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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหมํ)
-------------------------ผู๎มาประชุม
๑. นายสมชาย
๒. นายประทีป
๓. นายดารงค์ สิริวชิ ย
๔. นายธวัชชัย
๕ นางปัทมา
๖. นายจรัญ
๗. นายรังสรรค์
๘. นายยุทธชัย
๙. นางวันเพ็ญ
๑๐. นายรักสกุล
๑๑. นายเกษม
๑๒. นายทวี
๑๓. นายประจวบ
๑๔. นายชิตชัย
๑๕. นายวิรพ
๑๖. นายอุดมชัย
๑๗. นายธนบดี
๑๘. นายสันติ
๑๙. นางนาฎศิลป์
๒๐. นางอภิญญา
๒๑. นายวัชรินทร์
๒๒. นายชลวิทย์
๒๓. นางรัดดา
๒๔. นายปณิธิ
๒๕. น.ส.อิสรี
๒๖. น.ส.บุณยวีร์
๒๗. น.ส.กรวรรณ
๒๘. นางอดาพร
๒๙. นายเดชา
๓๐. นายสมชาย

วิทย์ดารงค์
ฤทธิกุล
อิ่มวิเศษ
แท๎เที่ยง
วิทย์ดารงค์
จันทมัตตกุการ
คัมภิรานนท์
ตริสกุล
อาพาส
สุริโย
รักสุจริต
ดารงเลิศบวร
คงฤทธิ์
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
อาภากุลอนุ
ขวาโยธา
ศรขรรค์
รัตนมาลี
ชมภูมาศ
สมมิตร
นามจันทรา
กลางบุญเรือง
อุทัยรัตน์
วีรกุลพิพัฒน์
ไขว๎พันธุ์
จงสถาพรพันธ์
สมพงษ์
พลกล๎า
เถื่อนสุวรรณ์

ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผู๎วําราชการจังหวัด
รองผู๎วําราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
นายกเหลํากาชาดจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน๎าสานักงานจังหวัด
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
คลังจังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประมงจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
แทน สหกรณ์จังหวัด
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แทน ขนสํงจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
สถิติจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
แรงงานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัด
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
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๓๑. นางจิราภรณ์
๓๒. นายธนิตศักดิ์
๓๓. น.ส.กาญจนา
๓๔. นายรัชต
๓๕. นายจิตรปฏิมา
๓๖. น.ส.วันวิสาข์
๓๗. น.ส.มัณฑนา
๓๘. พ.อ.อภิชาติ
๓๙. พ.ต.อ.ธีฑัต
๔๐. น.อ.ณัฐพงศ์

บุญโพธิ์
อุํนตา
กีกาศ
สาราญชลารักษ์
เทียนศรี
ธิวะโณ
ฟูกูล
รานอก
อิ่มทั่ว
พรรณรายณ์

๔๑. พ.ท.ณัฐพงศ์
๔๒. พ.อ.คาค๎าย
๔๓. ร.ต.ท.จอมมะวัน
๔๔. พ.ต.ท.(หญิง)นภัสวรรณ
๔๕. ร.ต.อ.พรศักดิ์
๔๖. พ.ต.ท.ทวี
๔๗. พ.ต.ท.ทวี
๔๘. น.อ.เชิดชู
๔๙. ร.อ.วันดี
๕๐. พ.อ.อ.ณัฐพล
๕๑. น.อ.กษิดิ

พรรณรายณ์
แหลํงสะท๎าน
วังใจ
อุํนบุญ
คัดทะจันทร์
สารกาล
ภาน๎อย
ชูเสน
สีนวล
เขียวทับทิม
กลิ่นศรีสุข

๕๒. นายพงษ์เทพ
๕๓. นายอานนท์
๕๔. นายจักรพงษ์

แซํลิ้ว
ประการรัตน์
แสนสุข

๕๕. นายเกรียงศักดิ์
๕๖. วําที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๗. นายปริญญา
๕๘. นายเสถียร
๕๙. นายปริญญา
๖๐. นายมงคล
๖๑. นายประสงค์
๖๒. นายเริงณรงค์

เชื่อมงาม
คาแสงดี
คัชมาตย์
ธรรมสมบัติ
ธรเสนา
รุํงสวําง
สุภา
ดวงดีแก๎ว

รก.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
แทน ท๎องถิ่นจังหวัด
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
แทน 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
แทน 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
แทนผู๎บังคับหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อยตามลาแมํน้าโขง
เขตนครพนม
อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัด
แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
แทน สรรพากรพื้นที่นครพนม
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

๖๓. นายวุฒิพล

ทับธานี

ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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๖๔. นายสมชัย
๖๕. นางสาวนัยนา
๖๖. นายธนพร
๖๗. นายสุทธิศักดิ์
๖๘. นางลัดดาวัลย์

นาโชคประเสริฐ
พิสุทธิ์รัตน์
พรหมพันธุ์
ศรีสมวงศ์
ทิพย์สิงห์

๖๙. นายวีระ
๗๐. นางแสงอรุณ
๗๑. นายสมัย
๗๒. นายสุพล
๗๓. นางนิยม
๗๔. นายชัยฤกษ์
๗๕. นายสมผล
๗๖. นายบรรจง
๗๗. นายสุชัย
๗๘. นายณรงค์
๗๙. นางจินตนา
๘๐. นายอดุล
๘๑. นายไวยวุฒิ

มานิสสรณ์
เนื่องสิทธิ์
ศรีหาญ
แสนคา
ไขํมุก
อุทาประเสริฐ
เมืองโคตร
วงษ์แสวง
พงศ์พัฒนพาณิชย์
รัตนตรัยวงศ์
สุมขุนทด
ภักดีพันดอน
โทพล

๘๒. นายเดชา
๘๓. นางสุมลฑา
๘๔. นายสุรศักดิ์
๘๕. นางรุํงรัตน์
๘๖. น.ส.จิราภรณ์
๘๗. นายวินัย
๘๘. นางสาวบุญน๎อม
๘๙. นางสุคลธ์
๙๐ นายนิตินัย
๙๑. นายกฤษฎา
๙๒. นายภูมิพัฒน์
๙๓. นายฉัตรชัย
๙๔. นายเอกพงษ์

แจํมจันทร์
เกตุมณี
ไกรพินิจ
วิโย
อินทะชัย
ชํางชานาญหลํอ
งามเชื้อ
ศรีสงคราม
อุทัยรังสี
สาครวงศ์
สมศรี
เต๎าทอง
มุสิกะเจริญ

๙๕. นายภาณิต
๙๖. นายไพโรจน์

วิเศษชุนหศิลป์
อุดาโรกุล

จังหวัดนครพนม
แทน ผอ.ทําอากาศยานนครพนม
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
แทน นายดํานศุลกากรนครพนม
หัวหน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๖ สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัด
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์นครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจพืชนครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
ผู๎บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู๎อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ผอ.สานักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุจังหวัด
ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หน.ดํานตรวจสัตว์ปุานครพนม กรมอุทานแหํงชาติ
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู๎อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔ นครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรนครพนม
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
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๙๗. นายสุเทพ
๙๘. นายสุวิทย์ชัย
๙๙. นายเศกสิทธิ์
๑๐๐. นายประดิษฐ์
๑๐๑. นายนิรัญ
๑๐๒. นายธวัชชัย
๑๐๓. นายสุกิตติ์
๑๐๔. นายอาทิตย์
๑๐๕. นายชาติชาย
๑๐๖. นายชาญยุทธ
๑๐๗. นางศรีสุภรณ์
๑๐๘. นางพสกชนก
๑๐๙. นายอุฎฐายี

นิลสาขา
วิริยะประสพสุข
ธรรมเกสร
สุคม
เทพรัตน์
จันทร์แก๎ว
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
อุมะวรรณ
วัจนสวัสดิ์
ชาญวนังกูร
ไตรศิริโชค
โสวรรณ

๑๑๐. นายวรายุทธ
๑๑๑. นายอนันต์
๑๑๒. นายปรารถนา

ชาเรืองเดช
สุวรรณหงษ์
พละมา

๑๑๓. นายพิเชษฐ์
๑๑๔. นายหมง
๑๑๕. นายจุมพล
๑๑๖. นายสุธี
๑๑๗. นายสมพงษ์
๑๑๘. นายวัชรินทร์
๑๑๙. นายเดํนชัย
๑๒๐. นายธารินทร์
๑๒๑. นายเทิดศักดิ์
๑๒๒. นายอุดร
๑๒๓. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๔. น.ส.อัมพวา
๑๒๕. นายพิสิษฐ์
๑๒๖. นายปริญญา
๑๒๗ นายธนกฤต
๑๒๘. นางสมร
๑๒๙. นายพร๎อมพันธุ์
๑๓๐. นางสุจินดา
๑๓๑. นายนิวัติ

หลั่งทรัพย์
อภัยโส
คาศรี
กุลตังวัฒนา
ชัยยิ้ม
เจียวิริยบุญญา
ไตรยะถา
พันธุมัย
พลนารี
ลาดบาศรี
สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง
สินธิสุทธิ์
ฤทธิ์ดา
อุติลานนท์
กลางประพันธ์
กุลภา
ศรีวรขาน
เจียวิริยบุญญา

แทน ผู๎จัดการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
ผู๎จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน หัวหน๎าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัด
แทน หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
แทน ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการ ภาคประชาชน
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

~๕~

๑๓๒. นายกาญน์ทอง
ศรีหาโคตร
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
๑๓๓. นายเอกราช
มณีกรรณ์
นายอาเภอเมืองนครพนม
๑๓๔. นายอติชาต
อุณหเลขะ
นายอาเภอธาตุพนม
๑๓๕. วําที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
ขาปูุ
นายอาเภอทําอุเทน
๑๓๖. นายเมธา
ชูจันทร์
นายอาเภอนาแก
๑๓๗. นายพีรพล
ลือลํา
นายอาเภอศรีสงคราม
๑๓๘. นายวรวิทย์
พิมพนิตย์
นายอาเภอบ๎านแพง
๑๓๙. นายเมธี
กาญจนสุนทร
นายอาเภอเรณูนคร
๑๔๐. นายวีระ
จรูญพิทักษ์พงศ์
นายอาเภอนาหว๎า
๑๔๑. นายปรีชาพงศ์
ทองมี
นายอาเภอปลาปาก
๑๔๒. นายขุนไกร
สุขสุมิตร
นายอาเภอโพนสวรรค์
๑๔๓. นายนิทัศน์
เทศสวัสดิ์
นายอาเภอนาทม
๑๔๔. นายชวภณ
เกตุสระ
รกท.นายอาเภอวังยาง
๑๔๕. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ
สุวรรณไตรย์
ผกก.สภ.เมืองนครพนม
๑๔๖. พ.ต.อ.วัชรพงษ์
ฉายวัฒนา
ผกก.สภ.ธาตุพนม
๑๔๗. พ.ต.อ.วรเพชร
เพชรบรม
ผกก.สภ.นาแก
๑๔๘. พ.ต.อ.ชูศักดิ์
ถาวรพจน์
ผกก.สภ.บ๎านแพง
๑๔๙. พ.ต.อ.ธานัท
จิราธนะกุล
ผกก.สภ.ทําอุเทน
๑๕๐. พ.ต.อ.เอกชัย
นาถึง
ผกก.สภ.ปลาปาก
๑๕๑. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
จันทร์ศรี
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
๑๕๒. พ.ต.อ.เกษม
มุทาพร
ผกก.สภ.เรณูนคร
๑๕๓. พ.ต.อ.ศรีนคร
นัยวัฒน์
ผกก.สภ.นาหว๎า
๑๕๔ พ.ต.อ.สุชาติ
พยัคฆ์มะเริง
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
๑๕๕. พ.ต.อ.ชาติชาย
เทียมฉัตร์
ผกก.สภ.นาทม
๑๕๖. พ.ต.อ.ธัชชัย
ใยศิริกุล
ผกก.สภ.วังยาง
๑๕๗. พ.ต.อ.ยศพล
พิทักษ์ธรรม
ผกก.สภ.บ๎านกลาง
๑๕๘. พ.ต.อ.อุทัย
ทจรสมบัติ
สวญ.สภ.หลักศิลา
๑๕๙. พ.ต.ท.สมภพ
แก๎วรุนคา
สวญ.สภ.หนองฮี
๑๖๐. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์ บัวศรี
หัวหน๎าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
๑๖๑. พ.ต.ท.เทพรัตน์
ลึกทะเล
หัวหน๎าหนํวยสันติบาลจังหวัด
๑๖๒. พ.ต.ท.รัฐพร
คงสุโข
สารวัตรตารวจทํองเที่ยว ฯ
ผู๎ไมํมาประชุม
๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
๑. นายบารุง
ศรีลาชัย
หัวหน๎ากลุํมงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
๒. นายอิศรา
โพธิ์เงิน
หัวหน๎ากลุํมงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
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๓. นางยุพิน
๔. นายสุกิจ
๕. นายจรัญ
๖. น.ส.กนกพร
๗. นางเอมอร
๘. น.ส.มยุรีย์
๙. นางพรทิพย์

รัตนมงคล
กลีบแก๎ว
ดวงศรี
ไชยศล
อุํนคา
อาจปาสา
ภาจันทร์คู

เสมียนตราจังหวัดนครพนม
ผอ.กลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผอ.กลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผอ.กลุํมงานอานวยการ
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ๎าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม

****************************
ข้อสั่งการของประธาน - นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
: การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในช่วงเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา มีงานและ
กิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มานาเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
เดือนธันวาคม : เป็นเดือนแห่งการราลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ในห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เราได้ร่วมกันจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของพระชาชนในส่วนภูมิภาคกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี ฯ จะได้นาไปจัดเป็น
นิทรรศการไว้ที่ชั้น ๒ ของหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน
ไว้ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม
- อากาศที่หนาวเย็นลง : อุณหภูมิลดลงอย่างมาก แตะที่ ๖ องศา การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ในเรื่องผ้าห่มอุปกรณ์ภัยหนาว สิ่งอุปโภคบริโภค การที่จะได้งบประมาณจากทางราชการมาช่วยเหลืออุณหภูมิจะต้องต่า
กว่า ๘ องศา (ต้องติดต่อกันเป็นเวลา ๓ วัน) ใช้อุณหภูมิของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก สถานีการวัดหลากหลาย
แห่ง กระจายเป็นต่างพื้นที่ต่างๆ สถานีขามเฒ่า จะมีอุณหภูมิที่ต่าที่สุดของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ ๖ อาเภอ โชนใต้
ยกเว้นในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจะยึดจากสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
:นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานผ้าห่ม ให้ผู้แทนพระองค์มามอบให้กับพี่น้องชาว อ.นาแก อ.วังยาง
อาเภอละ ๑ พันผืน และยังมีการประสานงานของภาคเอกชนมีมูลนิธิปอเต็กตึ้ง นาผ้าห่มมามอบที่ ต.บ้านผึ้ง ต.กุรุคุ
ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม เป็นเรื่องสาคัญที่มีความร่วมมือร่วมใจ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวและ
นอกจากนี้ นายอาเภอพื้นที่ ได้มีการประสานงานในพื้นที่ เพื่อมอบเครื่องนุ่งห่ม ผ่าห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ
พี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นมาแล้วและช่วงปลายเดือน ม.ค. ก.พ. อาจจะมีอากาศเย็นลงอีกครั้ง จึงขอ
ให้พี่น้องประชาชนดูแลในเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจาตัวภัยหนาวจะทาให้มีโรคภัย
ต่างๆ ติดตามมาได้ และให้ป้องกันเรื่องอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากอากาศแห้งชื้น การก่อไฟผิง ให้มีการระมัดระวัง
อย่าให้เกิดการลุกลาม ป้องกันการเกิดไฟไหม้ ให้มีความระมัดระวัง รักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่อบอุ่น
-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ :เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ มีการรณรงค์ให้ใส่เสื้อสีเหลือง ในภาคเช้า ให้มีการทาบุญตักบาตร ช่วงบ่ายได้ร่วมกันใน
กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ ในการทาความสะอาดบริเวณที่พระเมรุมาศจาลอง
- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้
สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปี ๒๕๕๙ ถือเป็นสิ่งดีๆ ของชาวจังหวัดนครพนม ที่ได้มีโอกาสเข้า
เฝ้ารับ - ส่ง เสด็จฯ
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- เรื่องส่งเสริมการาท่องเที่ยว : พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเป็นจานวนมาก ที่ยังไม่มีโอกาส
มาสักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราช และเยี่ยมชมบริเวณแลนมาร์ค จะท่องเที่ยวของจังหวัด ฝากองค์กรภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอาเภอ หากมีการศึกษาดูงาน ให้มาดูในพื้นที่ของเราก่อนปลุกกระแสการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ให้มีการจัดการศึกษาดูงานในพื้นที่ของเราด้วย เงินจากกองทุนพญาศรีสัตตนาคราช
นามาใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลมอบให้โรงพยาบาลนครพนม จัดทาห้องพิเศษ ที่ชั้น ๗ และอีกส่วนหนึ่งนามาสร้าง
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โดยไม่ได้ใช้เงินของทางราชการ ใช้เงินของกองทุน และเงินที่ได้รับจากการบริจาค อาคารที่
สร้างมีเอกลักษณ์โดดเด่น ความเป็นล้านช้างและศรีโคตรบูรณ์และเป็นสีม่วง สีประจาวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม : กรมธนารักษ์พนื้ ที่ เตรียมประกาศเชิญชวนนักลงทุนมา
ลงทุน โดยกาหนดระยะเวลาไว้เรียบร้อยแล้ว มายื่นเอกสารลงพื้นที่จริง ศึกษาความเป็นไปได้ มายื่นลงทุนคณะกรรมการ
จะพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่สุด ภายใน มิถุนายน ๒๕๖๑ จะได้ตัวผู้มาลงทุนวิสัยทัศน์ ประตูเศรษฐกิจ ก็จะเกิดขึ้นจริงการ
เตรียมการของกรมทางหลวง การจัดสร้างถนน หนทาง ทีจะเชื่อมโยงไปยังสนามบิน ก็ได้มีการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว
เรื่องที่ยังเหลือ ๙ เดือนของอายุราชการอยากให้เห็นผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่ต้อง
เตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
- การสูญเสีย กานัน ต.หนองฮี : ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เป็นการสูญเสีย นักพัฒนาท้องถิ่น ท้องที่ ที่ทุ่มเท
เสียสละ ในการทางานเพื่อประชาชน เมื่อวานได้ไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
- การเปลี่ยนแปลง ในเรื่อง กอ.รมน. : มีกฎหมายขึ้นมาใหม่ คาสั่ง คสช. เป็นโครงสร้าที่จะบูรณาการ
หน่วยงานในระดับจังหวัด การบรรเทาภัย ความมั่นคง การป้องกัน การลักลอบนาเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมาย จะมีคณะกรรมการ
ในระดับจังหวัด มากากับดูแลในระดับพื้นที่
- งานข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ: ของ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ และเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีการฝึกอบรมราษฎร อาสาสมัครพิทักษ์ป่าในพื้นที่ เพื่อช่วยกันดูแล อนุรักษ์พื้นป่าให้คงอยู่สืบไป
รุ่นลูกรุ่นหลาน
- ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๐ : ได้มีโอกาสเข้าไปที่ .....มหาวิทยาลัย ร่วมอภิปรายเรื่องมรดกโลก ได้ไปรับรู้
ขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เมื่อจัดส่งใบสมัครไปแล้ว จะต้องจัดทาข้อมูล เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมความเหมาะสม ความโดดเด่น จะมีคณะกรรมการ ลงมาตรวจสอบสอบมาตรฐาน ลงพื้นที่จริง อภิปราย
รับฟัง ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ที่ส่งบัญชีการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
เมืองหลวงเชียงใหม่ ซึ่งขึ้นบัญชีเบื้องต้น มาถึง ๖-๗ ปีแล้ว แต่ยังไม่คืบหน้ามากนัก จะต้องมีองค์กรเข้ามาตรการ
ตรวจสอบในจุดนี้ ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนข้อมูล มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ที่จะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เราได้
- การมอบทุนพ่อหลวง: มูลนิธิบารุงส่งบึงเหล็ก ณ โรงเรียนวัดบึกเหล็ก อ.ธาตุพนม ได้ไปร่วมงาน
และมอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดี ฐานะ ยากจน จานวนหนึ่ง
- การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่: การเดินทาง การป้องกันและลดอุบัติเหตุ รับบาลมีความห่วงใย
เป็นอย่างยิ่งประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลาเนา เดินทางมาท่องเที่ยว การสูญเสียชีวิต / ทรัพย์สิน การสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากรถยนต์ และรถจักยานยนต์ มากที่สุด สาเหตุหลักเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ผิดกฎจราจร
ในปีนี้ให้เน้นเรื่อง การตรวจจับ คุมเข้ม การอานวยความสะดวก การจัดตั้งด่านต่างๆ ด่านแรก ด่านแรก ด่านครอบครัว
ที่จะสามารถสกัดกั้นได้ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียด่านต่างๆ ต่างชุมชน การจัดงานเลี้ยง เฉลิมฉลอง ให้มีความเหมาะสมป้อง
กันการเกิดอุบัติเหตุให้ระมัดระวังถนนสายหลัก จะมีด่านต่างๆ คอยอานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไป
– มา โดยการบูรณาการกาชับจากทุกภาคส่วน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ประมาทไม่กระทาผิดกฎหมาย

~๘~

กฎจราจร อย่าขับรถย้อนศร ซึ่งช่วงบ่ายของวันนี้จะทาการเปิดศูนย์อุบัติภัยท้องถนน ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ขอให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ให้มีความสุข ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข และปลอดภัยเทศกาล Count Down เชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยว ที่มีกิจกรรมที่รื่นเริง เฉลิมฉลอง และกิจกรรมทางธรรม สวดมนต์ข้ามปี ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
และวัดต่างๆ อีกมากมายในจังหวัด และอาเภอ วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ จะมีการทาบุญตักบาตร เป็นสิ่งดี
งามสะท้อนให้ เห็นถึงการเป็นเมืองพุทธ ของจังหวัดนครพนม มีทั้ง ธรรมะ และธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
ที่เรามีสุดท้าย: ใกล้จะสิ้นปี ๒๕๖๐ และเข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๖๑ ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพรัก ทุก
ท่านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางไปไหนใกล้ไกล ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย
และขออานาจบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ พระธาตุพนม พระธาตุประจาวัดเกิด
องค์พญาศรีสัตตนาคราช จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป ด้วยความปรารถนาดีจาก
นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
-----------------------------------พิธีการก่อนการประชุม - พิธีมอบเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
(รายได้จากการบริจาคและการขายของที่ระลึกจากกิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพดีทาความดีถวายพ่อหลวง จังหวัดนครพนม ปั่น ๙ พระธาตุ)
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑.๑.๑ นางอมรรัตน์ คณานันท์ ตาแหนํง หัวหน๎าสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครพนม
ย๎ายมาจากตาแหนํง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชานาญการพิเศษ กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
๑.๑.๒ นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจาก ตาแหนํงพนักงานไตรีสวนเชี่ยวชวญ สานักงานไตรํสวนการทุจริต
ภาคการเมือง ๑ สนง.ปปช.

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้ลงในเว็บไซต์ จังหวัดนครพนม
http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จานวน
๒๕ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

~๙~

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดงาน “วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” ประจาปี ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด๎วยจังหวัดนครพนม ได๎กาหนดจัดงานรัฐพิธี “วันพํอขุนรามคาแหงมหาราช”
ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแตํเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์
พํอขุนรามคาแหง มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม อ.นาแก จ.นครพนม
ตามกาหนดการ ดังนี้
วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ น.
- ผู๎รํวมพิธีพร๎อมกัน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พํอขุนรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม
อ.นาแก จ.นครพนม
- ลงทะเบียนเพื่อจัดลาดับการถวายพานพุํม
- หัวหน๎าสํวนราชการ และผู๎รํวมพิธีถวายพานพุํมดอกไม๎สด ๑ พาน ตามลาดับ
เสร็จแล๎วกลับเข๎านั่งประจาที่เดิม
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ผู๎วําราชการจังหวัด วางพานพุํมถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน๎อย
ถวายราชสักการะเบื้องหน๎าพระบรมราชานุสาวรีย์พํอขุนรามคาแหงมหาราช
- ผู๎วําราชการจังหวัด เข๎าประจาแทํนกลําวถวายอาศิรวาทราชสดุดี
(จบแล๎ว)
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ถวายความเคารพ
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ
การแต่งกาย
- ข๎าราชการแตํงกายชุดปกติขาว
- พํอค๎า ประชาชน ให๎แตํงชุดไทยชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนองค์กรเอกชน และกลุํมพลังมวลชน ให๎แตํงกายด๎วย
เครื่องแบบตามสังกัด
จังหวัด จึงขอเชิญทํานพร๎อมข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง และสมาชิก ในสังกัด
ได๎นาพานพุํมดอกไม๎สด จานวน ๑ พาน ไปรํวมถวายราชสักการะ ในวันดังกลําวโดยพร๎อมเพรียงกัน สาหรับ
การแตํงกาย ข๎าราชการแตํงชุดปกติขาว พํอค๎า ประชาชน ให๎แตํงชุดไทยหรือชุดสุภาพ นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนองค์กรเอกชน และกลุํมพลังมวลชนให๎แตํงกายด๎วยเครื่องแบบตามสังกัด จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
และขอเชิญรํวมพิธีโดยพร๎อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

~ ๑๐ ~

๔.๒ การจัดงาน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจาปี ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด๎วยจังหวัดนครพนม ได๎กาหนดจัดงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแตํเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ
บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ตามกาหนดการ ดังนี้
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ น.
- ผู๎รํวมพิธีพร๎อมกัน ณ บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
- ลงทะเบียนเพื่อจัดลาดับการถวายพานพุํม
- หัวหน๎าสํวนราชการ และผู๎รํวมพิธีถวายพานพุํมดอกไม๎สด ๑ พาน ตามลาดับ
เสร็จแล๎วกลับเข๎านั่งประจาที่เดิม
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ผู๎วําราชการจังหวัด วางพานพุํมถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน๎อย
ถวายราชสักการะเบื้องหน๎าพระบรมสาทิสลักษณ์
- ผู๎วําราชการจังหวัด เข๎าประจาแทํนกลําวถวายอาศิรวาทราชสดุดี
(จบแล๎ว)
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ถวายความเคารพ
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ
การแต่งกาย
- ข๎าราชการแตํงกายชุดปกติขาว
- พํอค๎า ประชาชน ให๎แตํงชุดไทยชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนองค์กรเอกชน และกลุํมพลังมวลชน ให๎แตํงกายด๎วย
เครื่องแบบตามสังกัด
จังหวัด จึงขอเชิญทํานพร๎อมข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง และสมาชิก ในสังกัด
ได๎นาพานพุํมดอกไม๎สด จานวน ๑ พาน ไปรํวมถวายราชสักการะ ในวันดังกลําวโดยพร๎อมเพรียงกัน สาหรับ
การแตํงกาย ข๎าราชการแตํงชุดปกติขาว พํอค๎า ประชาชน ให๎แตํงชุดไทยหรือชุดสุภาพ นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนองค์กรเอกชน และกลุํมพลังมวลชนให๎แตํงกายด๎วยเครื่องแบบตามสังกัด จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
และขอเชิญรํวมพิธีโดยพร๎อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน อาเภอ และองค์กรภาคเอกชน
เฝ้ารับเสด็จ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ตามที่จังหวัดแจ๎งวําสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกํผู๎สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนประมาณ ๑,๔๓๓ คน

~ ๑๑ ~

ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตาบลขามเฒํา อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได๎เสด็จ ฯ
แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจังหวัดได๎มอบหมายภารกิจ ฯ หน๎าที่/
ความรับผิดชอบ ให๎สํวนราชการ/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รับไปดาเนินการนั้น บัดนี้ภารกิจการรับเสด็จ ฯ ได๎สาเร็จเป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว จังหวัดนครพนมขอขอบคุณหัวหน๎าสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องทุกทํานและบุคลากรในหนํวยงานที่ให๎การ
สนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ทาให๎การดาเนินการรับเสด็จ ฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและสมพระเกียรติ จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๔ ขอความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด๎วยกระทรวงมหาดไทยได๎รับแจ๎งจากกรมทางหลวง วํา รัฐบาลได๎มีนโยบายในการ
เข๎มงวดกวดขันน้าหนักรถบรรทุกให๎เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อยืดอายุการใช๎งานถนนไมํให๎ได๎รับความเสียหายเร็วกวําที่
กาหนด เพื่อให๎การแก๎ไขปัญหาการบรรทุกน้าหนักเกินกวําที่อัตรากฎหมายกาหนด กรมทางหลวงจึงได๎เสนอ “โครงการรถบรรทุกสี
ขาว” ซึ่งเป็นนโยบายประชารัฐประจาจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีผลการดาเนินงานเป็นที่นําพอใจ โดยขยายโครงการฯ ให๎ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และเป็นการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหวํางหนํวยงานของรัฐ ผู๎บังคับใช๎กฎหมาย ฝุายปกครอง ฝุายความมั่นคง ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคผู๎ประกอบการขนสํงในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยจึง
ให๎จังหวัดพิจารณาดาเนินการและกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ โดยมอบหมายให๎สานักงานขนสํงจังหวัด เป็น
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให๎การดาเนินโครงการดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยจังหวัดจึงมอบหมายให๎สานักงาน
ขนสํงจังหวัดนครพนม เป็นหนํวยงานรับผิดชอบโครงการดังกลําว แล๎วรายงานผลการดาเนินงานให๎จังหวัดทราบทุกระยะจนกวําจะ
แล๎วเสร็จ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
ได๎ดาเนินการจัดตั้งและให๎บริการรับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์แกํประชาชน ตั้งแตํวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งได๎รับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน 1,803 เรื่องแยกเป็นเรื่องที่ยุติแล๎ว จานวน
1,568 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 86.97 และเรื่องที่อยูํระหวํางดาเนินการ จานวน 235 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 13.03
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ สรุปจานวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อคาถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งสถานที่รับความคิดเห็นตํอคาถาม
ของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข๎อ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทั้ง 12 แหํง เพื่ออานวยความ
สะดวกแกํประชาชน ที่จะมาแสดงความคิดเห็นฯ ตั้งแตํวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมี
ผู๎มาแสดงความคิดเห็น ฯ รวมทั้งสิ้น จานวน 7,126 คน แยกเป็นชาย จานวน 4,340 คน และเป็นหญิง จานวน
2,786 คน จึงขอนาเรียนให๎ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๗ สรุปความคืบหน้าการดาเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปความคืบหน้าการดาเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
กรมธนารักษ์ ได๎กาหนด (รําง) กรอบระยะเวลาการดาเนินการสรรหา และคัดเลือกผู๎พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห๎องประชุม 801 (ชั้น8) กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร มีการ

~ ๑๒ ~

ประชาสัมพันธ์การลงทุน และจัดทา Market Sounding เพื่อรับฟังความคิดเห็นตํอ (รําง) กรอบระยะเวลาดังกลําวจาก
จังหวัดนครพนม และนักลงทุนที่สนใจ เพื่อปรับปรุงให๎เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย (รําง) กรอบระยะเวลาดังกลําวรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๘ การดาเนินการตามโครงการ “ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ของศูนย์ดารงธรรม”
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย แจ๎งวําคณะรักษาความสงบแหํงชาติและนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีข๎อสั่งการในคราวประชุมรํวมคณะรักษาความสงบแหํงชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให๎สํวนราชการดาเนินโครงการที่มีประโยชน์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหมํให๎แกํประชาชน
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได๎ดาเนินการอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี 2558 เป็นต๎นมา เพื่อให๎การดาเนินการตามโครงการ
“ของขวัญปีใหมํ 2561 ของศูนย์ดารงธรรม” เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ จึงขอให๎ทุกจังหวัด ดาเนินการดังนี้
การดาเนินกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
1. ให๎บริการศูนย์บริการรํวม/บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ระหวํางวันที่ 29 ธันวาคม 2560
- 4 มกราคม 2561 ในการรับเรื่องราวร๎องทุกข์ เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และให๎บริการทางทะเบียนและบัตร
สาหรับ ประชาชน รวมทั้งประสานส านั กงานขนสํ งจังหวัด การไฟฟูาสํว นภูมิภ าค การประปาสํ ว นภูมิภ าคในพื้นที่ เพื่อ
ให๎บริการทางทะเบียนรถยนต์ บริการเปิดระบบรับชาระหนี้ รับแจ๎งเหตุฉุกเฉิน น้าไมํไหล ไฟฟูาดับ ไฟฟูาลัดวงจร ฯลฯ
2. จัดเตรียมข๎อมูลการประชาสัมพันธ์ (แผํนพับ/โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) ที่จาเป็นเพื่อให๎บริการประชาชน
โดยประสานความรํวมมือกับตารวจภูธรจังหวัด สานักงานปูองกันบรรเทาสาธารณจังหวัด สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยสาขาในพื้นที่ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในพื้นที่ และ
อปท.ในพื้นที่ รวมทั้งหนํวยงานเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
3. ประสานกับสํวนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และหนํวยงานเอกชน เพื่อให๎ความชํวยเหลือในเบื้องต๎นใน
กรณีประชาชนประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชํน รถเสีย ยางแตก ซํอมแซมรถ เปลี่ยนยางและอานวยความสะดวกอื่นๆ และหากมี
เหตุฉุกเฉินจาเป็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให๎สนธิกาลังจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข๎าระงับเหตุ
และแก๎ไขปัญหาถึงพื้นที่ เกิดเหตุภายใน 1 - 3 ชั่วโมง
4. การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ กรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินและเกี่ยวข๎องกับความปลอดภัยในชีวิต
รํางกาย ทรัพย์สิน หรือการแจ๎งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิดให๎ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินการทันที หากที่ไมํ
ยุํงยากซับซ๎อนให๎เน๎นย้าการดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงและที่มีความยุํงยากหรือเกี่ยวข๎องกับภารกิจของหลาย
หนํวยงานให๎ประชุมหารือแนวทางการดาเนินการแก๎ไขโดยเร็ว
ทั้งนี้ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎แจ๎งให๎สํวนราชการ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ดาเนินการตาม
แนวทางโครงการ “ของขวัญปีใหมํ 2561 ของศูนย์ดารงธรรม” แล๎ว และให๎รายงานผลการดาเนินงานให๎ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครพนมทราบตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อรายงานให๎กระทรวงมหาดไทยทราบตํอไป จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๙ ขอชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดของบริษัท
สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จากัด
ผู้แทน บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จากัด
ตามที่บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จากัด ผู๎จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
จังหวัดตําง ๆ ที่ได๎รับการยอมรับมานานกวํา ๘ ปี ด๎วยการนาเสนอในรูปแบบของ SBL Presentation) ที่เผยแพรํทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ขอเรียนชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินการดังกลําว เพื่อเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ข๎อมูลตําง ๆ

~ ๑๓ ~

ที่นําสนใจ และครอบคลุมทุกมิติของจังหวัด อันจะเป็นอีกหนึ่งชํองทางที่หนํวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม จะได๎นาเสนอจุดแข็งและแสดงศักยภาพซึ่งเป็นที่ประจักษ์แกํสาธารณชน สํวนที่ ๑ ประกอบด๎วยบทความโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ บทความแนะนาสถานที่สาคัญและสถานที่ทํองเที่ยว บทสัมภาษณ์พิเศษผู๎วําราชการจังหวัด
ผู๎บริหารสํวนราชการตําง ๆ พร๎อมถํายภาพประกอบ ซึ่งเนื้อในสํวนนี้มีจานวน ๗๐ – ๘๐ หน๎า และเป็นการจัดทา
โดยปราศจากคําดาเนินการใดๆ ทั้งสิ้น สํวนที่ ๒ ประกอบด๎วย บทความหรือบทสัมภาษณ์หนํวยงานหรือองค์กรตําง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ต๎องการประชาสัมพันธ์ โดยรํวมสนับสนุนคําใช๎จํายในการดาเนินการ ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับดุลพินิจและความพึงพอใจของผู๎ให๎การสนับสนุน ที่เล็งเห็นประโยชน์และความคุ๎มคําที่จะได๎รับ ซึ่งทางบริษัท ฯ
ที่มาดาเนินการที่ถูกกวําสื่อประเภทเดียวกันในปัจจุบัน เพื่อให๎การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลยันจะเป็นประโยชน์แกํจังหวัดและ
สาธารณชนทั่วไป บริษัทฯ จึงใครํขออนุมัติจากทางจังหวัด เพื่อเข๎าดาเนินการจัดเก็บข๎อมูลในพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ เมื่อการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แล๎วเสร็จ ทางบริษัท ฯ จะสํงมอบนิตยสาร SBL พร๎อมวีดีทัศน์
ได๎แกํ วีดีทัศน์และนาสถานที่ทํองเที่ยว ธุรกิจ ประเพณี-วัฒนธรรม และวีดีทัศน์แนะนาโบราณสถาน ศาสนสถานที่สาคัญ
ในจังหวัด จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๐ การสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจังหวัด
การสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ด้วยจังหวัดนครพนม กาหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล
เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ –
วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และทุกวัดในจังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์
สังคมไทย ให้ธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนและนาค่านิยมหลัก ๑๒
ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้วมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีกาหนดการ
ดังนี้
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๒
เวลา ๑๖.๐๐ น.
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
เวลา ๑๗.๐๐ น.
- พระภิกษุ สามเณร และผู้ร่วมในพิธี พร้อมกันบริเวณหน้าวัด
ลงทะเบียน รับหนังสือสวดมนต์ บทสวดกาลังวัน
เวลา ๑๘.๐๐ น.
- ทาวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น.
- ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระ รับศีล
พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ถวายปัจจัยไทยธรรม
เวลา ๒๑.๑๕ น.
- พระเทพวรมุนี กล่าวสัมโนทนียกถา และนาปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๘๙ วินาที
เวลา ๒๓.๔๐ น.
- ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดกรวยกระทง
ดอกไม้ ถวายราชสักการะ

~ ๑๔ ~

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา ๒๓.๔๕ น.
- ประธานสงฆ์นาสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(นโม ๓ จบ / อิติปิโส ภควา) เจริญจิตภาวนา ๓ นาที
เวลา ๒๓.๕๕ น.
- เตรียมเข้าสู่ปีใหม่
เวลา ๒๔.๐๐ น.
- ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัย จานวน ๙ ครั้ง พระสงฆ์สวดมนต์ บทชยันโต
เวลา ๐๐.๐๙ น.
- สวดมนต์รับพรปีใหม่ สวดมงคลคาถา (พาหุง พร้อมกัน)
- นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวอวยพรปีใหม่
- พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
อวยพรปีใหม่
วันจันทร์ ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๒
เวลา ๐๔.๓๐ น.
- ทาวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- พิธีทาบุญตักบาตร
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ รับศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- พระสงฆ์สวดถวายพรพระ
- ประธานพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม
- เจ้าหน้าที่ นากล่าวถวายภัตตาหาร
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานพิธี กรวดน้า รับพร
- พระเทพวรมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา อวยพรปีใหม่
- นายอาเภอธาตุพนม กล่าวอวยพรปีใหม่
- นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลธาตุพนม กล่าวอวยพรปีใหม่
- ร่วมกันทาบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร ประมาณ ๓๐๐ รูป
- กรวดน้า รับพร เป็นเสร็จพิธี
-------------------------------------

หมายเหตุ

๑. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๑ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาจราจรในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ๔ ตาบลต้นแบบ
จังหวัดนครพนม
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
โครงการเสริมสร๎างเครือขํายอาสาจราจรในการปูองกันอุบัติเหตุจราจร
4 ตาบลต๎นแบบ จังหวัดนครพนม (กองร๎อยน้าหวาน) อบรมระหวํางวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร๎างเครือขํายระดับจังหวัดทุกภาคสํวนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนถนน ซึ่งมีเข๎ารับการ

~ ๑๕ ~

ฝึกอบรม ฯ ประกอบด๎วยประชาชนจาก 4 ตาบล 4 อาเภอ ได๎แกํ ตาบลบ๎านผึ้ง, ตาบลนาแก, ตาบลธาตุพนม และ
ตาบลทําอุเทน รวมทั้งสิ้นจานวน 160 คน การฝึกอบรมดังกลําว มีทั้งภาคทฤษฎี ให๎ความรู๎ เรื่องกฎหมายเบื้องต๎น
การเป็นผู๎ชํวยเจ๎าพนักงาน รวมไปถึงการบังคับใช๎กฎหมายจราจร 10 ข๎อหาหลัก ไปจนถึงการดูแลความเรียบร๎อย ปูองกัน
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค๎นผู๎ต๎องสงสัย การควบคุมเหตุรํวมกับเจ๎าหน๎าที่ตารวจ
และการบริการประชาชน ทั้งปัญหาความเดือดร๎อน รวมถึงการบริการ ดูแลอานวยความสะดวกด๎านการจราจร ที่จะเป็นการ
เสริมศักยภาพให๎กับทางตารวจมีประสิทธิภาพในการทางาน เข๎าถึงประชาชน มากขึ้น อีกทั้ง เป็นการยกระดับการบริการ
ในพื้นที่สาคัญทุกอาเภอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นวําจะเป็นการกระตุ๎น ห๎ประชาชน ได๎เข๎าใจในภาระหน๎าที่ รวมถึงให๎ความ
รํวมมือการทางานตารวจ เป็นผลดีตํอการบริการ บาบัดทุกข์ บารุงสุขประชาชนตามมา จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560–22ธันวาคม2560)
1. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ข๎อมูล ณวันที่22ธันวาคม2560สํวนราชการ
ในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น4,188.293ล๎านบาท แบํงเป็นงบประมาณรายจํายประจา1,440.686ล๎านบาท และ
งบประมาณรายจํายลงทุน 2,747.607 ล๎านบาทโดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 877.038ล๎านบาท คิดเป็นร๎อย
ละ20.94แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา636.569 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 44.19 และการเบิกจําย
งบประมาณรายจํายลงทุน 240.469ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 8.75
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2560 และกํอนปี พ.ศ. 2560)เงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี
ทั้งสิ้น 1,012.319ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 244.548 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 24.16
3.เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยรายจํายภาพรวมระดับประเทศอยูํ
ในลาดับที่ 49 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 9 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 2 รายจํายลงทุนระดับประเทศอยูํในลาดับที่ 54 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12
จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 9 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 1 และรายจํายประจาระดับประเทศ
อยูํในลาดับที่ 39ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 8ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 2
4. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน (งบ Function) ของสํวนราชการงบประมาณที่ได๎รับ
จัดสรร จานวน 2,195.208 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 240.469 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 10.95
5.ผลการเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 287.240 ล๎านบาทแบํงเป็นงบ
ดาเนินงานจานวน 90.733 ล๎านบาท แบํงเป็นงบรายจํายลงทุนจานวน191.107 ล๎านบาทและงบรายจํายอื่นจานวน
5.400ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น4.969ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 1.73
ซึ่งผลการเบิกจํายภาพรวมระดับประเทศอยูํในลาดับที่ 47 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) อยูํในลาดับ
ที่ 8 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3
6. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหารและสกลนคร)
งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 334.128 ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น6.467 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 1.94 แบํงเป็นงบประจาจานวน 125.598 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วจานวน 6.467 ล๎านบาทสํวนงบรายจํายลงทุน
ยังไมํผลเบิกจํายมีการเบิกจําย

~ ๑๖ ~

7. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม) งบประมาณที่ได๎รับ
จัดสรรทั้งสิ้น 36.602ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น1.172ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 3.20โดยผลการเบิกจํายอยูํใน
ลาดับที่ 1 ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
8. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น
361.292 ล๎านบาท ยังไมํมีผลการเบิกจําย
9.ผลการติ ด ตามเรํ ง รั ด การใช๎ จํ า ยเงิ น งบประมาณรายจํ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
รายการ
จานวนโครงการ
จานวนเงิน(ล๎านบาท)
เบิกจํายแล๎ว
289
170.195
กํอหนี้ผูกพัน PO
175
737.138
ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน
990
1,837.36
รวม
1,454
2,744.693
หมายเหตุ : ที่ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน คาดวําจะไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ทันภายในไตรมาสที่ 1 33 หนํวยงาน
จานวน 75 โครงการ ดังนี้
- งบสํวนราชการ 3 หนํวยงาน จานวน 5 โครงการ
- งบพัฒนาจังหวัด 8 หนํวยงาน จานวน 37 โครงการ
- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 22 หนํวยงาน จานวน 33 โครงการ
ประมาณผลการเบิกจํายรายจํายลงทุน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เบิกจํายจานวน 268.959 ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 9.82 ของวงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๓ ผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทาความดีถวายพ่อหลวง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
โครงการสํ ง เสริ ม การปั่ น จั ก รยานเพื่ อ สุ ข ภาพดี ท าความดี ถ วายพํ อ หลวงฯ
ใช๎จักรยานสร๎างกระแสการสร๎างสุขภาพ ในกลุํมวัยคนทางาน เพื่อลด/ชะลอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ โดยมีเปูาหมายที่
จะให๎กลุํมคนที่มีสุขภาพดี กลุํมคนที่มีภาวะอ๎วนน้าหนักเกินหรือใกล๎จะปุวย และกลุํมคนที่ปุวยแล๎ว ให๎ปรับเปลี่ยนและหัน
มาใสํใจสุขภาพ โดยจุดกระแสการสร๎างสุขภาพอยํางตํอเนื่องและเกิดความยั่งยืน ให๎การปั่นจักรยานเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิต
แผนยุทธศาสตร์ชาติ วาระ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข
กิจกรรมที่สาคัญ
๑. สร๎างกระแสการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ จนเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิต
๒. ถํายระดับการจัดกิจกรรม จังหวัด-อาเภอ-ตาบล หมุนเวียกันไปทุกเดือน
๓. สร๎างกระแสการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ จนเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิต
๔. ตรวจคัดกรองสุขภาพผู๎เข๎ารํวมโครงการ
๕. อบรมให๎ความรู๎
๖. ประชาสัมพันธ์ สร๎างกระแสปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทาความดีถวายพํอหลวง
ที่ผํานมา มีการจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานในแตํละอาเภอภายในจังหวัดนครพนม ครบทั้ง ๑๒ อาเภอเรียบร๎อย
แล๎ว (อาเภอปลาปาก ศรีสงคราม บ๎านแพง ทําอุเทน โพนสวรรค์ นาหว๎า ธาตุพนม นาทม เมืองนครพนม เรณูนคร นาแก
และอาเภอวังยาง) พร๎อมทั้งรํวมกิจกรรม เปิดอุโมงค์นาคราช กิจกรรมกินสุกลดทุกข์จากมะเร็งอาเภอตํางๆ โดยมีผู๎เข๎ารํวม

~ ๑๗ ~

กิจกรรมทั้ง บุคลากรสาธารณสุข พํอค๎า ประชาชนจานวนมาก ล่าสุด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมรํวมกับชมรม
รวมใจภักดิ์ ปั่นรักสุขภาพฯ จัดกิจกรรมระหวํางวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปั่นจักรยาน ๙ พระธาตุสาคัญในจังหวัด
นครพนม และกิจกรรมตํอไปกาหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสํงเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทาความดีถวายพํอหลวง
เครือขํายเขตบริการสุขภาพที่ ๘ (นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลาภู บึงกาฬ เลย หนองคาย ) กาหนดจัดระหวําง
วันที่ ๑๕-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ตามสโลแกน “๖ วัน ๑,๐๐๐ กิโลเมตร” จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๔ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
นายแพทย์สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สถานการณ์โรคไข๎เลือดออก ปี 2560 สถานการณ์โรคไข๎เลือดออก
ในประเทศไทย สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในปี พ.ศ. 2560 (ข๎อมูลจากระบบรายงานการเฝูาระวังโรค 506 สานัก
ระบาดวิทยา ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560) มีรายงานผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก สะสมรวม 50,033 ราย อัตราปุวย 74.73
ตํอประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู๎ปุวยไข๎เลือดออกลดลงร๎อยละ 16.77 (0.83 เทํา) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559
ณ ชํวงเวลาเดียวกัน ผู๎ปุวยเสียชีวิต 59 ราย อัตราปุวยตายเทํากับ ร๎อยละ 0.12 ผู๎ปุวยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผํานมา 1,137
ราย การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกตามกลุํมอายุ สํวนใหญํพบในกลุํมอายุ 10-14 ปี มีอัตราปุวยสูงสุด คือ 231.47
ตํอประชากรแสนคน รองลงมาได๎แกํ กลุํมอายุ 5-9 ปี (163.46), อายุ 15-24 ปี (133.40) อายุ 25-34 ปี (77.49)
และอายุ 0-4 ปี (77.06) ตามลาดับ ผู๎ปุวยเพศชาย 25,954 ราย เพศหญิง 24,079 ราย คิดเป็นอัตราสํวนเพศชายตํอ
เพศหญิงเทํากับ 1: 0.93 การกระจายการเกิดโรคไข๎เลือดออกรายภาค พบวําภาคใต๎ มีอัตราปุวยสูงที่สุด เทํากับ 131.67
ตํอประชากรแสนคน จานวนผู๎ปุวย 12,179 ราย รองลงมา ได๎แกํ ภาคกลาง อัตราปุวย 85.32 ตํอประชากรแสนคน
จานวนผู๎ปุวย 18,774 ราย ภาคเหนืออัตราปุวย 77.79 ตํอประชากรแสนคน จานวนผู๎ปุวย 9,562 ราย และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราปุวย 43.50 ตํอประชากรแสนคน จานวนผู๎ปุวย 9,518 ราย ตามลาดับ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม
สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกในปีพ.ศ. 2560 (ข๎อมูลจากระบบรายงานการเฝูาระวังโรค 506 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560) มีรายงานผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก สะสมรวม 119 ราย อัตราปุวย
16.78 ตํอประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู๎ปุวยไข๎เลือดออกลดลงร๎อยละ 63.00 (0.37 เทํา) เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.
2559 ณ ชํวงเวลาเดียวกัน ยังไมํมีรายงานผู๎ปุวยเสียชีวิต
กลุํมอายุที่พบสูงสุดคือกลุํมอายุ 10 - 14 ปี อัตราปุวยเทํา กับ 64.30 ตํอแสนประชากร รองลงมาคือ กลุํมอายุ
15 - 19 ปี กลุํมอายุ 5 – 9 ปี และ กลุํมอายุ 20 - 24 ปี อัตราปุวยเทํากับ 43.06 35.09 และ 22.84 ตํอประชากร
แสนคน ตามลาดับ
อาเภอที่มีอัตราปุวยตํอประชากรแสนคนสูงสุด คืออาเภอโพนสวรรค์ อัตราปุวยเทํากับ 41.75 ตํอประชากรแสน
คน รองลงมาคือ อาเภอนาทม อัตราปุวยเทํากับ 38.9 ตํอประชากรแสนคน อาเภอทําอุเทน อัตราปุวยเทํากับ 23.71 ตํอ
ประชากรแสนคน และอาเภอเมืองนครพนม อัตราปุวยเทํากับ 21.53 ตํอประชากรแสนคน ตามลาดับ การดาเนินงาน
ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก การดาเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกในพื้นที่ จะต๎องเป็นความรํวมมือของ
ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีเครือขํายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด ภารกิจหน๎าที่
บทบาทขององค์กรปกครองท๎องสํวนถิ่น สํวนหนึ่งเกี่ยวข๎องกับการปูองกันและระงับโรคติดตํอ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึง
นับวําเป็นองค์กรหลักสาคัญ โดยเป็นแรงผลักดันให๎ชุมชนดูแลตนเองให๎ปลอดภัยจากโรคไข๎เลือดออก ชํวยบริหารจัดการให๎
การดาเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกขยายออกไปสูํชุมชนได๎อยํางกว๎างขวาง และครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น
แหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายอยูํใกล๎ตัวของประชาชน คือ ในบ๎านและบริเวณรอบบ๎าน และจากสภาพบ๎านในสังคมไทย มีการกัก

~ ๑๘ ~

เก็บน้าไว๎ใช๎อุปโภค บริโภค แทบทุกหลังคาเรือน ทาให๎มีโอกาสเกิดแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายได๎ในทุกครัวเรือน ในทางปฏิบัติที่
เหมาะสมและเป็นไปได๎ คือ ชํวยสนับสนุนการรวมตัวของชุมชน เพื่อชํวยกันดูแล สารวจลูกน้ายุงลายในเขตรับผิดชอบ
ของตนเอง โดยดาเนินการดังนี้
1. เป็นแกนนาและศูนย์กลางในระดับท๎องถิ่น ชักชวนองค์กร ชุมชนอื่น ๆ กลุํมอาสาสมัครตําง ๆ และประชาชน
ให๎ชํวยกันสารวจและควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายในบ๎านตนเอง และในสาธารณสถานตําง ๆ เชํน วัด โบสถ์ มัสยิด
โรงเรียน ตลาด ฯลฯ และดูแลให๎มีการปฏิบัติอยํางจริงจังสม่าเสมอตลอดปี โดยจัดแบํงหน๎าที่ให๎มีทีมติดตามผลการสารวจ
ลูกน้ายุง เป็นรายหมูํบ๎าน/ชุมชน
2. สนับสนุนทรัพยากร ได๎แกํ เครื่องพํนเคมี สารเคมีกาจัดลูกน้า และสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย หรือเงิน
งบประมาณเพื่อการดาเนินการ
3. รํวมเป็นคณะกรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก
4. รํวมกิจกรรมการเผยแพรํประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออก และสํงขําวการปุวยหรือสงสัยวํามีการปุวยด๎วย
โรคไข๎เลือดออกภายในชุมชน
5. รํวมจัดกิจกรรมรณรงค์หรือโครงการพิเศษตํางๆ ที่เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก
6. เป็นแกนกลางในการจัดตั้งกองทุน ได๎แกํ กองทุนสารเคมีกาจัดลูกน้า กองทุนมุ๎ง กองทุนสมุนไพรไลํยุง ธนาคาร
ปลากินลูกน้า หรือการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ประโยชน์ในการทากิจกรรมปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก เป็นต๎น
7. กาหนดกฎระเบียบของท๎องถิ่น เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดของบ๎านเรือนและชุมชน รวมทั้งการกาจัดลูกน้า
ยุงลายและแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย
การดาเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกให๎มีประสิทธิภาพ
1. กาหนดให๎มีกิจกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก อยูํในแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นทุกปี
2. กาหนดกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให๎แตํละหมูํบ๎าน/ชุมชน สารวจและกาจัดแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมี
จานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอยํางแนํนอน
3. สนับสนุนให๎มีการจัดทีมติดตามตรวจสอบการสารวจลูกน้า อยํางน๎อย ทุก 2 สัปดาห์ในฤดูกาลระบาด (เดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม) และเดือนละ 1 ครั้ง ในชํวงกํอนฤดูการระบาด (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน)
4. ให๎การสนับสนุนการพํนเคมี เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีมีผู๎ปุวยไข๎เลือดออก) โดยการจัดซื้อสารเคมี หรือ
เครื่องพํนเคมี หรืองบประมาณในการดาเนินงาน
5. รํวมกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลจัดทาโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๕ สถานการณ์โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง จังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สถานการณ์โรคไมํติดตํอเรื้อรัง จังหวัดนครพนม โรคไมํติดตํอเรื้อรังที่เป็นปัญหา
สาคัญ ของจังหวัดนครพนม ได๎แกํ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง
เบาหวาน
สถานการณ์โรคเบาหวาน จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) พบว่า
ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสม จานวน ๒,๕๘๘,๔๙๒ คน อัตรา ๕๕๖๑.๔๙ ต่อประชากรแสนคน เขตสุขภาพที่
๘ พบมีผู้ป่วยสะสม จานวน ๒๕๙,๘๘๖ คน อัตรา๕๘๓๔.๑๘ ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดนครพนมพบมีผู้ป่วยสะสม

~ ๑๙ ~

จานวน ๓๑,๗๒๙ คน อัตรา ๕,๖๖๘.๖๔ ต่อประชากรแสนคนอาเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุดได้แก่ อาเภอนาแก อัตรา
๖,๖๕๘.๗๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อาเภอธาตุพนม และอาเภอเรณูนคร อัตราป่วย ๖๖๔๗.๐๓ และ
๖๕๓๗.๑๐ ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ
ประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปี ๒๕๖๑ (๑ ต.ค. ๖๐ - ๒๕ ธ.ค. ๖๐) จานวน ๗๒,๓๔๗ คน
อัตรา ๑๕๕.๔๔ ต่อประชากรแสนคน เขตสุขภาพที่ ๘ พบมีผู้ป่วยรายใหม่จานวน ๖,๕๕๓ คน อัตรา ๑๔๗.๑๑ ต่อประชากร
แสนคน และจังหวัดนครพนมพบมีผู้ป่วยรายใหม่ จานวน ๙๑๒ คน อัตรา ๑๖๒.๙๕ ต่อประชากรแสนคนอาเภอที่มีอัตรา
ป่วยรายใหม่สูงสุดได้แก่ อาเภอ บ้านแพง อัตรา ๒๔๑.๔๕ รองลงมา คือ อาเภอ ท่าอุเทน และอาเภอเมืองนครพนม อัตรา
ป่วย ๒๓๐.๕๖ และ ๒๐๔.๖๖ ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ
ความดันโลหิตสูง
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสะสม จานวน ๕,๔๒๕,๒๐๒ คน อัตรา ๑๑,๖๖๓.๒๓ ต่อประชากรแสนคน
เขตสุขภาพที่ ๘ พบมีผู้ป่วยสะสม จานวน ๓๘๙,๒๕๐คน อัตรา ๘๗๓๙.๓๘ ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดนครพนม
พบมีผู้ป่วยสะสม จานวน ๔๔,๒๖๓ คน อัตรา ๗,๙๐๙.๗๑ ต่อประชากรแสนคน อาเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุดได้แก่
อาเภอ บ้านแพง อัตรา ๑๒,๐๔๖.๗๔ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อาเภอธาตุพนม และอาเภอท่าอุเทน
อัตราป่วย ๙๕๐๔.๑๕ และ ๙๔๔๖.๔๐ ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ
ประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในปี ๒๕๖๑ (๑ ต.ค. ๖๐ - ๒๕ ธ.ค. ๖๐) จานวน ๑๘๔,๑๕๔
คน อัตราป่วย ๓๙๕.๙๐ ต่อประชากรแสนคน เขตสุขภาพที่ ๘ มีผู้ป่วยรายใหม่จานวน ๑๓,๘๖๔ คน อัตรา ๓๑๑.๒๗ ต่อ
ประชากรแสนคน และจังหวัดนครพนม มีผู้ป่วยรายใหม่ จานวน ๑,๔๖๑ คน อัตราป่วย ๒๖๑.๐๘ ต่อประชากรแสนคน
อาเภอที่มีอัตราป่วยรายใหม่สูงสุดได้แก่ อาเภอเมืองนครพนมอัตรา ๓๕๒.๔๓ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อาเภอ
บ้านแพง และอาเภอท่าอุเทน อัตราป่วย ๓๓๘.๘๑ และ ๓๒๕.๐๙ ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ
ไตเรื้อรัง
สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) พบว่า มี
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสะสม จานวน ๗๒๕,๗๘๕ คน อัตรา ๑,๕๖๐.๓๑ ต่อประชากรแสนคน เขตสุขภาพที่ ๘ พบมีผู้ป่วยสะสม
จานวน ๘๙,๐๘๓ คน อัตรา๒,๐๐๐.๐๘ ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดนครพนม พบมีผู้ป่วยสะสม จานวน ๕,๖๕๔ คน
อัตรา๑,๐๑๐.๔ ต่อประชากรแสนคน อาเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุดได้แก่ อาเภอ ธาตุพนม อัตรา ๒,๓๒๔.๘๘ ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คือ อาเภอศรีสงคราม และอาเภอปลาปาก อัตราป่วย ๑๗๑๕.๕๖ และ ๑๕๖๕.๔ ต่อประชากร
แสนคนตามลาดับ
จากการค้นหา คัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบว่า มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่
ในปี ๒๕๖๑ (๑ ต.ค. ๖๐ - ๒๕ ธ.ค. ๖๐) จานวน ๒๓๙,๔๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๔ เขตสุขภาพที่ ๘ มีผู้ป่วยรายใหม่
จานวน ๒๐,๖๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๓ และจังหวัดนครพนม มีผู้ป่วยรายใหม่ จานวน ๓,๙๔๐ คน ร้อยละ๓๓.๕๕
ซึ่งสูงกว่าในระดับเขตและระดับประเทศ เมื่อวิเคราะห์แยกรายอาเภอ พบว่า อาเภอที่มีอัตราป่วยรายใหม่สูงสุดได้แก่ อาเภอ
ธาตุพนม ร้อยละ ๗๓.๐๑ รองลงมา คือ อาเภอนาทม และอาเภอเรณูนคร อัตราป่วย ๓๓๘.๘๑ และ ๓๒๕.๐๙
ตามลาดับ การดาเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคไมํติดตํอเรื้อรัง
๑. การสร๎างเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ ๒ ส ลดหวาน มันเค็ม และการใช๎ยาชุด ยาลูกกลอน
๒. ประชาสัมพันธ์สร๎างกระแส รณรงค์ให๎มีความรู๎ด๎านสุขภาพแกํประชาชนทั่วไป จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๖ รายงานเหตุสาธารณภัย ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

~ ๒๐ ~

หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
การเตรียมการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวง
เทศกาลปีใหมํ 2561
1. คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการศูนย์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครพนม(ศปถ.) โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด
นครพนมเป็นผู๎อานวยการศูนย์ฯ หัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเป็นกรรมการและเลขานุการ
2. การประชุมเตรียมความพร๎อมในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
นครพนม(หลังใหมํ)โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 ชื่อในการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 2561 ใช๎ชื่อวํา “ขับรถมีน้าใจ รักษา
วินัยจราจร”
2.2 ชํวงเวลาการดาเนินงาน แบํงออกเป็น 2 ชํวง ดังนี้
1 ชํวงการรณรงค์และเสริมสร๎างวินัย ระหวํางวันที่ 1– 27 ธันวาคม 2560
2 ชํวงควบคุมเข๎มข๎น ระหวํางวันที่ 28 ธันวาคม 2560– 3 มกราคม 2561
2.3 เปูาหมายการดาเนินงาน
1 เพื่อให๎ประชาชนเดินทางสัญจรอยํางปลอดภัยและมีความสุขในชํวงเทศกาลปีใหมํ 2561
2 จานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู๎เสียชีวิต และผู๎บาดเจ็บ(Admit) ลดลงให๎เหลือน๎อยที่สุด เมื่อ
เทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 3 ปีย๎อนหลัง
2.4 มาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได๎กาหนดมาตรการในการดาเนินการชํวงเทศกาลปีใหมํ 2561เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล๎อมให๎เหลือน๎อยที่สุดดังนี้
1 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านคน
๒ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านถนนและสภาพแวดล๎อม
๓ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านยานพาหนะ
๔.มาตรการดูแลความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยว
๕ มาตรการความปลอดภัยทางน้า
๖ มาตรการด๎านการชํวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
3. พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 2561 และปลํอยขบวนรณรงค ในวันที่ 28
ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน๎าหมวดทางหลวงนครพนม บ๎านดอนยํานาง ตาบลนาทราย อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนครพนม
4. ดาเนินการชํวงควบคุมเข๎มข๎น ระหวํางวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561
5. ข๎อมูลอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาล ข๎อมูลย๎อนหลัง 3 ปี ดังนี้
เทศกาล

จานวนการเกิดอุบัติเหตุ(ครั้ง)
ปี 58

ปี 59

ปี 60

จานวนผู้บาดเจ็บ(คน)
ปี 58

ปี 59

ปี 60

จานวนผู้เสียชีวิต (ราย)
ปี 58

ปี 59

ปี 60
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จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๗ ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการสารวจข้อมูลสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัด
นครพนม
สถิติจังหวัด
ด๎วยสานักงานสถิติแหํงชาติ (สสช.) รํวมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย ดาเนินการ
สารวจสถานการณ์เด็กและสตรี ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 พร๎อมกันทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด แตํมีการเสนอผลใน
ระดับจังหวัดเพียง 14 จังหวัด ซึ่งการพิจารณาคัดเลือก 14 จังหวัด มีพื้นฐานมาจากมุมมองด๎านความเสมอภาค โดย 5
จังหวัดในภาคใต๎ ได๎แกํ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสได๎รับการคัดเลือกเนื่องจากปัญหาความไมํสงบที่มีมา
ยาวนานในพื้นที่ซึ่งประชากรสํวนใหญํเป็นชาวมุสลิม และปัญหาด๎านความยากจนซึ่งสํงผลตํอการเข๎าถึงสวัสดิการสังคมและ
การรักษาพยาบาล รวมทั้งคุณภาพของการบริการที่ได๎รับ สํวน 9 จังหวัดที่เหลือในภาคอื่น ๆ ได๎พิจารณาจากด๎านความเสมอ
ภาค โดยใช๎เกณฑ์สัดสํวนคนยากจนเป็นหลักในการพิจารณาทั้งนี้องค์การยูนิเซฟเป็นผู๎สนับสนุนหลักทั้งเทคนิคทางวิชาการ
และงบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการสารวจระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 สานักงานสถิติจังหวัด
นครพนม จึงได๎มีการนาเสนอผลการสารวจ รวมทั้งการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ตําง ๆ เพื่อนาเสนอตํอผู๎วําราชการจังหวัด
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับเด็กและสตรีเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ตํอไป จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๘ ขอประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทาการของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ด๎วยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดนครพนม ได๎ย๎ายสถานที่ปฏิบัติงานใหมํจากเดิม อาคารคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บารุงวิทยา)
ถนนศาลากลาง อาเภอเมือง ไปที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น ๓ ตั้งแตํวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม จึงขอแจ๎งย๎ายสถานที่ตั้งใหมํของสานักงาน ฯ และหมายเลข
โทรศัพท์/สารสาร เพื่อใช๎ในการติดตํอประสานงานราชการ ดังนี้ ที่ตั้งสานักงานแหํงใหมํ สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น ๓ ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑๗๙๐ , ๐๔๒ – ๕๑๕๗๙๑ , ๐๔๒ –
๕๑๑๓๓๖ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
๖.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
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ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการดาเนินงานของเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนธันวาคม 2560

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ออกรับบริจาคโลหิต ณ มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๏ป จากัด จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 70 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 24,500 ซี.ซี.
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ออกรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทมิตรศิลป์มอเตอร์ไซด์ จากัด จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 101 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 35,350 ซี.ซี.
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ออกรับบริจาคเลือด ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 56 ราย
ปริมาณโลหิต จานวน 19,600 ซี.ซี.
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ออกรับบริจาคเลือด ณ หอประชุมที่วําการอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 108 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 37,800 ซี.ซี.
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ออกรับบริจาคเลือด ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 139 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 48,650 ซี.ซี.
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ออกรับบริจาคเลือด ณ หอประชุมที่วําการอาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 223 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 78,050 ซี.ซี.
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน 6 ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 63 ราย
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 6 ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 63 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการ /สมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
รํวมเป็นเกียรติในพิธีเชิญผ๎าหํมกันหนาวพระราชทาน สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรง
พระเมตตาตํอพสกนิกรที่ประสบภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกาลังใจและบรรเทาความเดือนร๎อนให๎กับราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัด
นครพนม โดยโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู๎แทนพระองค์ รํวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน
พระราชูปถัมภ์ เชิญผ๎าหํมกันหนาวพระราชทานไปมอบให๎กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนม จานวน 2 อาเภอ 2,000
ครอบครัว ได๎แกํ อาเภอนาแก และอาเภอวังยาง ดังนี้
- มอบผ๎าหํมกันหนาวพระราชทานให๎แกํราษฎรอาเภอนาแก ณ หอประชุมโรงเรียนนาแกพิทยาคม
จานวน 1,000 ครอบครัว
- มอบผ๎าหํมกันหนาวพระราชทาน ให๎แกํราษฎรอาเภอวังยาง ณ หอประชุมที่วําการอาเภอวังยาง
จานวน 1,000 ครอบครัว
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมพิธีมอบผ๎าหํมกันหนาวพร๎อมกับเครื่องอุปโภค บริโภค ของมูลนิธิปุอเต๏กตึ้ง แกํประชาชนผู๎ประสบภัยหนาว
ในเขตพื้นที่ตาบลบ๎านผึ้ง จานวน 350 ชุด ณ โรงเรียนบ๎านผึ้งวิทยา ตาบลบ๎านผึ้ง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะ ฯ
รํวมพิธีมอบผ๎าหํมกันหนาวพร๎อมกับเครื่องอุปโภค บริโภค ของมูลนิธิปุอเต๏กตึ้ง แกํประชาชนผู๎ประสบภัยหนาว
ในเขตพื้นที่ตาบลกุรุคุ จานวน 350 ชุด ณ องค์การบริหารสํวนตาบลกุรุคุ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
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วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมมอบผ๎าหํมกันหนาว พร๎อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ของมูลนิธิปอเต็กตึ้ง จานวน 350 ผืน ณ สานักสงฆ์ดงคาสร๎างผือ
ตาบลทําบํอสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ลงพื้นที่เยี่ยมผู๎ประสบภัยอัคคีภัย พร๎อมมอบ เงินชํวยเหลือ แดํครอบครัวนายประไพ สมอุดม บ๎านเลขที่ 13 หมูํที่ 7
ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ๎วน) พร๎อมเครื่องอุปโภค- บริโภค
บานประตู พัดลม ผ๎าหํมและสิ่งของอื่นๆที่จาเป็นแกํการดารงชีพ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ลงพื้นที่เยี่ยมผู๎ประสบภัยอัคคีภัย พร๎อมมอบเงินชํวยเหลือ แดํครอบครัวนางบัวภา มะสุใส บ๎านเลขที่ 208 หมูํที่ 10
ตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จานวน 5,000.- บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน) พร๎อมเครื่องอุปโภคบริโภค บานประตู พัดลม ผ๎าหํมและสิ่งของอื่นๆที่จาเป็นแกํการดารงชีพ
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจาเดือนธันวาคม 2560 พร๎อมนาถุงยังชีพไปแจกจํายให๎แกํราษฎรผู๎ยากไร๎
จานวน 110 ชุด ณ โรงเรียนบ๎านหนองสะโน ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
4.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมเลี้ยงอาหารผู๎สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมนาถบพิตรเนื่องในวันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพํอแหํงชาติ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู๎สูงอายุจังหวัดนครพนม อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมเปิดงานวันคนพิการสากล ประจาปี 2560 พร๎อมรับเกียรติบัตรหนํวยงานที่ให๎การสนับสนุนงานด๎านคนพิการดีเดํน
ณ บริเวณอาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในโอกาสเดียวกันก็ได๎สนับสนุนข๎าวสาร จานวน 200 ถุง (400 กก.) เพื่อสํงเสริมกิจกรรมวันคนพิการและ
สนับสนุนอาหารแกํคนพิการที่มารํวมงาน (ผัดไทย) มูลคํา 5,000 .- บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน)
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมพิธีมอบเครื่องดนตรี เครื่องกีฬา อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนบ๎าน
โปรํงหนองเปงใหมํจาปา ตาบลฝั่งแดง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร๎อมนี้ เหลํากาชาดจังหวัดนครพนมสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลคํา 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ๎วน)
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ออกมอบเสื้อกันหนาวตามโครงการมอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนยากไร๎ สู๎ภัยหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น แก๎ไข
ปัญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนเสื้อกันหนาว ลดการเจ็บปุวยและการขาดเรียน ของเด็กนักเรียนยากไร๎ในถิ่นทุรกันดาร มอบ
เสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนโรงเรียนบ๎านโพนงาม ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จานวน 105 ตัว
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ออกมอบเสื้อกันหนาวตามโครงการมอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนยากไร๎ สู๎ภัยหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น
แก๎ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนเสื้อกันหนาว ลดการเจ็บปุวยและการขาดเรียน ของเด็กนักเรียนยากไร๎ในถิ่นทุรกันดาร
มอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนโรงเรียนบ๎านโปรํงหนองเปงทําจาปา จานวน 150 ตัว ณ โรงเรียนบ๎านโปรํงหนองเปง-ใหมํ
จาปา ตาบลฝั่งแดง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
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วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ออกมอบเสื้อกันหนาวตามโครงการมอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนยากไร๎ สู๎ภัยหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น
แก๎ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนเสื้อกันหนาว ลดการเจ็บปุวยและการขาดเรียน ของเด็กนักเรียนยากไร๎ในถิ่นทุรกันดาร
มอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนโรงเรียนบ๎านคาแมํนาฝาง ตาบลหนองซน อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
จานวน 153 คน
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ออกมอบเสื้อกันหนาวตามโครงการมอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนยากไร๎ สู๎ภัยหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น
แก๎ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนเสื้อกันหนาว ลดการเจ็บปุวยและการขาดเรียน ของเด็กนักเรียนยากไร๎
ในถิ่นทุรกันดาร มอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนโรงเรียนบ๎านกุดน้าใสและโรงเรียนบ๎านโนนกุง ตาบลนางัว
อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม จานวน 92 คน
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ออกเยี่ยมราษฎรผู๎ยากไร๎ เยี่ยมผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ ในพื้นที่บ๎านกุดน้าใส พร๎อมมอบเงินและสิ่งของใช๎ที่จาเป็น
จานวน 3 ราย ดังนี้
1) ครอบครัวนางสมัย พรหมสาขา ณ สกลนคร บ๎านเลขที่ ๘๗ หมูํ๖ ตาบลนางัว อาเภอนาหว๎า
จังหวัดนครพนม มอบเงินชํวยเหลือ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) พร๎อมของเครื่องใช๎อุปโภค-บริโภค
2) ครอบครัวนายเปลี่ยน สารอง บ๎านเลขที่ ๗๑ หมูํ๖ ตาบลนางัว อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม
มอบเงินชํวยเหลือ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) พร๎อมเครื่องใช๎อุปโภค-บริโภค
3)ครอบครัวชัยพร ทะนงค์ บ๎านเลขที่ ๗๕ หมูํ๖ ตาบลนางัว อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม
มอบเงินชํวยเหลือ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) พร๎อมเครื่องใช๎อุปโภค-บริโภค
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ออกมอบเสื้อกันหนาวตามโครงการมอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนยากไร๎ สู๎ภัยหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น
แก๎ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดแคลนเสื้อกันหนาว ลดการเจ็บปุวยและการขาดเรียน ของเด็กนักเรียนยากไร๎ในถิ่น
ทุรกันดาร มอบเสื้อกันหนาวแกํเด็กนักเรียนโรงเรียนบ๎านพะทาย ตาบลทําจาปา อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม
จานวน 167 คน
5.งานประชุม
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมประชุม
คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อเตรียมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยหนาว ปัญหาไฟปุา
และหมอกควันปี 2560-2561 ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เข๎ารํวมประชุม
และเข๎าเฝูาฯ ถวายตัว ในการได๎รับแตํงตั้งเป็นกรรมการสภากาชาด ผู๎แทนภาค 7 ดังนี้
- รํวมประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู๎บริหารสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ชั้น 8 สานักบริหารกิจการการเหลํากาชาด
- เข๎าเฝูาฯ ถวายตัว ในนามกรรมการสภากาชาด ผู๎แทน ภาค 7 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย
-รํวมประชุมกรรมการ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 327 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย โดยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู๎อานวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดาเนินทรงเป็นประธานการประชุม

~ ๒๕ ~

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดนครพนม
ครั้งที่6/2560 เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติภารกิจของเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ณ ห๎องประชุมพญาศรีสัตตนาคราช
สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โดยมี นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
6.กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมพิธีเปิดโครงการกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 9 ล๎าน ซี.ซี. น๎อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลทหารบกที่ 210
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จานวน 91 รูป ถวายถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพํอแหํงชาติ ณ วัดมหาธาตุ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (จิตอาสา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยการทาความสะอาดบริเวณที่รื้อถอนพระเมรุมาศจาลอง ณ บริเวณพระเมรุมาศจาลอง
หน๎าศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะรํวมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียน
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห๎องประชุมดงหวายสายบํอแก๎ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมงานวันชาติ
แหํงราชอาณาจักรไทย วันพํอแหํงชาติและวันคล๎ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตรณ อาคารที่ทาการสถานกงสุลใหญํ แขวงสะหวัดนะเขต สปป.ลาว
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมงานวันตํอต๎าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมงานปฏิบัติ
บูชาพระธาตุพนม ประจาปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทุกวันเสาร์ที่สองในเดือนธันวาคม
ของทุกปี โดยมีพระเทพวรมุนี เจ๎าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝุายสงฆ์ ในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนรํวมสวดมนต์
ไหว๎พระ ปฏิบัติธรรม จานวนกวํา 13,000 คน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
กรรมการ/สมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เฝูารับ-สํงเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี
ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แกํผู๎สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะ ฯ
รํวมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงตํอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดนครพนม
ณ บริเวณหน๎าศาลากลางจังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมและรํวมเดินขบวนรณรงค์ยุติความ
รุนแรงทุกรูปแบบ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ

~ ๒๖ ~

มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ปลัดจังหวัด
ขอสรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ๎านหนองสะโน บ๎านหนองสะโน
หมูํที่ ๖ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
ออกรํวมดาเนินงานตามโครงการ ๖๐ หนํวยงาน ข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงานของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน ๕๐๐ คน
สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๗๕ กิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่
ครั้งตํอไป ๔/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านหนองปลาดุก บ๎านหนองปลาดุก
หมูํที่ ๒๒ ตาบลบ๎านผึ้ง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๖.๔ สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวด้านจังหวัดนครพนม และดัชนีราคาผู้บริโภค
ของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
พาณิชย์จังหวัด
สรุปภาวะการค๎าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวด๎านจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
สถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม มูลคําการค๎ารวมในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีมูลคํา 7,672.79 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 5,321.96 ล๎านบาท ปรากฏวํามูลคําเพิ่มขึ้น 2,350.83 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ
44.17 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน พฤศจิกายน 2559 มีมูลคํา 7,038.69 ล๎านบาทมูลคําเพิ่มขึ้น 634.10 ล๎าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 9.00 มูลคําการค๎ารวมชํวงเดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีมูลคํา 73,681.62 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 มีมูลคํา 88,208.07 ล๎านบาทมูลคําลดลง 14,526.45
ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 16.46
การสํงออก
มูลคําการสํงออกในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีมูลคํา 5,269.69 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนตุลาคม 2560 มีมูลคํา
การสํงออก 3,697.59 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 1,572.10 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 42.51 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีกํอน พฤศจิกายน 2559 มีมูลคํา 3,879.06 ล๎านบาทมีมูลคําเพิ่มขึ้น 1,390.63 ล๎านบาทหรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 35.84
มูลคําการสํงออกรวมชํวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีมูลคํา 51,824.28 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีมูลคํา 48,906.11 ล๎านบาทมูลคําเพิ่มขึ้น
2,918.17 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ5.96
สินค๎าสํงออกที่สาคัญคือขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม ลาไยเครื่องดื่มบารุงกาลังลาไยอบแห๎ง หม๎อแปลงไฟฟูา
โคกระบือมีชีวิตชิ้นสํวนไกํแชํแข็งขนมขบเคี้ยวผงซักฟอก น้ายาซักผ๎า น้ายาล๎างจาน สบูํเนื้อลาไยอบแห๎งหม๎อหุงข๎าวไฟฟูา
การนาเข๎า
มูลคําการนาเข๎าในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีมูลคํา 2,403.10 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเดือนตุลาคม
2560 มีมูลคํานาเข๎า 1,624.37 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น778.73ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 47.94 เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีกํอน พฤศจิกายน 2559 มูลคําการนาเข๎า 3,159.63 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 756.53 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 23.94
มูลคําการนาเข๎ารวมชํวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 21,857.34 ล๎านบาท เปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกับของปีกํอน มกราคม – พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีมูลคํา 39,301.96 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 17,444.62 ล๎านบาท
หรือลดลงร๎อยละ44.38

~ ๒๗ ~

สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟูา ปูนผง คอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
และแท็ปเล็ตสํวนประกอบคอมเพรสเซอร์ปุ๋ยเคมีหินกรวดแมํน้าของที่ใช๎ประกอบกับเครื่องแตํงกายที่จัดทาแล๎วอื่นๆถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์สํวนประกอบของรถยนต์
ดุลการค๎า
สาหรับในเดือนพฤศจิกายน 2560 เปรียบเทียบยอดสํงออกและนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนมได๎ดุลการค๎าคิดเป็น
มูลคํา 2,866.59 ล๎านบาท
ในชํวงเดือน มกราคม –พฤศจิกายน 2560 ดุลการค๎ามีมูลคํา 29,966.94 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีกํอนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 ซึ่งดุลการค๎ามีมูลคํา9,604.16ล๎านบาท มีมูลค๎าเพิ่มขึ้น 20,362.78 ล๎านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 212.02
สินค๎าผํานแดนขาเข๎า (จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม) ขาออก (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว)
จังหวัดนครพนมมีมูลคําสินค๎าผํานแดนในชํวงเดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 4,054.03
ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผํานมา ซึ่งมีมูลคํา 8,708.35 ล๎านบาท ลดลง 4,654.32 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ
53.44 โดยเป็นสินค๎าผํานแดนเดือนพฤศจิกายนขาออกมูลคํา 92.05 ล๎านบาทและเป็นสินค๎าผํานแดนขาเข๎า มูลคํา31.39ล๎านบาท
- สินค๎าผํานแดนขาเข๎าที่สาคัญได๎แกํเสาเหล็กและอุปกรณ์สาหรับติดตั้งเครื่องรับสํงสัญญาณหัวแรํโปแตส
แรํดีบุก รองเท๎า
- สินค๎าผํานแดนขาออก ได๎แกํปลาแซลมํอนแชํเย็น อะไหลํเครื่องจักรใช๎ในเหมืองแรํเครื่องดื่ม - อาหารสาหรับเด็ก
เนื้อกระบือแชํแข็งกังหันระบบน้าใช๎ในการเกษตรสํวนประกอบรถเครนอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางมอเตอร์
ไฟฟูาใช๎ในเหมืองแรํในชํวงเดือนมกราคม –พฤศจิกายน 2560 มีรถยนต์บรรทุกสินค๎าเข๎ามาทางดํานศุลกากรนครพนม
46,303 คัน และรถยนต์บรรทุกสินค๎าออกจากดํานศุลกากรนครพนม 70,058 คัน ในขณะที่ รถสินค๎าผํานแดนขาเข๎า
มีจานวน 1,133 คัน และรถสินค๎าผํานแดนขาออก มีจานวน 992 คัน
การค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน
จังหวัดนครพนมมีจุดผํอนปรน 4 แหํง คือ 1. จุดผํอนปรนทําเทียบเรือบ๎านโพธิ์ไทร อ.บ๎านแพง
2. จุดผํอนปรนบ๎านหนาด อ.เมืองนครพนม 3. จุดผํอนปรนทําอุเทนอ.ทําอุเทน 4. จุดผํอนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม
ในชํวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มูลค๎าการค๎าชายแดนจุดผํอนปรนทั้ง 4 แหํง มูลคํา 130.90 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีกํอนซึ่งมีมูลคํา 130.13 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น 0.77 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.59
โดยประกอบด๎วย เดือนตุลาคม 2560 มูลคําการสํงออก 10.56 ล๎านบาท และมูลคําการนาเข๎า 2.01 ล๎านบาท
-สินค๎าสํงออกที่สาคัญได๎แกํ เครื่องอุปโภค-บริโภคเครื่องใช๎ไฟฟูาผลไม๎สด ตามฤดูกาล ฯ
-สินค๎านาเข๎าที่สาคัญ ได๎แกํหนํอไม๎เห็ดหนังเค็มปลาเครื่องจักสานผลไม๎ฯ
ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือน พฤศจิกายนปี 2560 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
รํวมกับกลุํมดัชนีราคาผู๎บริโภค กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค๎า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค๎า กระทรวง
พาณิชย์ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนพฤศจิกายน 2560โดยสรุป การประมวลผล
ดัชนีราคาผู๎บริโภคของประเทศ รายการสินค๎าและบริการที่คานวณ มีจานวน 422 รายการ สาหรับจังหวัดนครพนม มีจานวน
253 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการ
สํวนบุคคล พาหนะ การขนสํงและการสื่อสาร การบันเทิง การอําน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
เพื่อนามาคานวณ ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม ได๎ผลดังนี้
1.ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2560

~ ๒๘ ~

ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เทํากับ 100 เดือนพฤศจิกายน 2560 เทํากับ 101.45 เทียบกับ
เดือนตุลาคม 2560 คือ 101.38 โดยสูงขึ้นร๎อยละ 0.07 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 สูงขึ้นร๎อยละ 0.99
2.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนพฤศจิกายน 2560
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เทํากับ 100 เดือนพฤศจิกายน 2560 เทํา กับ 101.3
สาหรั บ เดื อนตุล าคม 2560 เทํา กับ 102.0
3.การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนตุลาคม 2560 ลดลงร๎อยละ 0.7
3.2 เดือนพฤศจิกายน 2559 ลดลงร๎อยละ 0.7
3.3 เฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน )ปี 2560 กับระยะเดียวกันของปี 2559 ดัชนีไมํเปลี่ยนแปลง
4.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนพฤศจิกายน 2560 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ลดลงร๎อยละ
0.7 (เดือนตุลาคม 2560 เทียบกับเดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1) ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 1.9 สํวนดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.3
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ลดลงร๎อยละ 1.9 จากการลดลงของดัชนีหมวดผักและผลไม๎ ร๎อย
ละ 6.6 (ผักชี แตงกวา ผักบุ๎ง ผักคะน๎า พริกสด ต๎นหอม ถั่วฝักยาว ผักกาดหอม มะเขือ สับปะรด แตงโม) เนื่องจากสภาพ
อากาศที่เอื้ออานวย ทาให๎ผลผลิตของผักสดและผลไม๎ออกสูํตลาดมากขึ้น นอกจากนี้สินค๎า ข๎าวสารเหนียว เนื้อสุกร กระดูก
ซี่โครงหมู น้าผลไม๎ ก็ได๎ปรับลดลงเชํนกัน
5.พิจารณาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ดัชนีลดลงร๎อยละ 0.7 (เดือนตุลาคม 2560 เทียบกับเดือนตุลาคม
2559 ลดลงร๎อยละ 0.2) สาเหตุสาคัญมาจากการลดลงของดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 3.1
จากการลดลงของหมวดผักและผลไม๎ ร๎อยละ 9.8 หมวดข๎าว แปูงและผลิตภัณฑ์จากแปูง ร๎อยละ 8.1 หมวดไขํและผลิตภัณฑ์
นม ร๎อยละ 3.6 และหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไกํ และสัตว์น้า ร๎อยละ 0.9
6.เฉลี่ยชํวงระยะ 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน) ของปี 2560 เทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2559 ดัชนีไมํ
เปลี่ยนแปลง
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
:การบริโภคเกลือที่มีไอโอดีน ๙๐% กว่าของประชากร จังหวัดนครพนม
บริโภคเกลือเค็ม เป็นที่ไม่มีไอโอดีนหรือที่มีจาหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป จะเป็นเกลือที่พร่องไอโอดีน เกลือที่บริโภค
เข้าไปจะต้องมีสารไอโอดีน ตรงนี้จะต้องให้ความสาคัญจามีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
: ขอประชาสัมพันธ์งานนครพนมไทย – ลาว เคาดาวน์ ๒ แผ่นดิน ที่จะจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ – ๑ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมช่วง ๒๙ ธ.ค.๖๐ - ๓๑ ธ.ค.๖๑ จะมีการจาหน่าย
สินค้าท้องถิ่น สินค้า OTOP ชนเผ่า อาคารพื้นที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
๓๐ ธ.ค.๖๐ แถลงข่าวเส้นทางท่องเที่ยว ๑๙.๐๐ น. เปิดงานนครพนมไทย-ลาว
๓๑ ธ.ค.๖๐ วันส่งท้ายปีเก่า มีศิลปินต่างๆ มาแสดงได้รับชม อาทิ ครูสลา คุณวุฒิ และมีการ
count Down เปลี่ยนวันใหม่)
๑ ม.ค.๖๑
ทาบุญตักบาตร เพื่อความสิริมงคลต่อชีวิต
จึงขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเปิดงาน count Downและร่วมทาบุญตักบาตร
ประธาน
: ฝากท่องเที่ยวและกีฬาฯ หาพื้นที่ให้เกษตรกรนาผลผลิตมาจาหน่าย ของทางเกษตร ประสานทาง
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อ.ธาตุพนม และท่องเที่ยวและกีฬา จัด Zone จาหน่าย สนับสนุนพื้นที่ให้กับเกษตรกรด้วย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด :เก็บของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
๑. ของขวัญเด็กแรกเกิด
๒. แอนพ์เดช์ป ครอบครัว ขอคาแนะนาในการดูแลครอบครัว
๓. ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาว ๑๐๐ ปี ขึ้นไป (จานวน ๓๓ ราย) ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ
๔. Family Data การนาข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ไปเคาะประตูบ้าน/เยี่ยมให้
กาลังใจ
๕. การเปิดศูนย์สวัสดิการคนพิการ ๔ มุมเมือง
๖. ๑๓๐๐ โทรสุขทั่วไทยยิ้มไปทั่วโลก รับร้องเรียน ร้องทุกข์ เยี่ยมบ้าน สอบให้ได้ข้อเท็จจริง
๗. การเคหะ ลดแลก แจกแถม บ้านแลกบ้านแจกบ้านผู้สูงอายุฟรี
๘. มอบบ้านพอเพียง ซ่อมแซมบ้าน ปรับปรุงบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย
๙. ลดดอกเบี้ยสถานธนานุเคราะห์
สามารถ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง ๑๓๐๐ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
การประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสวัสดิการ บริจาคให้กับผู้สูงอายุ ขณะนี้ มีผู้แจ้งความจานง แล้ว ๑๕ ราย
และจะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ประชาสัมพันธ์ผู้มีความพร้อม บริจาคเป็นราย ๒ เดือน ๓ เดือน ๕ เดือน
บริจาคครบ ๑ ปี/๑๒ เดือน จะได้รับเหรียญ
ประธาน:
๙ ของขวัญ ของ ผบ.ในส่วนของจังหวัดนครพนม ให้แจกแจงออกมาว่าอะไรบ้าง ที่คนในพื้นที่ของเรา
จะได้รับ
ผู้แทน มทบ.๒๑๐
: ผบ.มทบ.๒๑๐ ฝากมาขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงาน ตามนโยบาย และความมุ่งมั่น ของ คสช. การสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนม
ในโอกาสปีใหม่ ฝากอานวยพรในนามของกองทัพบก ให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน และมีความสุขตลอดไป
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
: ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. สารวจภูลังกาและจัดทาโครงการอุทยานแห่งชาติภูลังกา ขึ้นภูดูดาว ชมทะเลหมอก งบจังหวัดทาเป็นถนน
คอนกรีตขึ้นไป จัดซื้อรถเล็ก รถไฟฟ้า ไประยะเวลาในการเดินทางขึ้น หาเงิน ระดมทุน จะจัดซื้อ จานวน ๒ คันๆ ละ
๗ หมื่นบาท เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสขึ้นไปชม
๒. คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว ฯ ทายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว บูรณาการกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ แหล่งน้า ความมั่นคง ความปลอดภัย การพัฒนาปรับปรุงริมน้า การพัฒนา
ยานพาหนะ ความปลอดภัยทางน้า จังหวัดนครพนมมีศักยภาพในการท่องเที่ยวทางน้าได้ และกีฬาทางน้า เป็นเรื่อง
ที่ทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ไปร่วมมือและดาเนินการ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
:ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ และทุกๆ ท่าน ที่ได้ไปร่วมทาบุญตักบาตรในการ
เปิดอาคารสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รายได้ที่ได้จากการทาบุญ จะนาไปฝากเป็นรายได้ ของสานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อนในด้านต่างๆ ต่อไป
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

: สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้จัดทาข่าวเด่นประจาเดือน ความยาวประมาณ ๓-๔ นาที
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เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมได้รับชม
ประธาน : คราวต่อไป ให้นามาเปิดในตอนต้นของการประชุม ฯ
ประธาน : เหรียญและรูปหล่อพญาศรีสัตตนาคราช ทุกรุ่นที่ทา มีการจาหน่าย และให้เช่าบูชาไปหมดแล้ว เพื่อให้
มีเหรียญ หรือรูปหล่อ สาหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่จะนาไปบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงจะจัดทาเป็นรูป
ขึ้นมาเพื่อให้เช่าบูชา ประสานได้ที่หอการค้าจังหวัด และจานาเป็นโปรชัวร์หรือการประชาสัมพันธ์ คาดว่า หลังจากปีใหม่
จะมีโปรชัวร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้สั่งจอง
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด : ได้มีการจัดทารูปหล่อ ประมาณ ๓ ซม. ทาพิธีไปเมื่อ ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๐ โดยมี หลวงปู่สน
อาจารย์กัณหา อาจารย์บุญอุ้ม มาทาพิธีฯ เรียบร้อยแล้ว รูปหล่อ จานวน ๑๐๐ องค์ ขนาด ๓ อัน. รอบปีจะทา
ทั้งหมด ประมาณ ๑๐,๐๐๐ องค์ หรืออาจจะมีขนาด ๖ นิ้ว ๒๒ นิ้ว เพิ่มขึ้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์โปรชัวร์ออกแล้ว
จะนามาประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ต่อไป ผู้ที่สนใจจะบูชาติดต่อได้ที่ ร้านดอกไม้บริเวณหน้าลานพญาศรีสัตต
นาคราช
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการและสังคมผู้สูงอายุจังหวัด : ขอขอบพระคุณ หน.ส่วนราชการ และทุกๆ ท่าน
ที่ได้ให้ความเกื้อหนุน เมตตา คุณตา คุณยาย ที่อยู่ในศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ เครือข่ายภาคธุรกิจ มีการบริจาคโลงศพ
ผู้สูงอายุ จากร้านค้าต่างๆ และจะดูแลประโยชน์ตรงนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มาพานักอาศัย ได้มีความสุข ให้ดีที่สุด
ประธาน : ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการ ที่มาร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ.๒๕๖๐
สิ่งที่ดีๆ ขอให้ทาให้ดีต่อไป สิ่งไหนที่ไม่ดี ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่า ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข โชคดี ตลอดไป
- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.
********************************

(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู๎จดรายงานการประชุม
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