํายและรับซื้อผลผลิตสับปะรด
เพื่อแก๎ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่า และแสดงความยินดี ในการรับรางวัลชนะเลิศ ประกวด
นวัตกรรมการแปรรูปและการเพิ่มมูลคํา ประเภทผลิตภัณฑ์ไมํใชํอาหาร ระดับวิสาหกิจชุมชน
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาข๎าราชการที่ย๎ายมาดารงตาแหนํงใหมํ
๑.๑.๑ นายมนต์ชยั เดชพล ตาแหนํง แรงงานจังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจาก ตาแหนํงแรงงานจังหวัดพิจิตร
๑.๑.๒ นางสาวสุกัลยา แก๎วสม ตาแหนํง สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน
จังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจาก ตาแหนํงสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๑.๑.๓ นางภัทรวดี สิงคเสลิต ตาแหนํงสถิติจังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจาก ตาแหนํง ผู๎อานวยการกลุํมสถิติการเกษตร กองสถิติเศรษฐกิจ
สานักงานสถิติแหํงชาติ
๑.๑.๔ นายเกียรติศักดิ์ โชควรกุล ตาแหนํง ผู๎จัดการธนาคารออมสิน สาขานครพนม
ย๎ายมาจากผู๎จัดการธนาคารออมสินเขตอุดรธาธานี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จานวน ๓๐ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ ขอขอบคุณในการเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิด “อาคารสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม”
(๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑)

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ตามทีจ่ ังหวัดนครพนม ได๎รับแจ๎งจากกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วํา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิด “อาคาร
สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม” ณ สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม

~ ๑๐ ~

จังหวัดนครพนม ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 และจังหวัดได๎มอบหมายภารกิจให๎ไปสํวนราชการ/หนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องรับไปดาเนินการให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและสมพระเกียรติ บัดนี้ภารกิจการรับเสด็จได๎สาเร็จเป็น
ที่เรียบร๎อยแล๎ว จังหวัดนครพนมขอขอบคุณทํานทีใ่ ห๎การสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ทาให๎การดาเนินการรับเสด็จ
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและสมพระเกียรติ จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบและขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและทรงยกฉัตรขึ้นเหนือเศียร
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในวันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ วัดน้อยโพธิ์คา ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด๎วยพระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จ
ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงยกฉัตรขึ้นเหนือเศียรสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ในวันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดน๎อยโพธิ์คา ตาบลหนองญาติ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดจึงขอเชิญชวนหัวหน๎าสํวนราชการ หัวหน๎าหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู๎อานวยการมหาวิทยาลัย ผู๎บริหารสถาบันการศึกษา นายอาเภอ ทุกอาเภอ
ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
นายกสมาคม/สโมสร ประธานชมรม กลุํมพลังมวลชนทุกองค์กรทุกกลุํม ตลอดจนพี่น๎องประชาชนในพื้นที่ใกล๎เคียง
ได๎รํวมเฝูารับ – เสด็จ โดยพร๎อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สานักงานจังหวัดนครพนม จะได๎มีหนังสือแจ๎งเชิญสํวนราชการ/
หนํวยงาน เฝูารับเสด็จ ซึ่งคณะสํวนลํวงหน๎า ฯ มีกาหนดเดินทางมาประชุมตรวจพื้นที่ ฯ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ
รํวมกับจังหวัดและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ในวันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดน๎อยโพธิ์คา
จึงขอเชิญสํวนราชการ/หนํวยงาน ที่จังหวัดได๎มีหนังสือเชิญไปแล๎ว รํวมเข๎าตรวจพื้นที่ฯ / ประชุม ฯ โดยพร๎อมเพรียงกัน
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
จังหวัดได๎ดาเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งกํอนวันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และใน
วันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให๎การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยและสมพระเกียรติ ในการนี้ มท.ให๎จังหวัดดาเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ดังนี้ ประดับธงชาติไทย
รํวมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ประดับธงชาติไทย
และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล แจ๎งหนํวยหัวหน๎าสํวนราชการ หนํวยงาน
รัฐวิสาหกิจ อาเภอ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด ดาเนินการ ณ อาคารสานักงาน เชิญชวนประชาชนใน
จังหวัดประดับธงชาติไทยรํวมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ บริเวณอาคารบ๎านเรือน ตลอดเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๑ สาหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ด๎านพิธีการ ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ให๎จังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๓๕๔๒ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบในเบื้องต๎น
มติที่ประชุม

รับทราบ

~ ๑๑ ~

๔.๔ รายงานภาพรวมความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด
และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 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 กํอหนี้ผูกพันแล๎วเสร็จจานวน 8 โครงการ 114 กิจกรรมงบประมาณ 149,745,400 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 95.51
1.2 ไมํสามารถกํอหนี้ได๎ทันภายในเดือน 31 พ.ค. 61 จึงต๎องสํงคืนงบประมาณ จานวน 1 กิจกรรม
งบประมาณ 9,900,000 บาท คือโครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมกํอสร๎างหมูํบ๎าน
ประวัติศาสตร์นาบัว ตาบลโคกหินแฮํ อาเภอเรณูนคร เนื่องจากติดปัญหาในการขอใช๎พื้นที่สาธารณประโยชน์
1.3 ยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน (รวมเงินเหลือจําย) จานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม งบประมาณ
7,044,600 บาท คิดเป็นร๎อยละ 4.49 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2.งบดาเนินงาน จานวน 26 โครงการ 95 กิจกรรมงบประมาณ 123,483,800 บาทอยูํระหวําง
ดาเนินการตามแผนในแตํละโครงการ
3. งบรายจํายอื่น จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 900,000 บาทอยูํระหวํางดาเนินการตามแผน
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 )
เบิกจํายแล๎วจานวน 85,709,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 31.60 ยังไมํได๎เบิกจํายจานวน 195,464,800 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 68.40 เบิกจํายเป็นลาดับที่ 59 ของประเทศ
งบกลุํมจังหวัด
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน 7 โครงการ 36 กิจกรรม งบประมาณ 149,818,420 บาท กลุํมจังหวัดฯ ได๎สํงมาเบิกที่จังหวัด
นครพนม 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-ลาวเวียดนาม - จีน) กิจกรรมกํอสร๎างสะพานเลียบริมแมํน้าโขง บ๎านนาทาม ตาบลพระกลางทุํง อาเภอธาตุพนม งบประมาณ
11,524,800บาท
1.3 อยูํระหวํางอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ๎างกับกรมบัญชีกลาง จานวน 1 กิจกรรม ได๎แกํ โครงการ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูป การตลาดโคเนื้อคุณภาพสูํอาเซียนกิจกรรมเครื่องสับยํอยซากพืชอาหารสัตว์ขนาดใหญํ
16 เครื่องๆละ 150,000 บาท งบประมาณ 2,400,000 บาท
2. งบดาเนินงานจานวน 6 โครงการ 22 กิจกรรม งบประมาณ 45,184,220บาท
อยูํระหวํางดาเนินการตามแผนในแตํละโครงการ
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561)

~ ๑๒ ~

เบิกจํายแล๎วจานวน 11,928,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 8.62 คงเหลือยังไมํเบิกจํายจานวน 126,365,120
บาทคิดเป็นร๎อยละ 91.28 เบิกจํายเป็นลาดับที่ 3 ของกลุํมจังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
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
1.2 ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน (รวมเงินเหลือจําย) จานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 2,551,900 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 )
2. งบดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ5กิจกรรม งบประมาณ 36,561,200 บาทอยูํระหวํางดาเนินการตาม
แผนในแตํละโครงการ
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 )
ยังไมํเบิกจํายทุกโครงการ
ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจํายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบกลุํมจังหวัด
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน 7 โครงการ36 กิจกรรม งบประมาณ 156,040,420 บาทดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม งบประมาณ 110,855,800 บาท
1.1 กํอหนี้ผูกพันแล๎ว 1 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 2,207,200 บาท
1.2 ยังไมํกํอหนี้ผูกพันจานวน 2 โครงการ 9 กิจกรรมงบประมาณ 108,188,800 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
2. งบดาเนินงานจานวน 6 โครงการ 22 กิจกรรม งบประมาณ 45,184,220 บาท
อยูํระหวํางดาเนินการตามแผนในแตํละโครงการ
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561)
เบิกจํายแล๎วจานวน 5,138,244 บาท คิดเป็นร๎อยละ 3.29 คงเหลือยังไมํเบิกจํายจานวน
150,879,176 บาท คิดเป็นร๎อยละ 96.71 รายจํายลงทุนยังไมํมีผลเบิกจําย และรายจํายงบประจา เบิกจํายแล๎ว
จานวน 5,138,244 บาท คิดเป็นร๎อยละ 11.21 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสฯ กาหนดให๎จังหวัด
จัดสํงแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน 2561 และให๎อุทธรณ์ผลคะแนน
ภายในวันที่15 กรกฎาคม 2561 สานักงานจังหวัดได๎รวบรวมเอกสารหลักฐานจากสํวนราชการสังกัดสํวนภูมิภาค
เพื่อใช๎ตอบแบบสารวจเชิงประจักษ์ ปรากฏวํา มีสํวนราชการที่ไมํได๎สํงเอกสารหลักฐานให๎จังหวัด ณ วันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมและสานักงานเกษตรจังหวัด จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ และเรํงรัดเจ๎าหน๎าที่ผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎จัดสํงข๎อมูลให๎จังหวัดตํอไป

~ ๑๓ ~

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ สรุปผลการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม เวทีที่ ๑ เวทีที่ ๒ เวทีที่ ๓
และเวที ที่ ๔
ผู้แทน ปลัดจังหวัด
สรุปผลการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม
๑. ผลการดาเนินการขับเคลื่อนของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตาบล มีการ
แตํงตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล รวมทั้งสิ้น 99 ทีม หมูํบ๎าน/ชุมชนเปูาหมายที่ดาเนินการในภาพรวมของจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 1,153 หมูํบ๎าน/ ชุมชน ประกอบด๎วย หมูํบ๎านเปูาหมาย จานวน 1,128 หมูบํ ๎าน และชุมชนเปูาหมาย 25
ชุมชน วิธีการ/ผลการดาเนินการจัดเวที เพื่อขับเคลื่อนฯ ของทีมระดับตาบล ครั้งที่ ๑ (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร)
ดาเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎วรวม 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน ประชาชนเข๎ารํวมเวที รวมทั้งสิ้น125,659 คน ภาพรวม
ปัญหา และความต๎องการของประชาชน จากการจัดเวที ครั้งที่ 1 - สรุปปัญหา/ความต๎องการ ทั้งหมด 9,231 รายการ
แยกเป็น 6 ด๎าน โครงสร๎างพื้นฐาน 5,237 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 56.73 การเกษตร 992 รายการคิดเป็นร๎อยละ
10.74 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 437 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 4.73 การสํงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 1,673 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 18.12 สาธารณสุข 295 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 3.19 ความมั่นคง 597
รายการคิดเป็นร๎อยละ 6.46 ครั้งที่ ๒ (สร๎างความตื่นรู๎ในสิทธิ หน๎าที่และการอยูํรํวมกัน) เปูาหมายการดาเนินงาน
1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน ดาเนินการ 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 100 มีผู๎เข๎ารํวมเวทีประชาคม 121,279 คน
ครั้งที่ ๓ (ปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ด๎วยการน๎อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ) เปูาหมายการ
ดาเนินงาน 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน ดาเนินการ 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 100 มีผู๎เข๎ารํวมเวทีประชาคม
118,185 คน ครั้งที่ 4 (สร๎างการรับรู๎ ปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset)เพื่อการมีสํวนรํวมในการพัฒนารู๎ทัน
เทคโนโลยี รํวมแก๎ไขปัญหายาเสพติด)ข๎อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 61 (ข๎อมูลจากระบบ E-Report) เปูาหมายการดาเนินงาน
1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน ดาเนินการ 586 หมูํบ๎าน/ชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 49.35 มีผู๎เข๎ารํวมเวทีประชาคม 64,892 คน
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ เชํน การแตํงตั้ง/และการปฏิบัติหน๎าที่ของทึมขับเคลื่อนระดับตําง ๆ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐในพื้นที่บางอาเภอมีไมํเพียงพอทาให๎เจ๎าหน๎าที่หนึ่งคนต๎องรับผิดชอบหลายตาบล ระยะเวลาในการ
ดาเนินการในเวทีที่ 2 มีระยะเวลาเพียง 20 วันทาให๎ตาบลที่มีหลายหมูํบ๎านต๎องเรํงดาเนินงานเพื่อให๎ทันกับกรอบระยะ
เวลา จานวนผู๎เข๎ารํวมเวทีมีจานวนลดลง งบประมาณดาเนินงานในเวทีที่ 3 ยังไมํได๎รับการจัดสรร ทาให๎การดาเนินการ
จัดเวทีมีความลําช๎า ผู๎เข๎ารํวมเวทีสํวนมากจะเป็นผู๎หญิงและผู๎สูงอายุในหมูํบ๎าน การจัดเวที/การนาปัญหาและความต๎องการ
ของประชาชนไปแก๎ไข ปัญหา/ความต๎องการสํวนมากต๎องใช๎งบประมาณในการดาเนินการแก๎ไขปัญหา ) ปัญหา/ความ
ต๎องการ ที่ใช๎งบประมาณสํวนมากไมํสามารถแก๎ไขได๎ในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากสํวนราชการ ท๎องถิ่น ได๎จัดตั้งงบ
ประมาณสาหรับปี 61 เรียบร๎อยแล๎ว การทาสัญญาประชาคม ผู๎เข๎ารํวมเวทีสํวนมากจะเป็นผู๎หญิงและผู๎สูงอายุใน
หมูํบ๎าน ทาให๎การสร๎างการรับรู๎อาจจะไมํครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย การทาสัญญาประชาคมของหมูํบ๎าน/ชุมชน
ประชาชนสํวนมากไมํกล๎าที่จะแสดงความคิดเห็น เรื่องอื่น ๆ ไมํมีงบประมาณดาเนินงานในสํวนของคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด อาเภอ ทาให๎การดาเนินงาน อาจลําช๎าอยูํบ๎าง ข๎อคิดเห็นข๎อเสนอแนะ ควรให๎สํวนกลางจัดประชุมแจ๎ง
แจงแนวทางการดาเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค หลังจากเสร็จสิ้นแตํละเวที กํอนจะดาเนินการจัดเวทีในครั้งตํอไป
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ สรุปผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ใน
ปี ๒๕๖๐ จังหวัดนครพนม

~ ๑๔ ~

ปลัดจังหวัด
ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม
ผลการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 – 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล ได๎ลง
พื้นที่จัดเวทีประชาคมครบถ๎วนทุกหมูํบ๎าน/ชุมชนแล๎ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 (21
กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561) มีประชาชนเข๎ารํวมเวทีประชาคม จานวน 125,653คน และมีผู๎เข๎ารํวมเวที
เฉลี่ยเวทีละ 109 คน โดยเป็นการสร๎างการรับรู๎แนวคิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร๎างการรับรู๎กรอบหลักในการ
ดาเนินงาน สอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยูํชี้แจงมาตรการในการชํวยเหลือประชาชนตามแผนงาน/โครงการตํางๆ
ของรัฐบาล รวมทั้งรับฟังปัญหาความต๎องการของประชาชนโดยมีปัญหา/ความต๎องการที่ได๎จากเวทีประชาคม
ทั้งหมด 9,432 ปัญหา/ความต๎องการ แยกเป็น 6 ด๎าน ดังนี้
(1) ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
5,175 รายการ
คิดเป็นร๎อยละ 56.73
(2) ด๎านการสํงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,673 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 18.12
(3) ด๎านการเกษตร
992 รายการ
คิดเป็นร๎อยละ 10.74
(4) ด๎านความมั่นคง
597 รายการ
คิดเป็นร๎อยละ 6.46
(5) ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 437 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 4.73
(6) ด๎านสาธารณสุข
295 รายการ
คิดเป็นร๎อยละ 3.19
ผลการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 (21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561) มีประชาชนเข๎ารํวมเวทีประชาคม จานวน 121,279 คน
และมีผู๎เข๎ารํวมเวทีเวทีละ 105 คน โดยเป็นการสร๎างการรับรู๎และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย
รู๎รักประชาธิปไตยไทยนิยม รู๎กลไกลการบริหารราชการ นอกจากนี้ ได๎เพิ่มประเด็นที่สาคัญ ได๎แกํ การปูองกันคนไทยไมํ
ให๎ถูกหลอกลวงในรูปแบบตํางๆ การเก็บข๎อมูลยาเสพติดในพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบัน เชํน การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาภัยแล๎ง การปูองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงสงกรานต์ การปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น ผลการลงพื้นที่
ครั้งที่ 3 (11 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561) มีประชาชนเข๎ารํวมเวทีประชาคมจานวน 118,185 คน และมีผู๎เข๎า
รํวมเวทีเฉลี่ยเวทีละ 102 คน โดยเป็นการสร๎างการรับรู๎ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีสํวนรํวมในการพัฒนา
“วิถีไทยวิถีพอเพียง” ผลการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 (ระหวํางวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561) มีประชาชนเข๎า
รํวมเวทีประชาคมจานวน 130,082 คน และมีผู๎เข๎ารํวมเวทีเฉลี่ยเวทีละ 113 คนเป็นการติดตามการขับเคลื่อนการ
พัฒนา/แก๎ไขปัญหา สร๎างการรับรู๎ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีสํวนรํวมในประเด็นการพัฒนาเรียนรู๎เทําทัน
เทคโนโลยี และรํวมแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยให๎นาประเด็นดังกลําวไปผนวกกับสิ่งที่ได๎สร๎างการรับรู๎ไปแล๎วในครั้งที่
1 – 3 เพื่อปฏิบัติใช๎ให๎เป็นรูปธรรม เชํน การประกาศหมูํบ๎าน/ชุมชนให๎เป็นหมูํบ๎าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด หมูํบ๎าน/
ชุมชนต๎นแบบประชาธิปไตย หรือหมูํบ๎าน/ชุมชนต๎นแบบสามัคคีปรองดอง เป็นต๎นนอกจากนี้ได๎เพิ่มประเด็นที่สาคัญ
ได๎แกํการผลิตและการตลาดข๎าว จากข๎อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ข๎าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2561 การตอบแบบสอบถามความเข๎มแข็งและศักยภาพของหมูํบ๎าน/ชุมชน และตาบลตามแบบ
ที่สานักนายกรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด สรุปผลการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง 4 เวที
ประชาชนเข๎ารํวมเวทีประชาคม จานวน 495,199คน และมีผู๎เข๎ารํวมเวทีเฉลี่ยเวทีละ 108 คน จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ผู้แทน คลังจังหวัด
รายงานผลการประชุมประจาเดือนพฤษภาคม 2561 สานักงานคลังจังหวัดนครพนม
ประชุมวันที่ 28 มิถุนายน 2561 รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560–28มิถุนายน 2561)

~ ๑๕ ~

1. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข๎อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน
2561 สํวนราชการในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,849.302 ล๎านบาท แบํงเป็นงบประมาณ
รายจํายประจา 3,000.282 ล๎านบาท และงบประมาณรายจํายลงทุน 2,849.020 ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการ
เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 3,878.131ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ66.30แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา
2,247.230 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 74.90และการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนจานวน 1630.901 ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 57.24
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2560 และกํอนปี พ.ศ. 2560) เงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี
ทั้งสิ้น 1,107.324 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 651.579 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 58.84
3. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยผลการเบิกจํายของรายจําย
ภาพรวมระดับประเทศอยูํลาดับที่ 33 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 9 ระดับ
กลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3 รายจํายลงทุนระดับประเทศอยูํลาดับที่ 43 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 9 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
อยูํในลาดับที่ 3 และรายจํายประจาระดับประเทศอยูํลาดับที่ 39 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด)
อยูํในลาดับที่ 8 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 2
4. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน (งบ Function) ของสํวนราชการ งบประมาณที่ได๎รับการ
จัดสรร จานวน 2,308.371 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 1,542.136 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 66.81
5. ผลการเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 271.274 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 114.484 ล๎านบาท งบรายจํายลงทุน 146.890 ล๎านบาทและงบรายจํายอื่น 9.900 ล๎านบาท
โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 85.709 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 31.60 โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่
59 ของประเทศลาดับที่ 10 ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่ 3 ของระดับกลุํม
สนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณแผนพัฒนาภาค ได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 64.675 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 38.375 ล๎านบาท และงบรายจํายลงทุน 26.300 ล๎านบาท ยังไมํมีผลการเบิกจํายเงิน
7. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 360.599 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 70.761 ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 19.62 โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 7ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
8. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่ได๎รับ
จัดสรรทั้งสิ้น 138.294 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 11.928 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 8.62
9. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น
318.854 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 50.302 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 15.78
10. ผลการเบิกจํายงบรองนายก งบกลาง รายการสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของรอง
นายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) งบกลางที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 45.802 ล๎านบาท ยังไมํมีผลการเบิกจําย
11.หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทารําง พรบ.โอนงบประมาณรายจําย พ.ศ.....พร๎อมปฏิทินโอนงบประมาณ
รายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 14,486 ล๎านบาท คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 รายการที่นา งปม. รายจํายมาจัดทารําง พรบ.โอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ....
- เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจํายและเป็นรายการปีเดียวที่ไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันแล๎วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไมํรวมงบกลาง

~ ๑๖ ~

1.2 รายการที่ไมํนา งปม.รายจํายมาจัดทารําง พรบ.โอน งปม.รายจําย พ.ศ. ....
- เป็นรายการในลักษณะประจา หรืองปม.เหลือจํายของรายจํายลงทุน
- เป็นรายการในลักษณะงบลงทุน ในทุกงบรายจํายที่เป็นรายการกํอหนี้ผูกพันข๎ามปี งปม.
- เป็นรายการในลักษณะงบลงทุน ที่เป็นงานดาเนินการเอง
- เป็นรายการในลักษณะงบลงทุน ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดซื้อจากตํางประเทศ
- เป็นรายการในลักษณะงบลงทุน ที่ดาเนินการขออุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง
- เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา
12. การบริหารงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสานักงบประมาณ ดํวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 73 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561สานักงบประมาณได๎
กาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
- คําใช๎จํายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให๎สามารถเบิกจํายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 3
ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 ของวงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
-รายจํายในลั กษณะลงทุนไมํวําจะเบิกจํายจากงบรายจํายใดจะต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎ แล๎ วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต๎องเบิกจํายงบประมาณให๎เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๙ รายงานผลการดาเนินงานวัณโรคจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผลการดาเนินงานวัณโรคจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ
“Kick off NOC for TB Region” ประจาปี ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนการดาเนินงานและประสานความร่วมมือด้านวัณโรค
ตั้งเป้าค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เพิ่มอัตราการค้นพบ และเพิ่มอัตราการรักษาสาเร็จในผู้ป่วยรายใหม่ให้
ได้ร้อยละ ๙๐ ภายในปี ๒๕๖๑ นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการดาเนิน
แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์ของโรควัณโรค
ลงร้อยละ ๑๒ ต่อปี ๑๗๒ ต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมวัณโรคเป็นวาระสาคัญ และกาหนดให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การยุติวัณโรคแห่งชาติขึ้น (National Operation Center for TB) หรือ NOC-TB เพื่อลดปัญหาวัณโรคในประเทศไทย
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔- ความรุนแรงของสถานการณ์วัณโรค 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
รวมทั้งวัณโรคดื้อยาและวัณโรคที่สัมพันธ์กับเอดส์ ค่าใช้จ่ายในการรักษา ๒,๐๐๐ บาทต่อราย หากเป็นวัณโรคดื้อยา
หลายขนาน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนานรุนแรง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย อีกทั้งความยาก
ลาบากในการรักษา ๒ ปี กินยา ๑๔,๐๐ เม็ด ฉีดยาทุกวัน ๖-๘ เดือน ผู้ป่วยวัณโรค ๑ ราย หากไม่รักษาแพร่เชื้อให้คน
รอบข้างได้ ๑๐-๑๕ คนต่อปี จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท ๕๒๖ คน คิดเป็นอัตราการค้น
พบร้อยละ ๔๓.๐๔ ของค่าประมาณการของผู้ป่วย ๑,๒๒๒ คน อัตราการรักษาสาเร็จในผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ
๘๘.๖๕ อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ ๑๐.๘๗ ซึ่งยังต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการดาเนินงานวัณโรค
ของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ตั้งเป้าหมายค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสโรค ผู้สูงอายุมากกว่า
๖๕ ปี ผู้ติดเชื้อเอซไอวี ผู้ต้องขังในเรือนจา ผู้ป่วยเบาหวาน แรงงานข้ามชาติและบุคลากรสาธารณสุข ให้ครอบคลุม

~ ๑๗ ~

ร้อยละ ๙๐ เพิ่มอัตราการค้นพบให้ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ และเพิ่มอัตราการรักษาสาเร็จผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ไม่
ต่ากวําร๎อยละ ๙๐ อยํางไรก็ตาม การดาเนินงานจะประสบความสาเร็จได๎ จาเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจาก
ภาคีเครือขํายสุขภาพทุกภาคสํวนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแหํงชาติ
ให๎บรรลุตามเปูาหมายตํอไป “ในโอกาสนี้ ขอแนะนาประชาชน วํา วัณโรคสามารถติดตํอได๎จากการไอหรือ
จามรดกัน โรคนี้สามารถรักษาให๎หายขาดได๎ เพียงรับประทานยาตํอเนื่องประมาณ ๖ เดือน และให๎หมั่นสังเกต
อาการของตนเอง หากมีไข๎ต่า ไอติดตํอกัน ๒ สัปดาห์ เหนื่อยหอบ และน้าหนักลด ให๎รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว
เพื่อรับการวินิจฉัย หากพบวําปุวยจะได๎รับการรักษาที่ถูกต๎อง สํวนการปูองกันโรค ทาได๎โดยการสวมหน๎ากาก
อนามัยเพื่อปูองกันการแพรํกระจายเชื้อไปสูํผู๎อื่น และดูแลสุขอนามัยสํวนบุคคล คือ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ครบ 5 หมูํ หมั่นออกกาลังกาย ล๎างมือ ด๎วยน้าและสบูํหรือเจลแอลกอฮอล์เพื่อปูองกันการติดเชื้อจาก
การสัมผัสเสมหะ มาตรการและแนวทางการดาเนินงานเพื่อการบรรลุผลสาเร็จ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกแหํง ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแหํงชาติ“(Nation Operation Center for TB : NOC-TB” วางระบบ
การดูแลรักษากากับติดตาม โดยเชื่อมโยงระบบข๎อมูลอิเลคทรอนิกส์ผู๎ปุวยวัณโรครายบุคคล(tbcm) ให๎เป็น
ปัจจุบัน โดยใช๎กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอในการสนับสนุน (.พชอ)
การดาเนินงานของทุกภาคสํวนในพื้นที่ รายงานข๎อมูลผู๎ปุวยวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผํานระบบ VDO
Conference ตามชํวงระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข/
เป็นประธาน วางระบบการสํงตํอ กากับติดตามข๎อมูลและผู๎ปุวยที่มีการสํงตํอรักษาในพื้นที่ จึงขอนาเรียนให๎
ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ รายงานผลการดาเนินงานโรคเอดส์จังหวัดนครพน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอรายงานผลการดาเนินงานโรคเอดส์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนยุทธศาสตร์วําด๎วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕-๗๓ กาหนดวิสัยทัศน์คือ “การรํวมยุติปัญหาเอดส์ภายใน
ปี พ.ศ.๒๕๗๓ ที่คานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหวํางเพศ” เปูาหมายหลัก ๓ ประการ
ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมํให๎เหลือปีละไมํเกิน ๑,๐๐๐ ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน
๔,๐๐๐ ราย ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศภาวะลง ร้อยละ ๙๐ ทั้งนี้มีหลักพื้นฐาน ดังนี้
การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และไม่มีประชากรใดถูกละเลย การเคารพ ปกป้อง คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน
และความเสมอภาคทางเพศ การเป็นเจ้าของ และร่วมรับผิดชอบของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน จังหวัดนครพนม ได้กาหนดเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ เช่น การไม่มีเด็กติดเชื้อเอชไอวี
เมื่อแรกเกิด การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่น้อยลง ผู้อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทุกคนเข้าถึงระบบบริการยาต้านไวรัสเอชไอวี
และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินนโยบายยุติปัญหา
เอดส์ให้เกิดความเข้มแข็งในระบบบริการสุขภาพและระบบชุมชน และบูรณาการบริการรักษาและป้องกันด้วยกรอบ
ปฏิบัติการการเข้าถึง การเข้าสู่บริการ การตรวจเอชไอวี การรักษา และการคงอยู่ในระบบ (Reach-Recruit-Test-TreatRetain( รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย ๑๐๐ % การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก เป็นต้น
สถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสม ๓,๑๖๔ ราย จาแนกเป็นมีชีวิตอยู่ ๒,๓๔๕ ราย
เสียชีวิต ๘๑๙ ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลงทะเบียนรับยาต้านไวรัส ปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีจานวน
๑๓๕ ราย จาเป็นเป็นมีชีวิต ๑๒๔ ราย เสียชีวิต ๑๑ ราย อัตราการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๐
ร้อยละ ๐.๔๐ พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ ในกลุ่มนักเรียน คือ อัตราการใช้ถุงยางในนักเรียนชาย ม.๕
กับแฟน/คนรัก ครั้งล่าสุด ร้อยละ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๐ มาตรการ/แนวทางในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

~ ๑๘ ~

ขยายและจัดชุดบริการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพสูง (Reach Recruit Test Treat Retain : RRTTR ( ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการดาเนินงานการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานและงบประมาณ
ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นความท้าทายในดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ การดาเนินเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง
การรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบรอบข้าง จึงขอนาเรียน
ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอรายงาน สถานการณ์โรคไข๎เลือดออก จังหวัดนครพนม
เดือนมิถุนายน 2561 ภาพรวมสถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในประเทศไทย สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในปี
พ.ศ. 2561 (ข๎อมูลจากระบบรายงานการเฝูาระวังโรค 506 สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561)
มีรายงานผู๎ปุวยโรค สะสมรวม 19,804 ราย อัตราปุวย 30.08 ตํอประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู๎ปุวย
ไข๎เลือดออกมากกวําปี พ.ศ. 2560 ณ ชํวงเวลาเดียวกัน ร๎อยละ 29.78 (1.30 เทํา) ผู๎ปุวยเสียชีวิต 24 ราย
อัตราปุวยตายร๎อยละ 0.12 การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกตามกลุํมอายุ สํวนใหญํพบในกลุํมอายุ 10-14 ปี
มีอัตราปุวยสูงสุด คือ 101.86 ตํอประชากรแสนคน รองลงมาได๎แกํ กลุํมอายุ 5-9 ปี, อายุ 15-24 ปี และอายุ
0-4 ปี ตามลาดับ สัดสํวนอาชีพที่พบผู๎ปุวยสูงสุดคือ นักเรียน ร๎อยละ 47.46 รองลงมาได๎แกํ ไมํทราบอาชีพ (ร๎อยละ
18.03) และรับจ๎าง (ร๎อยละ 18.93) ตามลาดับ ผู๎ปุวยเพศชาย 10,288 ราย เพศหญิง 9,516 ราย คิดเป็นอัตรา
สํวนเพศชายตํอเพศหญิงเทํากับ 1: 0.92 การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกรายภาค พบวําภาคใต๎ มีอัตราปุวยสูง
ที่สุด เทํากับ 43.53
ตํอประชากรแสนคน รองลงมา ได๎แกํ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามลาดับ การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกรายเขตบริการสุขภาพ พบวํา จังหวัดหนองบัวลาภู มีอัตราปุวยสูงที่สุด
เทํากับ 19.20 ตํอแสนประชากร รองลงมา ได๎แกํ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกจังหวัดนครพนม สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในปี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีรายงานผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก สะสมรวม 40 ราย อัตราปุวย 5.63
ตํอประชากรแสนคน จานวนผู๎ปุวยไข๎เลือดออกลดลง ร๎อยละ 37.50 (0.63เทํา) เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2560 ณ ชํวง
เวลาเดียวกัน ยังไมํมีรายงานผู๎ปุวยเสียชีวิต การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกตามกลุํมอายุ สํวนใหญํพบในกลุํมอายุ
5 - 9 ปี อัตราปุวยเทํากับ 22.44 ตํอแสนประชากร รองลงมาคือ กลุํมอายุ 10 - 14 ปี กลุํมอายุ 15 – 19 ปี และ
กลุํมอายุ 0 - 4 ปี ตามลาดับ สัดสํวนอาชีพที่พบผู๎ปุวยสูงสุดคือ นักเรียน ร๎อยละ 62.50 รองลงมาได๎แกํ ไมํทราบอาชีพ
(ร๎อยละ 17.50) และรับจ๎าง (ร๎อยละ 10.00) ตามลาดับ พบผู๎ปุวยเพศชายมากกวําเพศหญิง โดยพบเพศชาย 21 ราย
เพศหญิง 19 ราย อัตราสํวนเพศชาย ตํอ เพศหญิง เทํากับ 1.11: 1 การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกรายอาเภอ
พบวําอาเภอโพนสวรรค์ มีอัตราปุวยสูงที่สุด เทํากับเทํากับ 19.09 ตํอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอศรีสงคราม
และอาเภอนาหว๎า ตามลาดับการเกิดโรคไข๎เลือดออกในเดือนกรกฎาคม 2561 มีแนวโน๎มที่จะพบมากในทุกพื้นที่ใน
จังหวัดนครพนม ปีนี้โรคไข๎เลือดออกในภาพรวมประเทศเริ่มสูงมากผิดปกติ และมีระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดใหญํๆ
อีกทั้งยังพบรายงานผู๎เสียชีวิตมากเมื่อเทียบข๎อมูลกับปีที่แล๎วและปีที่ผํานมาในชํวงเวลาเดียวกัน มาตรการควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกในโรงเรียน ศาสนสถาน กลุํมบุคคลที่ต๎องเฝูาระวัง กลุํมพระ เณร นักบวช ผู๎ที่อยูํประจาศาสนสถานและ
ญาติโยมที่มาชํวยงานที่วัด กลุํมเด็กนักเรียน ครู และเจ๎าหน๎าที่ของสถานศึกษา การจัดการสิ่งแวดล๎อมในศาสนสถาน
แจกันดอกไม๎ที่บูชาพระต๎องล๎างและเปลี่ยนน้าเป็นประจา งดปลูก ต๎นไม๎ใบกาบ เชํน สับปะรดสี หรือใสํทรายกาจัดลูก
น้ายุงบริเวณกาบใบ ใช๎ปลากินลูกน้าในอํางบัว กระถางต๎นไม๎น้า ซุ๎มน้าตกจาลอง ถ๎าไมํสามารถใสํปลากินลูกน้าได๎

~ ๑๙ ~

ให๎ใสํทรายกาจัดลูกน้าแทน ฉีดพํนสเปรย์กาจัดยุงตัวเต็มวัยกํอนวันที่จะมีการทากิจกรรมที่ต๎องมีคนรวมตัวกัน
จานวนมากจัดหายาทากันยุงให๎พระ เณร ผู๎ที่อยูํประจาศาสนสถาน ใช๎ทาเพื่อปูองกันยุงกัดอยํางสม่าเสมอ
การควบคุมยุงลายในสถานศึกษา ประสานเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่
เพื่อกาหนดวันเวลาที่จะดาเนินการกาจัดแหลํงเพาะพันธุ์ยุง สารวจและทาลายแหลํงน้าขัง กาจัดเศษภาชนะที่
ไมํได๎ใช๎งานและมีน้าขัง ทั้งหมด โดยให๎นักเรียนและเจ๎าหน๎าที่ในโรงเรียนมีสํวนรํวม และทาอยํางตํอเนื่องสัปดาห์
ละครั้ง สารวจภาชนะเก็บกักน้าใช๎ ขัดล๎าง ทาความสะอาดและเปลี่ยนถํายน้า พร๎อมทั้งใสํทรายกาจัดลูกน้าให๎ทั่ว
ทุกภาชนะ งดการใช๎แจกันใสํน้าปลูกต๎นไม๎ พลูดําง หรือแจกันดอกไม๎สด สื่อสาร ให๎ความรู๎เรื่องอาการปุวยที่ต๎อง
สงสัยโรคไข๎เลือดออกให๎นักเรียนได๎รับทราบถึงอาการ ที่ต๎องไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล
จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู๎ในการจัดการแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ การจัดการด๎าน
สิ่งแวดล๎อมภายในแหลํงทํองเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท แจกันดอกไม๎ที่ตกแตํงในสถานที่ทํองเที่ยว ห๎องพัก ต๎องล๎าง
และเปลี่ยนน้าเป็นประจาทุกสัปดาห์ ต๎นไม๎ใบกาบ เชํน สับปะรดสี ควรใสํทรายกาจัดลูกน้ายุงบริเวณกาบใบ
เนื่องจากกาบใบสามารถเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ยุงได๎ แม๎มีน้าขังเพียงน๎อยนิด อํางบัว กระถางต๎นไม๎น้า ซุ๎มน้าตกจาลอง
ใช๎ปลากินลูกน้า เชํน ปลาหางนกยูง ปลากัด หรือใสํน้าทะเลแทนน้าจืด ถ๎าไมํสามารถใสํปลากินลูกน้าได๎ ให๎ใสํทราย
กาจัดลูกน้าแทน ฉีดพํนสเปรย์กาจัดยุงตัวเต็มวัยในห๎องพักกํอนที่แขกจะเข๎าพัก จัดกิจกรรมรณรงค์ทาลายแหลํง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุง กิจกรรม big cleaning day เก็บเศษภาชนะ ขยะสิ่งของที่ไมํได๎ใช๎งาน เชํน ยางรถยนต์เกํา
ในแหลํงทํองเที่ยวหรือสถานที่พักเดือนละครั้ง กาหนดผู๎รับผิดชอบของแหลํงทํองเที่ยวหรือสถานที่พักในการจัดการ
แหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุง ให๎ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ความรู๎ในการจัดการแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงให๎พนักงานในองค์กร
ได๎รับความรู๎ สร๎างแนวรํวมในการดาเนินงาน เชํน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน เพื่อดูแลสิ่งแวดล๎อม บริเวณรอบ
แหลํงทํองเที่ยว/สถานที่พัก จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ การดาเนินงาน พชอ.จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
การดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
จังหวัดนครพนมปีงบประมาณ 2561 การดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ จังหวัดนครพนม
เป็นการขับเคลื่อนงานโดย มีนายอาเภอทั้ง 12 อาเภอ เป็นประธาน และมีสาธารณสุขอาเภอเป็นเลขาคณะกรรมการ
พชอ. ซึง่ ดูแลประชากรทั้งหมดจานวน 710,594 คน มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยูํ
ใกล๎ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเปูาหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์รํวมกันระหวํางหนํวยงานของรัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนอยํางเป็นองค์รวม เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์
กลางบูรณาการและประสานความรํวมมือในการแก๎ไขตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแตํละพื้นที่ นาไปสูํเปูา
หมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืนที่เกิดจากการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ การดาเนินงาน/ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตามรํางระเบียบสานักนายกฯวําด๎วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ พ.ศ.2561
ครบทั้ง 12 อาเภอ การแตํงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแตํละประเด็นแก๎ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ การจัดทา
แผนปฏิบัติการแก๎ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ประชุมแบบมีสํวนรํวมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นการพัฒนา คัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ พร๎อมจัดทาแผนปฏิบัติการ และดาเนินการตามแผน/แก๎ไขปัญหา อยํางน๎อย 2 เรื่อง
โดยจังหวัดนครพนม มีทั้งหมด 27 เรื่อง ดังนี้ อ.เมืองนครพนม : . การปูองกันอุบัติเหตุบนท๎องถนน, การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไมํพร๎อมในวัยรุํน วัยเรียน อ.ปลาปาก : การลดการใช๎สารเคมีกาจัดศัตรูพืช, การแก๎ไขปัญหาความยากจน,
การปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ, การจัดการขยะ สิ่งแวดล๎อม, 5. การลดอุบัติเหตุจราจร อ. ทําอุเทน: ยาเสพติด,
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การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อ. บ๎านแพง : การดูแลผู๎ปุวยติดบ๎าน ติดเตียง ผู๎สูงอายุผู๎ด๎อยโอกาส การจัด
การขยะชุมชน อ. ธาตุพนม : ปัญหาอุบัติเหตุจราจร , ปัญหาการใช๎สารเคมีทางการเกษตร อ. เรณูนคร :
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดอัตรากลุํมเสี่ยงผู๎ปุวยเบาหวาน, 2. ปัญหาการดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ. นาแก
: การลดอุบัติเหตุทางการจราจร , 2.การแก๎ปัญหาขยะในชุมชน อ. ศรีสงคราม : ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทาง
ท๎องถนน , ปัญหาการบริหารจัดการขยะในชุมชน อ. นาหว๎า : ความปลอดภัยของน้าดื่มในชุมชน , การดูแล
ผู๎ปุวยที่มีภาวะพึ่งพิง อ. โพนสวรรค์ : ปัญหาขยะและสิ่งแวดล๎อม , ผู๎ที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ๎านติดเตียง) อ. นาทม
: งานบุญปลอดเหล๎า งานเศร๎าปลอดการพนัน , ลดการใช๎สารเคมีในเกษตรกร อ. วังยาง : ปัญหาการจัดการชยะ ,
ปัญหาการใช๎สารเสพติดในโรงเรียน ซึง่ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สาคัญของพื้นที่ 3 อันดับแรก คือ
การจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม2. อุบัติเหตุ3. การดูแลผู๎ปุวยที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) การระดมบูรณา
การทรัพยากรในการแก๎ไขปัญหาประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการแก๎ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอโดยกระบวนการ UCCARE ดาเนินการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอแบบบูรณาการและมีสํวน
รํวมทุกภาคสํวน แนวทางพัฒนา และกิจกรรมที่จะดาเนินการตํอไป ประชุมชี้แจงและติดตามการดาเนินงานพร๎อมทั้ง
สนับสนุนข๎อมูลวิชาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายโดยให๎อาเภอรายงานผลการดาเนินงานให๎ทราบทุก
3 เดือน ดังนี้ จังหวัดมีการติดตามรายงานผลการดาเนินงาน ทุก 3 เดือนและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนา /แก๎ไขคุณภาพชีวิต
การบริหารจัดการแก๎ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด๎วยกระบวนการ UCCARE ซึง่ อยูํระหวํางการดาเนินการ
ประเมินตนเอง รอบที่ 2 (ประเมิน 2 รอบ/ปี) ผลงานเด่น พชอ. นาหว๎า ได๎รับรางวัล การดาเนินงานพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดีเดํนระดับเขต ของสุขภาพที่ 8 ปี 2561 เวที HA Forum ในวันที่ 15 มีนาคม
2561 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๓ รายงานสถานการณ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอรายงานสถานการณ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดนครพนม กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทยสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข ได๎ลงนามบันทึกความรํวมมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในรูปแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่
โดยได๎รับสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ จานวน 45 บาท / ประชากร / ปี
เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและจัดกิจกรรมสาธารณสุขของโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาล
อาเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กกลุํมหรือองค์กรประชาชนที่ดาเนินกิจกรรมด๎าน
สาธารณสุขในพื้นที่ ให๎กับกลุํมเปูาหมายสาคัญ เชํน กลุํมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุํมเด็กเล็กและเด็ก
กํอนวัยเรียน กลุํมนักเรียนและเยาวชน กลุํมวัยทางาน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง และกลุํมคนพิการและ
ทุพพลภาพ เป็นต๎น สาหรับจังหวัดนครพนม องค์ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ลงนามความรํวมมือดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ ครบทั้ง 103 กองทุน ซึ่งจากการรายงานเงินคงเหลือ ในกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2561 พบวํายังมีเงิน
คงเหลือ 35,751,501.74บาท (สามสิบห๎าล๎านเจ็ดแสนห๎าหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) มีการ
ใช๎จํายในกองทุนฯ แล๎วทั้งสิ้น 19,895,068.26 บาท (สิบเก๎าล๎านแปดแสนเก๎าหมื่นห๎าพันหกสิบแปดบาทยี่สิบ
หกสตางค์) คิดเป็นร๎อยละ 35.75 รายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ข๎อมูลจาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เขต 8 อุดรธานี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 องค์กรปกครองสํวน
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ท๎องถิ่นที่ยังไมํมีการโอนเงินสมทบเข๎ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่จานวน 4 แหํง ได๎แกํ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ยังไมํมีการใช๎จํายในกองทุนฯและยังไมํมีการอนุมัติงบประมาณ
เพื่อจัดทาแผนงานโครงการจานวน 15 กองทุน ดังนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ยังไมํมี
การเข๎าบันทึกข๎อมูลการเงินและแผนงานโครงการ ในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่น
หรือพื้นที่ จานวน 8 กองทุน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงขอความรํวมมือจากผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ ได๎โอนเงินสมทบเข๎ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนโครงการของหนํวยบริการ
สาธารณสุข เพื่อการสํงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและแก๎ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ จานวน 9 โครงการ โครงการ
ละ 5 บาทตํอประชากรในพื้นที่ ได๎แกํ โครงการแก๎ไขปัญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต ตา พยาธิใบไม๎ตับ
และมะเร็งทํอน้าดี ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพการคุ๎มครองผู๎บริโภค การจัดการขยะ พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก และ
โรงเรียนผู๎สูงอายุให๎กับกลุํมเปูาหมายสาคัญ เชํน กลุํมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุํมเด็กเล็กและเด็กกํอน
วัยเรียน กลุํมนักเรียนและเยาวชน กลุํมวัยทางาน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง และกลุํมคนพิการและทุพพลภาพ
เป็นต๎น ทั้งนี้ ขอให๎ดาเนินการตามแผนงานโครงการและบันทึกข๎อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่ให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๔ รายงานสถานการณ์น้าในปัจจุบันจังหวัดนครพนม
ผู้แทน โครงการชลประทานนครพนม โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดนครพนม
ข๎อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ปริมาณน้าในอํางเก็บน้าขนาดกลางและอํางเก็บน้าตามโครงการพระราชดาริ
จานวน 19 อําง ความจุที่สามารถเก็บกักได๎ 51.243 ล๎าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 23.62 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 46.11 %
ของความจุ ปริมาณน้าใช๎การได๎ 21.24 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 41.46% ของความจุประตูระบายน้า 7 แหํง ความจุรวม
50.128 ล๎าน ลบ.ม. ปริมาณน้าปัจจุบัน 25.60 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 51.07 % ของความจุ ปริมาณน้าใช๎การ 22.10
ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 44.09 % ของความจุ ปี 2561 มีปริมาณน้ามากวําปี 2560 เทํากับ 0.48 ล๎าน ลบ.ม. โครงการ
ชลประทานนครพนม 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 พื้นที่ปูองกันน้าทํวม 375,979 ไรํ และในปี 2561 – 2566
ได๎มีแผนการดาเนินการงานกํอสร๎าง ได๎แกํ ฝาย จานวน 23 แหํง, ประตูระบายน้า จานวน 2 แหํง, สถานีสูบน้าด๎วย
ไฟฟูา จานวน 34 แหํง, แก๎งลิง จานวน 9 แหํง และสร๎างอาคารบังคับน้า จานวน 1 แหํง มีพื้นที่ชลประทานใน
แผนงาน 46,240 ไรํ และมีพื้นที่ปูองกันน้าทํวมในแผนงาน 114,500 ไรํ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๕ รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขอรายงานเหตุสาธารณภัยสรุปข๎อมูลอุบัติเหตุทาง
ถนนจังหวัดนครพนม ข๎อมูลอุบัติเหตุสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม – ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑)
จานวนการเกิดอุบัติเหตุ ๗๗๒ ครั้ง ผู๎เสียชีวิต จานวน ๑๑๐ คน เป็นชาย ๙๐ คน เป็นเงิน ๒๐ คน ผู๎บาดเจ็บ
จานวน ๗๒๕ คน เป็นชาย ๕๐๖ คน เป็นหญิง ๒๑๙ คน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ

~ ๒๒ ~

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๖ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัด
พลังงานจังหวัด
ขอรายงานข๎อมูลการดาเนินงานตามชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด๎านการลดพลังงานของสํวนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑๒ ข๎อมูล ณ วันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระดับคะแนนของจังหวัดนครพนม การใช๎ไฟฟูาได๎ ๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) การใช๎
น้ามันได๎ ๕ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) ร๎อยละการรายงานผลการใช๎พลังงานของหนํวยงาน การใช๎ไฟฟูา ๙๑.๙๔%
การใช๎น้ามัน ๙๐.๓๒% ขอเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๗ การประชาสัมพันธ์ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจาปี ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจังหวัด
ขอประชาสัมพันธ์ผู๎ทาคุณประโยชน์ตํอพระพุทธศาสนา ประจาปี ๒๕๖๑ พระครูพนม
ปรีชากร (วราวุฒิ รตนวโร) ได๎บาเพ็ญประโยชน์ตํอพระพุทธศาสนา สมควรได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติและรับพระราชทาน
สาเมาธรรมจักร รางวัลผู๎ทาคุณประโยชน์ตํอพระพุทธศานา ด๎านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงขอนา
เรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๘ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (เน็ตประชารัฐ) พื้นที่จังหวัดนครพนม

สถิติจังหวัด
โครงการยกระดับโครงสร๎างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล (เน็ตประชารัฐ) พื้นที่จังหวัดนครพนม การดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ การติดตั้งและการ
ให๎บริการ ในการขยายโครงขํายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให๎ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) วงเงิน 13,000 ล๎านบาท กระทรวงฯ โดย บริษัททีโอที จากัด (มหาชน)
ได๎ดาเนินการติดตั้งโครงขํายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผํานสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก๎วนาแสง (FTTx) (โครงขํายเน็ต
ประชารัฐ) พร๎อมจัดให๎มีจุดให๎บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร๎สาย (Wi-Fi) โดยไมํคิดคําใช๎จํายกับผู๎ใช๎บริการ หมูํบ๎านละ
1 จุดให๎บริการ ที่ระดับความเร็วไมํต่ากวํา 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) ครอบคลุมหมูํบ๎านเปูาหมาย
หํางไกลที่ยังไมํมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข๎าถึงสาเร็จครบจานวน 24,700 หมูํบ๎าน จังหวัดนครพนมได๎รับการติดตั้ง
ในระยะที่ 1 จานวน 381 หมูํบ๎าน และได๎รับการพิจารณาเพิ่มเติมในระยะที่ 2 จานวน 333 หมูํบ๎าน ดังตาราง
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ สานักงานสถิติจังหวัดนครพนมรํวมกับสานักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กาหนดสํงนักเรียนนักศึกษาลงพื้นที่ประเมินโครงการเน็ตประชารัฐ
ระหวํางวันที่ 10 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเจ๎าหน๎าที่วิชาการ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา/ครู
กศน. จานวน 19 คน พนักงานแจงนับซึ่งเป็น นักเรียน/นักศึกษา อายุ 18 ปีขึ้นไป ปริมาณงานทั้งสิ้น 381 หมูํบ๎าน
หมูํบ๎านละ 105 ตัวอยําง รวมทั้งสิ้น 40,005 ตัวอยําง แผนงานโครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด เพื่อดาเนินการ
สร๎างการรับรู๎เน็ตประชารัฐแกํชุมชนประกอบด๎วยกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรสร๎างทักษะด๎านจิทัลและสํงเสริมการ
ใช๎ประโยชน์จากโครงขํายเน็ตประชารัฐ การจัดทาข๎อมูลชุมชนและแผนการใช๎ประโยชน์จากโครงขํายเน็ตประชารัฐ
ชุมชน แผนที่เน็ตประชารัฐเชื่อมโยงการทํองเที่ยวชุมชน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

~ ๒๓ ~

๔.๑๙ ขอประชาสัมพันธ์อย่าหลงเชื่อสรรพากรเก็บภาษีวัดและพระ
สรรพากรพื้นที่นครพนม
ตามที่ได๎มีการแชร์ข๎อความในสังคมออนไลน์ วํากรมสรรพากรจะเก็บภาษี
จากวัดและต๎องการให๎พระทุกรูปเสียภาษีผํานบัญชีกลางของวัด นั้น กรมสรรพากร ขอเรียนวํา วัดมิได๎มีบริษัทหรือห๎าง
หุ๎นสํวนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไมํมีหน๎าที่ในการเสียภาษี ดังนี้ รายได๎ที่วัดได๎รับจึงไมํมีภาระภาษี และ
กรมสรรพากรไมํมีความจาเป็นต๎องตรวจสอบรายได๎หรือตรวจสอบการเสียภาษีของวัดแตํอยํางใด กรมสรรพากรได๎จัด
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกให๎แล๎ว วัดจะไมํมีภาระในการจัดทาใบอนุโมทนาบัตร รวมถึงผู๎เสีย
ภาษีก็ไมํต๎องเก็บหลักฐานบริจาคเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได๎ ในสํวนของวัดที่มีการรับ
บริจาคผําน QR Code เป็นการให๎บริการของธนาคารแกํวัดตามความสมัครของวัด ซึ่งไมํมีความเกี่ยวข๎องใด ๆ กับ
กรมสรรพากร สาหรับการกาหนดให๎วัดต๎องจัดทาบัญชี ลงบัญชีรายรับ รายจําย หรือรายการตําง ๆ นั้น มิได๎อยูํในการ
กากับดูแลของกรมสรรพากร และกรมสรรพากรก็มิได๎มีนโยบายให๎วัดต๎องจัดทาบัญชีดังกลําวแตํอยํางใด กรมสรรพากร
ขอเรียนยืนยันวํา กรมสรรพากรไมํมีนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีจากวัดหรือพระภิกษุสงฆ์แตํอยํางใด ทุ๎งนี้ หากมีข๎อสงสัย
สอบถามข๎อมูลได๎ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.๑๑๖๑ จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒๐ สรุปโครงการส่งเสริมการเกษตรงบเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
เกษตรจังหวัด
สรุปโครงการสํงเสริมการเกษตรงบเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการ
สร๎างทักษะและสํงเสริมอาชีพด๎านการเกษตร (โครงการเสริมสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรรายยํอยจังหวัดนครพนม
กรมสํงเสริมการเกษตร อนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจําย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานที่ 1:ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร จานวน
70,969,800 บาท เพื่อดาเนินงานโครงการเสริมสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรรายยํอย พืน้ ที่เปูาหมาย ทุกอาเภอ
เปูาหมายงาน 123 ชุมชน เกษตรกร 24,600 รายมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรรายยํอย อีกทั้ง
เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะ กิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความ
รํวมมือของชุมชนอยํางแท๎จริง และกํอให๎เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกิจกรรมดาเนินงาน
2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรรายยํอย ปริมาณงาน 24,600 ราย งบประมาณ
34,069,800 บาท กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 เปูาหมาย 123ชุมชนๆละ250 ราย
รวม 30,750ราย เพื่อชี้แจงทาความเข๎าใจ คัดเลือกคณะกรรมการการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชนและกาหนด
แผนการฝึกอบรม ดาเนินการระหวําง 22 - 25 พฤษภาคม 2561) ผลการดาเนินงานจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1
เกษตรกรเข๎ารํวมดาเนินการ 123 ชุมชน เกษตรกร 30,911 ราย คิดเป็นร๎อยละ 100.52 ผลการรับสมัคร
เกษตรกรเข๎ารับการฝึกอบรม จานวน 24,600 ราย คิดเป็นร๎อยละ 100 ฝึกอบรมเกษตรกร เปูาหมายชุมชน
เกษตรกร 123 ชุมชนๆละ 200 ราย จานวนเกษตรกรรวม 24,600 รายๆละ 3วัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
การลดต๎นทุน การเพิ่มมูลคําผลผลิต และการทาแผนธุรกิจกลุํมเพื่อขอรับการสนับสนุนการดาเนินการรํวมกัน
(กาหนดแล๎วเสร็จภายใน 20 กรกฎาคม 2561) ผลการดาเนินงานฝึกอบรม จานวนเกษตรกรที่ผํานการฝึกอบรม
56 ชุมชน เกษตรกร 5,437 ราย คิดเป็นร๎อยละ 22.10 คงเหลือ 19,163 ราย กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อ
ความยั่งยืน ปริมาณงาน 123 ชุมชน งบประมาณ 36,900,000 บาท การพัฒนากลุํมเกษตรกร 123 ชุมชน
งบประมาณ 36,900,000 บาท (งบอุดหนุน) จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 (ภายใน 24 กรกฎาคม 2561 ) เพื่อพิจารณา
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และเสนอโครงการแผนการใช๎จํายงบประมาณ แผนธุรกิจ สนับสนุนชุมชนเกษตร 123 ชุมชน โดยกลุํมยํอยในชุมชน
ที่ผํานการฝึกอบรม และมีความพร๎อมในการพัฒนากลุํมเกษตรกร และจัดทาโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการดาเนินโครงการ (123 ชุมชนละ 300,000บาท คณะกรรมการระดับอาเภอฯตรวจสอบ พิจารณา
อนุมัติโครงการตามที่ชุมชนเสนอ สํงผลการพิจารณาให๎สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด เห็นชอบ
โครงการจัดทาบันทึกข๎อตกลงและโอนจัดสรรงบประมาณให๎ชุมชน ชุมชนดาเนินงานโครงการ เบิกจํายงบประมาณ
คําวัสดุ ไมํมีคําแรงงาน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์จังหวัด
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ขอสรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งและให๎บริการรับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์แกํประชาชน ตั้งแตํวันที่ 25 กรกฎาคม
2557 จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งได๎รับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน
1,981 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล๎ว จานวน 1,818 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 91.77 และ เรื่องที่อยูํระหวํางดาเนินการ
จานวน 163 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 8.23 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ สรุปจานวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อคาถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนม
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ขอสรุปจานวนผู๎แสดงความคิดเห็นตํอคาถาม 4+6 ข๎อของ
นายกรัฐมนตรี จังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งสถานที่รับความคิดเห็น
ตํอคาถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข๎อ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทั้ง 12 แหํง
เพื่ออานวยความสะดวกแกํประชาชนที่จะมาแสดงความคิดเห็นฯ ตั้งแตํวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 25
มิถุนายน 2561 โดยมีผู๎มาแสดงความคิดเห็นฯ รวมทั้งสิ้น จานวน 8,161 คน แยกเป็นชาย จานวน 4,992 คน
และเป็นหญิง จานวน 3,169 คน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ขอสรุปผลการปฏิบัติงานของเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 81 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 28,350 ซี.ซี.
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 215 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 75,250 ซี.ซี.
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วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 162 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 56,700 ซี.ซี.
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน 3 ครั้ง มีผู๎บริจาค จานวน 17 ราย
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 3 ครั้ง มีผู๎บริจาค จานวน 16 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมออกหนํวยจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ประจาปีงบประมาณ 2561
ณ องค์การบริหารสํวนตาบลหนองแวง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกันได๎มอบถุงยังชีพมอบแกํ
ราษฎรผู๎ยากไร๎ จานวน 170 ชุด
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารง นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมให๎กาลังใจพร๎อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่อง
นุํงหํม ชํวยเหลือราษฎรผู๎ประสบอัคคีภัย คือ นางพันธ์นิยม วงค์จันทะ หมูํที่ 8 ตาบลหนองแวง อาเภอบ๎านแพง
จังหวัดนครพนม มอบเงินชํวยเหลือ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ๎วน) พัดลม ผ๎าหํม เครื่องอุปโภค – บริโภค มูลคํา
1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)
4.งานตามโครงการพระราชดาริ
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารง นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาทีมออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร๎อมให๎ข๎อคิดในการใช๎เงินทุนการศึกษาและแนะแนวทางการ
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นแกํนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ ตึกสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาทีมออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร๎อมให๎ข๎อคิดในการใช๎เงินทุนการศึกษาและแนะแนวทางการ
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นแกํนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
5.งานประชุม
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมประชุมพิจารณา
คัดเลือกแมํดีเดํนและสตรีไทยดีเดํน ประจาปี 2561 ณ ห๎องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง
รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และนายธวัชชัย แท๎เที่ยง เลขานุการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมประชุม
เตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอาคาร
สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดนครพนม
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม/กรรมการสภากาชาด
ผู๎แทน ภาค 7 รํวมประชุมปรึกษาหารือในวาระพิเศษรํวมกับผู๎บริหารสภากาชาดไทย และกรรมการสภากาชาด ผู๎แทน
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ภาค 12 ภาค ณ ห๎องประชุมสานักงานบริหารกิจการเหลํากาชาด ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเตช บุนนาค ผู๎ชํวยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝุายบริหารเป็นประธานในการประชุม
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 พระเจ๎าวรวงศ์ พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน
การประชุม ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจาจังหวัด (ประธานแมํบ๎านมหาดไทยจังหวัด) ทุกจังหวัดและ
ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจากรุงเทพมหานคร (ภริยาผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร) ของมูลนิธิฯ
ประจาปี 2561 โดย นางปัทมา วิทย์ดารงค์ ประธานแมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม เข๎ารํวมประชุม
ณ ห๎องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาวําการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
6.งานอื่นๆ
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมเปิดโครงการคําย
ครอบครัวสุขสันต์ สมานฉันท์สังคมไทย จังหวัดนครพนม ประจาปี 2561 พร๎อมรับประกาศเกียรติคุณหนํวยงาน
ที่ให๎การสนับสนุนโครงการดังกลําว ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีงานประเพณี
บุญเดือนเจ็ด “บุญซาฮะเมือง” ประจาปี 2561 จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมา
ตั้งแตํโบราณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแกํประชาชนและความรํมเย็นเป็นสุขของบ๎านเมือง ณ วัดโอกาสศรีบัวบาน
เทศบาลเมืองนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะกรรมการ
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีเปิดแหลํงทํองเที่ยง คํายพระยอดเมืองขวาง เพื่อพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
อีกแหํงหนึ่งของจังหวัดนครพนม พร๎อมเป็นแหลํงเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชกรณียกิจ ราชวงศ์จักรี
ณ คํายพระยอดเมืองขวาง ตาบลกุรุคุ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะรํวมเป็น
เจ๎าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายเลื่อน รัตนมงคล อดีตนายอาเภอ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามีของ นางยุพิน
รัตนมงคล เหรัญญิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ณ วัดสะพานคา เทศบาลเมืองสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารสานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ซึง่ เดิมเป็นอาคารชัน้ เดียวทีด่ ัดแปลงมาจากอาคารสโมสรข๎าราชการ เพือ่ ใช๎ในกิจการของสานักงานเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนมและการจาหนํายสินค๎า OTOP และด๎วยระยะเวลาที่ใช๎งานมานานนับสิบปีทาให๎มีความทรุดโทรม
ไปตามกาลเวลา ทั้งมีความคับแคบและไมํเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นนายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
และนางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม จึงได๎รํวมกับประชาชนจังหวัดนครพนม จัดหางบ
ประมาณมากํอสร๎างอาคารสานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมหลังใหมํ โดยการจัดสร๎างเหรียญพญาศรีสัตตนาคราช
รุํนเพิ่มยศ เพิ่มลาภ เพื่อใช๎ในการกุศลและเป็นรายได๎หลักในการกํอสร๎างรํวมกับเงินบริจาค ของผู๎มีจิตศรัทธา โดยอาคาร
ดังกลําว สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการออกแบบให๎เป็นอาคาร 2 ชั้น บนที่ดิน 0-2-62
ไรํ ด๎วยงบประมาณการกํอสร๎างประมาณ 6,000,000 บาท โดยไมํได๎ใช๎เงินจากทางราชการแตํอยํางใด ประกอบ
ไปด๎วย ห๎องสานักงาน 40 ตารางเมตร ห๎องรับแขก 10 ตารางเมตร ห๎องโถงทางเข๎าและพักคอย 22.80 ตารางเมตร
ห๎องประชุม 80 ตารางเมตร ห๎องนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม 26 ตารางเมตร ห๎องน้า(รวมชายหญิงและผู๎พิการ)

~ ๒๗ ~

22 ตารางเมตร ห๎องเตรียมอาหาร 13 ตารางเมตร และห๎องเก็บของ 30 ตารางเมตร โดยการกํอสร๎างได๎เริ่มขึ้นเมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2559 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จากนั้นได๎ทาการตกแตํงภายในตัวอาคาร และปรับแตํง
ภูมทิ ัศน์โดยรอบอาคารเพิ่มเติม เพื่อให๎มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเดํน และใช๎ในกิจการสานักงานเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม ในการบรรเทาทุกข์ บารุงสุข บาบัดโรค กาจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
แทน ปลัดจังหวัด
ขอสรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาเดือนมิถุนายน การดาเนินงานตามโครงการออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ที่ทาการ อบต.หนองแวง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม สํวนราชการ
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกรํวมดาเนินงานตามโครงการ ๖๗ หนํวยงาน ข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงาน
ของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน ๔๓๘ คน สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๑๓๗ กิจกรรม การดาเนินงาน
ตามโครงการออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งตํอไป ๑๐/๒๕๖๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านนาเดื่อ บ๎านนาเดื่อ หมูํที่ ๙ ตาบลนาเดื่อ อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
พาณิชย์จังหวัด
สถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม มูลคําการค๎ารวมในเดือนพฤษภาคม
2561 มีมูลคํา 7,962.46 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2561 7,661.23 ล๎านบาท พบวํามูลคําเพิ่มขึ้น
301.23 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.93 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน พฤษภาคม 2560 มีมูลคํา 8,141.86
ล๎านบาทมูลคําลดลง 179.40 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 2.20 มูลคําการค๎ารวมชํวงเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2561 มีมูลคํา
35,436.71 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอนมกราคม - พฤษภาคม 2560 มีมูลคํา 30,886.64 ล๎านบาท มูลคํา
เพิ่มขึ้น 4,550.07 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 14.73 การสํงออก มูลคําการสํงออกในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลคํา
5,518.72 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเมษายน 2561 มีมูลคําการสํงออก 4,402.50 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น
1,116.22 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 25.35 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีกํอนพฤษภาคม 2560 มีมูลคํา
5,993.84 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 475.12 ล๎านบาทหรือลดลงร๎อยละ 25.35 มูลคําการสํงออกรวมชํวงเดือนมกราคม
- พฤษภาคม 2561 มีมูลคํา 21,298.74 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอน มกราคม – พฤษภาคม
2560 ซึ่งมีมูลคํา 22,050.43 ล๎านบาท มูลคําลดลง 751.69 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 3.40 สินค๎าสํงออก
ที่สาคัญคือขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม ลาไย เครื่องดื่มบารุงกาลังมะมํวง มังคุดทุเรียนแชํแข็ง โซลาร์เซลล์ ลาไยอบแห๎ง
หนํวยภายใน-ภายนอกเครื่องปรับอากาศ ผงซักฟอก น้ายาซักผ๎า น้ายาล๎างจานและสบูํ โค กระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและสิ่งปรุงแตํง การนาเข๎า มูลคําการนาเข๎าในเดือนเมษายน 2561 มีมูลคํา 2,443.74 ล๎านบาท เปรียบเทียบ
กับเดือนกํอนเดือนเมษายน 2561 มีมูลคํานาเข๎า 3,258.73 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 814.99 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ
25.00 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีกํอน เดือนพฤษภาคม 2560 มูลคําการนาเข๎า 2,148.02 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น
295.72 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 13.76 มูลคําการนาเข๎ารวมชํวงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น
14,137.97 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีกํอน มกราคม - พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 8,836.20 ล๎านบาท
มีมูลคําเพิ่มขึน้ 5,301.77 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 60.00 สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟูา

~ ๒๘ ~

ปูนผงปุ๋ยเคมี คอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดและแท็ปเล็ต สํวนประกอบเบาะรถยนต์ที่ปรับเบาะ สํวนประกอบเบาะรถยนต์ราง
เลื่อนเบาะ หินผาบด สํวนประกอบของรถยนต์ยกทรงสตรี ดุลการค๎า สาหรับในเดือนพฤษภาคม2561 เปรียบเทียบยอดสํงออก
และนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนมได๎ดุลการค๎าคิดเป็นมูลคํา 3,074.98 ล๎านบาท ในชํวงเดือน มกราคม - พฤษภาคม2561 ดุลการ
ค๎ามีมูลคํา 7,160.77 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอนมกราคม – พฤษภาคม 2560 ซึ่งดุลการค๎ามีมูลคํา
13,214.23 ล๎านบาท มีมูลการค๎าลดลง 6,053.46 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 45.81 สินค๎าผํานแดนขาเข๎า (จาก
สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม) ขาออก (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว) มูลคําสินค๎าผํานแดนรวมเดือนพฤษภาคม2561 มีมูลคํา
84.01 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเดือนเมษายน 2561 มีมูลคํา 83.01 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 1.00
ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.20 และเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผํานมา เดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมี
มูลคํา 339.77 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 255.76 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 75.27 โดยเป็นมูลคําสินค๎าผํานแดนขา
ออกมูลคํา 61.20 ล๎านบาท ขาเข๎ามูลคํา 22.81 ล๎านบาท มูลคําสินค๎าผํานแดนรวมชํวงเดือนมกราคม -พฤษภาคม 2561
มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 2,154.56 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอน มกราคม - พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 2,488.73
ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 334.17 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 13.42 โดยเป็นมูลคําสินค๎าผํานแดนขาออกมูลคํา 1,940.61
ล๎านบาท ขาเข๎ามูลคํา 213.95 ล๎านบาท สินค๎าผํานแดนขาเข๎าที่สาคัญ ได๎แกํ หัวแรํโปแตส แรํโปแตสเซียม ผงคาร์บอน แรํดีบุก
สินค๎าผํานแดนขาออก ได๎แกํอุปกรณ์ใช๎ในงานเขื่อน สินค๎าเด็กเครื่องดื่มอะไหลํเครื่องจักรสาหรับทาเหมืองแรํ ลูกอมเครื่อง
เชื่อมเครื่องพํนคอนเทนเนอร์ ทาความเย็นพร๎อมอุปกรณ์อะไหลํปั๊มสํวนประกอบอุปกรณ์เคลื่อนย๎ายกํอสร๎างรถหัวลาก
เครื่องในโค-กระบือแชํเย็นจนแข็ง ในชํวงเดือนพฤษภาคม 2561 มีรถยนต์บรรทุกสินค๎าเข๎ามาทางดํานศุลกากรนครพนม
6,987 คัน และรถยนต์บรรทุกสินค๎าออกจากดํานศุลกากรนครพนม 6,536 คัน ในขณะที่ รถสินค๎าผํานแดนขาเข๎า มี
จานวน 87 คัน และรถสินค๎าผํานแดนขาออก มีจานวน 38 คัน การค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน จังหวัดนครพนมมีจุดผํอนปรน
4 แหํง คือ จุดผํอนปรนทําเทียบเรือบ๎านโพธิ์ไทร อ.บ๎านแพง จุดผํอนปรนบ๎านหนาด อ.เมืองนครพนม จุดผํอนปรนทําอุเทน
อ.ทําอุเทน จุดผํอนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม ในชํวงเดือนพฤษภาคม 2561 มูลคําการค๎าชายแดนจุดผํอนปรนทั้ง 4 แหํง
รวมมีมูลคํา 11.88 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีกํอน เดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 11.78 ล๎านบาท
มีมูลคําเพิ่มขึ้น 0.10 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.84 โดยประกอบด๎วย เดือนพฤษภาคม 2561 มูลคําการสํงออก 9.74
ล๎านบาท และมูลคําการนาเข๎า 2.13 ล๎านบาท ในชํวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 มีมูลคําการค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน
4 แหํง มูลคํา 64.64 ล๎านบาท โดยเป็นมูลคําสํงออก 52.23 ล๎านบาท มูลคําสินค๎านาเข๎า 12.41 ล๎านบาท สินค๎าสํงออกที่สาคัญ
ได๎แกํ สินค๎าอุปโภค-บริโภคเครื่องใช๎ไฟฟูา สินค๎านาเข๎าที่สาคัญได๎แกํ พืชผักผลไม๎ตามฤดูกาล ของปุาสมุนไพร เครื่องจักสาน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมรํวมกับกลุํมดัชนีราคาผู๎บริโภคกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค๎าสานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค๎ากระทรวงพาณิชย์ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยสรุปการประมวลผลดัชนีราคาผู๎บริโภคของประเทศรายการสินค๎าและบริการที่คานวณ
มีจานวน 422 รายการสาหรับจังหวัดนครพนมมีจานวน 253 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมี
แอลกอฮอล์ เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถานการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล พาหนะการขนสํงและการสื่อสารการ
บันเทิงการอํานการศึกษาและการศาสนายาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของ
จังหวัดนครพนม สาหรับ ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤษภาคม 2561 ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภค
ทั่วไปของประเทศ เทํากับ 100 เดือนพฤษภาคม2561 เทํากับ 102.14 เทียบกับเดือนเมษายน 2561 คือ 101.57
โดยสูงขึ้นร๎อยละ 0.56 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560สูงขึ้นร๎อยละ 1.49 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม
เดือนพฤษภาคม 2561 ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เทํากับ 100 เดือนพฤษภาคม 2561
เทํา กับ 101.5 สาหรั บ เดื อ นเมษายน 2561 เทํา กับ 101.3 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัด
นครพนมเดือนพฤษภาคม 2561 เมื่อเทียบกับ เดือนเมษายน 2561เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.2 เดือนพฤษภาคม 2560
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.4 เฉลี่ย 5 เดือน (มกราคม – พฤษภาคม) ปี 2561 กับระยะเดียวกันของปี 2560 ดัชนีเพิ่มขึ้น

~ ๒๙ ~

ร๎อยละ 0.1 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนพฤษภาคม2561 เทียบกับเดือนเมษายน2561เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 0.2 (เดือนเมษายน 2561 เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 ลดลงร๎อยละ 0.5) ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม ร๎อยละ 0.7ปัจจัยสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้น ของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง
ร๎อยละ 3.8 รวมทั้งก๏าซยานพาหนะและก๏าซหุงต๎มก็ได๎ปรับขึ้นเชํนกัน พิจารณาเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560
ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.4 (เดือนเมษายน 2561 เทียบกับเดือนเมษายน 2560 เพิ่มขึ้นร๎อยละ0.5) สาเหตุสาคัญ
มาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม ร๎อยละ 1.8 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง
ร๎อยละ 10.2 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 5.6 เฉลี่ยชํวงระยะ 5 เดือน(มกราคม – พฤษภาคม)
ของปี 2561 เทียบกับชํวงเดียวกัน ของปี 2560 ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1 สาเหตุสาคัญมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม ร๎อยละ 1.0 จากการเพิ่มขึ้นของน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ 4.0 หมวดเคหสถาน
ร๎อยละ 0.9 หมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล ร๎อยละ 0.1 และหมวดบันเทิงการอําน การศึกษาและการศาสนา
ร๎อยละ 0.1 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๗ การประชาสัมพันธ์บริการเชิงรุกประชาชนเพิ่มวันบริการนอกเวลาราชการ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
ตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดนครพนม ขอแจ๎งประชาสัมพันธ์การให๎
บริการเชิงรุกประชาชนจังหวัดนครพนม กรณีการแจ๎งที่พักอาศัยของเจ๎าบ๎าน ผู๎ประกอบการโรงแรมที่พักภายใน
๒๔ ชั่วโมง นับแตํรับคนตํางด๎าวเข๎าพักอาศัย อันเป็นหน๎าที่ตามกฎหมาย ม.๓๘ พ.ร.บ.คนเข๎าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
หากเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบการฝุาฝืนดังกลําว มีโทษปรับสูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท/ราย โดยเปิดให๎บริการรับแจ๎งที่พัก
อาศัยนอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารที่ทาการ
ตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดนครพนม บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๘ การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ การจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม
ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”
ผู้แทน สานักงานจังหวัดนครพนม
ด๎วยจังหวัดนครพนม รํวมกับเทศบาลเมือง กาหนดจัดงาน “เฉลิมฉลอง
๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์” โดยใช๎ตราสัญลักษณ์ในท๎ายหนังสือราชการที่จะสํงออกภายในและ
ภายนอก และแขวนตราสัญลักษณ์บนหน๎าเว็บไซต์ของหนํวยงานให๎ปรากฎเห็นเป็นเดํนชัด ทั้งนี้ สามารถดาวโหลด
ตราสัญลักษณ์ ได๎ที่ www.nakhon[hanom.go.th จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗

รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี)

นายประทีป ฤทธิกุล - สอบถามทางสถานีอุตุนิยมวิทยาวํา ในห๎วงของงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชมีฝนตกมั๊ย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีฝนตกไหม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา
- ชํวงนี้ เริ่มต๎นจนไปถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รํองความกดอากาศจะเคลื่อน
ไปทางเหนือ ฝนอาจจะทิ้งชํวงถึง ๗ ก.ค.๒๕๖๑ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนทิศทาง ตั้งแตํ ชํวงนี้
- ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะไมํมีฝน

~ ๓๐ ~

นายประทีป ฤทธิกุล - หลังจากวันที่ ๗ กรกฎาคม๒๕๖๑ ให๎พยากรณ์อากาศมานาเรียน ผวจ.นพ.ทราบเป็นระยะๆด๎วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (๑) วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. จะจัดแถลงขําวงานบวงสรวงพญา
ศรีสัตตนาคราช ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จึงขอเรียนเชิญหัวหน๎าสํวนราชการทุกทํานรํวมในการแถลงขําว
(๒) รางวัลสมเด็จเจ๎าฟูามหาจักรี มี ผวจ. เป็นประธานในระดับจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด
เชิญเลขานุการคณะทางาน เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา เมื่อปี
๒๕๕๘ ได๎ขอพระราชทานพระราชานุญาติขอรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติทางการศึกษา มูลนิธิสมเด็จเจ๎าฟูามหาจักรี
ครัง้ นี้เป็นครั้งที่ ๓ รางวัลสูงสุดจะเป็นเหรียญทองสมเด็จเจ๎าฟูามหาจักรี หลายๆ ครั้ง ที่ผํานมา จังหวัดนครพนม
ยังสํงเสนอชื่อมาน๎อย ผู๎ที่มีสิทธิเสนอชื่อจะเป็นองค์กร ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอชื่อเข๎าในระดับ
จังหวัด สมาคม มูลนิธิ องค์กร ที่เป็นนิติบุคคลมีสิทธิ์เสนอชื่อ ลูกศิษย์/ศิษย์เกํา เสนอชื่อครูที่ทาคุณประโยชน์ให๎กับการ
ศึกษาได๎ รายละเอียดเพิ่มเติมขอได๎ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นายประทีป ฤทธิกุล - เปิดรับให๎เสนอชื่อ ๑ สิงหาคม – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให๎ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโดยสานักงานประชาสัมพันธ์และ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ทารายละเอียดระยะเวลา รายละเอียดตํางๆ มาประชาสัมพันธ์ไปที่ประชุมคราวตํอไป
พาณิชย์จังหวัด
- สนง.พาณิชย์ สนง.คลังจังหวัด และ ธ.กรุงไทย ได๎จัดทาโครงการธงฟูาประชารัฐ
ชํวยลดคําครองชีพ ได๎เริ่มดาเนินการมาตั้งแตํเดือน ต.ค.๒๕๖๐ มีร๎านค๎าตํางๆ รํวมในโครงการ จานวน ๓๙๓
ร๎าน จังหวัดได๎ดาเนินการมามีเสียงสะท๎อนมาวํายังไมํครอบคลุมในทุกสินค๎า สถานที่ใช๎บัตรยังไมํสะดวก ซึ่งกระทรวง
พาณิชย์จะดาเนินการในระยะที่ ๓ รับสมัครใหมํ จานวนกวํา ๖๐,๐๐๐ ร๎านค๎า จ.นครพนม จะมีประมาณ
๘๐๐ กวําร๎านที่ที่จะเข๎ามารํวม ระยะที่ ๓ รับสมัครเพิ่มเติม ชาระเงินผําน MoblieApplicaion ผู๎ประกอบการ
จะต๎องสมัคร มีมือถือ รองรับการชาระเงินแทบเงินสด ครอบคลุมร๎านค๎าที่จาหนํายเครื่องอุปโภค / บริโภค จะมีการ
ขยายตัวมากขึ้น ร๎านค๎าให๎ตลาดชุมชน เขตเมือง รถเรํ ผู๎ประกอบการสามารถสมัครได๎ที่ สนง.พาณิชย์จังหวัด
เอกสารทีจ่ ะมายื่นสาเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรอง จะเริ่มในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาเรียนที่ประชุมทราบ
และประสานงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์ การเปิดให๎บริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
มีเจ๎าหน๎าทีค่ อยให๎บริการ กรณีการแจ๎งที่พักอาศัยของเจ๎าบ๎าน ผู๎ประกอบการโรงแรมที่พัก การรับคนตํางด๎าวเข๎าพานัก
อาศัย การรายงานตัว ๙๐ วัน ซึ่งได๎เริ่มดาเนินการ ตั้งแตํ เดือน มิ.ย.๒๕๖๑
รก.หน.สนจ.นพ.
- การประกวด “ถํายภาพวาด ๓ มิติ ลานพญาศรีสัตตนาคราช” คุณสมบัติผู๎สํง
ภาพเข๎าประกวด ประชาชนทั่วไป ไปจากัดชนชาติ เพศ อายุ การศึกษา รับสมัครและสํงผลภาพถําย เข๎าประกวด
ตั้งแตํวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถติดตาม
ผลการประกวดทางwww.nakhonphanom.go.th และwww.facebook.com /เพจนครพนม รายละเอียดอื่นๆ
ตามโปรชัวร์ที่ได๎แจกจํายให๎กับทุกทํานแล๎ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและชํวยประชาสัมพันธ์ให๎บุคลากรในสังกัด
และผู๎สนใจได๎สํงภาพเข๎ารํวมประกวด
*****************************
นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู๎จดรายงานการประชุม
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