~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหม่)
-------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายสมชาย
๒. นายนิติปกรณ์
๓. นางปัทมา
๔. นายปรีดา
๕. นายรังสรรค์
๖. นายยุทธชัย
๗. นางวันเพ็ญ
๘. นายรักสกุล
๙. นายเกษม
๑๐. นายสุรพล
๑๑. นายประจวบ
๑๒. นายชิตชัย
๑๓. นายวิรพ
๑๔. นายสุรศักดิ์
๑๕. นายสมชาย
๑๖. นายสันติ
๑๗. นายกฤตวิทย์
๑๘. นางอภิญญา
๑๙. นายณัชภณ
๒๐. นายชลวิทย์
๒๑. นายจีระศักดิ์
๒๒. นางดวงจันทร์
๒๓. นายปริญญา
๒๔. นายปิติโรจน์
๒๕. น.ส.กรลภัส
๒๖. นางอดาพร
๒๗. นายเดชา
๒๘. นายรัชรุจ
๒๙. นายสุพจน์
๓๐. นายธนิตศักดิ์

วิทย์ดารงค์
แสงสุวรณ
วิทย์ดารงค์
วรหาร
คัมภิรานนท์
ตริสกุล
อาพาส
สุริยโย
รักสุจริต
แก้วอินธิ
คงฤทธิ์
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
ต้นสวรรค์
อนันตจารุตระกูล
ศรขรรค์
พิมพ์ทองงาม
ชมภูมาศ
ยลวงศ์
นามจันทรา
อุราสาย
แคลมประโทก
ตรีประเสริฐ
ภวันพิธิวัฒน์
ปทุมไกยะ
สมพงษ์
พลกล้า
บุญครอง
คงทอง
อุ่นตา

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

~๒~

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

ช่างแกะ
วิชิตธนบดี
กันสุข
ธวะโต
ฟูกูล
รานอก
มิควาฬ
กลิ่นศรีสุข

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

แหล่งสะท้าน
พิทักษพล
ภูอวมแก้ว
ดิลกพงศ์โยธิน
พัฒนะโชติ
แก้วดาเนิน
บุญภิโข
ชูเสน
สีนวล

๔๘. จ.อ.คมสันต์
๔๙. น.อ.กษัดิ

หงษ์พรม
กลิ่นศรีสุข

๕๐. นายประพนธ์
๕๑. นายทวีวงศ์

แก้วกาพล
ญาณกรวงค์

๕๒. นายอิสระพันธ์

สมัครคดี

๕๓. นายเกรียงศักดิ์
๕๔. ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๕. นายอนันท์
๕๖. นายสุเทพ
๕๗. นายปริญญา
๕๘. นายปิยะพงษ์

เชื่อมงาม
คาแสงดี
นนท์ดี
หันวิสัย
ธรเสนา
ผลาจันทร์

๕๙. นายอรรถดนัย

อรุณไพร

๖๐. นายมงคล

รุณธาตุ

ท้องถิ่นจังหวัด
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
แทน ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลาแม่น้าโขง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
แทน สัสดีจังหวัดนครพนม
แทน สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๕
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๖
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๗
แทน ผบ.นพค. ๒๒
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราชที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓
นครพนม
ผู้แทน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘ นครพนม
ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลาแม่น้าโขง เขตนครพนม
อัยการจังหวัดนครพนม
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครพนม
แทน อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
บังคับคดีจังหวัด
แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
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~

๖๑. น.ส.สร้อย

สกุลเด็น

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

มีแก้ว
พินิจการณ์
เพชรมุนี
คุณาบุตร
ทิพย์สิงห์

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

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

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

นึกชม
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
คณานันท์
มณีโชติ
งามเชื้อ

๙๒. นายเอกพงษ์

มุสิกะเจริญ

๙๓.น.ส.สุภาพร

ไตยราช

จันทร์หอม
สาครวงศ์
ธรรมาวานิช
เต้าทอง

แทน ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ผอ.ท่าอากาศยานนครพนม
แทน สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นายด่านศุลกากรนครพนม
หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
รกท.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม
หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
แทน ผอ.สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หน.ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม กรมอุทานแห่งชาติ
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู้อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔
นครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม

~๔~

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

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

๑๐๗. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์
๑๐๘. นายอุฎฐายี

วันจันทึก
โสวรรณ

๑๐๙. นายศิราชัย
๑๑๐. นายประหยัด
๑๑๑. นางเอมอร

ไตรยราช
วังวร
จันทร์นนท์

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

หลั่งทรัพย์
อภัยโส
ทองธนฐากุล
กุลตังวัฒนา
ก้องเกียรติกมล
มูลโคตร
แก้วอุดร
พันธุมัย
พลนารี
ลาดบาศรี
สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง
จังหวัดนครพนม
เฟื้อยใต้
ฤทธิ์ดา
อุติลานนท์
กลางประพันธ์

๑๒๔. นายประยงค์
๑๒๕. นายปริญญา
๑๒๖ นายธนกฤต
๑๒๗. นางสมร

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรนครพนม
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู้จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนครพนม
แทน ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
แทน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
แทน ผอ.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
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๑๒๘. นายพร้อมพันธุ์
๑๒๙. นางพูนสุข
๑๓๐. นายนิวัติ
๑๓๑. นายกาญน์ทอง
๑๓๒. นายเอกราช
๑๓๓. นายสุพจน์
๑๓๔. ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๕. นายเมธา
๑๓๖. นายพีรพล
๑๓๗. นายวรวิทย์
๑๓๘. นายเมธี
๑๓๙. นายธุรานนท์
๑๔๐. นายเชิดพงษ์
๑๔๑. นายขุนไกร
๑๔๒. นายนรินทร์
๑๔๓. นายสงัด
๑๔๔. พ.ต.ท.ชานาญ
๑๔๕. พ.ต.อ.จุลฤทธิ์
๑๔๖. พ.ต.ท.มนตรี
๑๔๗. พ.ต.ต.ชินภัทร
๑๔๘. พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์
๑๔๙. พ.ต.ท.สังคม
๑๕๐. พ.ต.ท.สง่า
๑๕๑. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๒. พ.ต.ท.ชัยทัศรัศม์
๑๕๓ พ.ต.อ.สุชาติ
๑๕๔. พ.ต.ท.สุขขี
๑๕๕. พ.ต.อ.ธัชชัย
๑๕๖. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๗ พ.ต.อ.อุทัย
๑๕๘. พ.ต.ท.สมภพ
๑๕๙. พ.ต.ท.เจษฎษา
๑๖๐. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๑. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๒ พ.ต.ท.รัฐพร

กุลภา
โพธิ์สุ
เจียวิริยบุญญา
ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์
ผิวดา
ขาปู่
ชูจันทร์
ลือล่า
พิมพนิตย์
กาญจนสุนทร
หลักติ
ผลวิเชียร
สุขสุมิตร
คามุข
บูรณภัทรโชติ
คนไว
จุลกะ
ฉิมพาลี
แสนมนตรี
บัวอิ่น
พรหมจันทร์
อินทร์สาธร
จิระสกุลไทย
พรหมศิริ
พยัคฆ์มะเริง
บุญเต็ม
ใยศิริกุล
พิทักษ์ธรรม
ทจรสมบัติ
แก้วรุนคา
เปรมโด
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

ผู้ไม่มาประชุม
๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอท่าอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ้านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
แทน นายอาเภอนาหว้า
แทน นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
แทน นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
แทน ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
แทน ผกก.สภ.นาแก
แทน ผกก.สภ.บ้านแพง
แทน ผกก.สภ.ท่าอุเทน
แทน ผกก.สภ.ปลาปาก
แทน ผกก.สภ.ศรีสงคราม
แทน ผกก.สภ.เรณูนคร
แทน ผกก.สภ.นาหว้า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
แทน ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง
ผกก.สภ.บ้านกลาง
สวญ.สภ.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี
สวญ.สภ.กุตาไก้
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจท่องเที่ยว ฯ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวรากร
๒. นายนิติปกรณ์
๓. นางยุพิน
๔. นายสุกิจ
๕. นายจรัญ
๖. นายธีระศักดิ์
๗. นางเอมอร
๘. น.ส.รัชนี
๙. นางพรทิพย์
๑๐. นายรัฐธรรมนูญ
๑๑.น.ส.จิตตรา

ปานเพชร
แสงสุวรรณ
รัตนมงคล
กลีบแก้ว
ดวงศรี
มีชัย
อุ่นคา
บรรจง
ภาจันทร์คู
รื้อสกุล
เปรี่อยวิชา

แทน หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ
แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

****************************
ห้วงเวลาการชี้แจงข้อราชการให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้ทราบงานนโยบาย คสช. และนโยบาย
รัฐบาล (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.) โดยถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ FM ความถี่ ๙๐.๒๕ MHz
ข้อสั่งการของประธาน
ประธาน
: การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผมนายสมชาย วิทย์ดารง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เฉกเช่นทุกเดือน เป็น
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชน
มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ พัฒนา ดูแล พี่น้องประชาชน ให้ได้ดีที่สุด
-ในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีอะไรที่สาคัญ และถัดจากวันที่ไป จะมีงานอะไรที่สาคัญ เพื่อรับทราบรับรู้หลายๆ เรื่องไป
พร้อมๆ กัน
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : วันแรงงานแห่งชาติ แรงงานถือเป็นกาลังสาคัญ ทาให้เศรษฐกิจของชาติ บ้านเมืองเดินหน้า
ต่อไปได้ ผู้ใช้แรงงานถือเป็นวันหยุด จังหวัดนครพนมจัดงานแรงงานที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บูรณาการร่วมกับ
วันคุ้มครองผู้บริโภค
-จังหวัดนครพนม ถือเป็นความโชคดีที่ รมว.แรงงาน ท่านเป็นคนจังหวัดนครพนม ให้ความสาคัญในเรื่องแรงงานการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คนนครมีงานทา ดูแลในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด
กับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัด การศึกษาในระดับประถม มัธยม อาชีวศึกษา พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อม เป็นจุดแข็งที่
จะพัฒนาอาชีพรายได้
-การเปิด-ปิด บุญบั้งไฟ ต.พุ่มแก จงนคพรนม เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทยอีสาน ประเพณีบุญยังมีการอนุรักษ์ไว้
ที่ อาเภอนาแก อาเภอท่าอุเทน อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณี มีความสมัครสมานสามัคคีในการจัดงานเป็นอย่างดี
-การแข่นขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ถือเป็นโครงการแข่งขันในระดับสูงของประเทศ ได้มาจัดการแข่งขันที่
จังหวัดนครพนม หมุนเวียนไปกับจังหวัดต่างๆ ตามแนวริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนมได้เป็นเจ้าภาพครั้ง ๓ ครั้ง
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยง เชิงสุขภาพ เส้นทางจักรยานเชื่อมโยง ๓ ที่สุด สะพานมิตรภาพ ๓ ริมฝั่งโขง
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และพระธาตุพนม ระยะทางยาง ๗๕ กิโลเมตร นั้นกับกลุ่มจังหวัด ๓ จังหวัด มีนักปั่นในระดับชาติและนักปั่น
จากต่างประเทศ มากกว่า ๒๐ กิโลเมตร เข่าร่วม ปั่นจากนครพนม ไป จ.มุกดาหาร มายัง สกลนคร และมาเส้น
ทางจังหวัดนครพนม
-การจัดระเบียบริมฝั่งโขง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมจะมีบ้านเรือนที่ลุกชล้าเข้าไปบริเวณตลิ่งชายฝั่งแม่น้าโขง
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานมาช่วยตรวจสอบและดูแลในตรงนี้ได้รับความร่วมจากพี่น้อง
ประชาชนเป็นอย่างดี บ้านเรือที่ปลูกลุกบล้า ได้มีการลื้อออกหมดแล้ว
-โครงการที่สาคัญของรัฐบาล ไทยนิยมยั่งยืน เป็นการค้นหาปัญหา ความต้องการศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน รัฐบาล
จะจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ/รายได้ได้มีการประชาคม ครั้งที่ ๑ ๒ ๓ เรียบร้อยแล้ว เวลานี้ อยู่ใน
ระหว่างการประชาคม ครั้งที่ ๔ ให้พี่น้องประชาชน มาพูดคุยภารกิจ กลุ่มที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ กลุม่ ผู้
ลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ มากระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้ ดาเนินการตามศาสตร์พระราชา เป็นโครงการที่ทาแล้ว
ก่อให้เกิดรายได้ผลประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน
-การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ที่ตาบลหนองสังข์ อ.นาแก เพื่อนาบริการต่างๆ
ให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฝากให้พี่น้องประชาชน ระมัดระวัง เนื่องจากในช่วงนี้ ฝนตกหนัก
-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๑ มาตรวจราชการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร
จังหวัดนครพนมมีสินค้าเกษตรที่เป็น GI สับปะรดท่าอุเทน ลิ้นจี่ นครพนม ๑ ปีนี้ ให้ผลผลิตเยอะ ราคาดีส่วนสับปะรด
ผลผลิตมีจานวนมาก ราคาตกต่า มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัดและกระทรวงมหาดไทย พาณิชย์ มทบ. ๒๑๐ ช่วยใน
การสร้างจุดรับซื้อ จุดจาหน่ายสาหรับเกษตรกร เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น
-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์ประธานโฮจิมินห์ มีการจัดงานราลึก ๑๒๘ ปี ครบรอบวันเกิดของประธานโฮจิ
มินห์เอกอัครราชทูตเวียดนามประจาประเทศไทย และคณะได้เดินทางมาร่วมพิธีฯ ผวจ.ได้ไปเป็นประธาน ตรงจุดที่
สาคัญ ได้มีโอกาส ต้อนรับ รมว.ท่องเที่ยว และรมว.แรงงาน มาร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน และดูในเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ทาให้จังหวัดนครพนมเป็นที่รู้จักกันไปอย่างทั่วถึง อาจจะมีการสร้างภาพยนตร์ เส้นทางของลุงโฮ ที่เข้ามา
พานักใน จ.นครพนม เพื่อกอบกู้ประเทศ ถ้ามีการถ่ายทาจริงตรงนี้จะถือเป็นจุดสาคัญ มาตามรอยลุงโฮ ถือเป็นจุดที่
สาคัญ รมว.ท่องเที่ยวท่านมองลึก มองการณ์ไกล
-เป็นพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากที่จังหวัดนครพนมได้มีการจัดสร้าง Landmark พญาศรีสัตตนาคราชและอาคาร
สานักงานเหล่ากาชาดเรียบร้อย รายได้จากการเช่าบูชาพญาศรีสัตตนาคราช รุ่นเพิ่มยศ เพิ่มลาภนารายได้ไปดาเนินการ
ในกิจกรรมสาธารณกุศล สร้างอาคารเหล่ากาชาดจังหวัด งบประมาณก่อสร้างและตกแต่ง ๘ ล้านเศษ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นเงินที่ได้จากจิตศรัทธาของผู้บริจาค ทาให้การก่อสร้างอาคารเรียบร้อยด้วยดีหลังจากก่อสร้างเสร็จ ได้มีหนังสือไป
สภากาชาดไทย ให้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปเป็นประธานทรงเปิด
อาคารจากเดิมกาหนดเสด็จ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ร่นระยะเวลาการเสด็จมาเป็นวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนล่วงหน้าจะมาประชุม/ตรวจพื้นที่ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เชิญชวนประชาชนมาเฝ้า
รับเสด็จ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สาหรับผู้ประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงิน เพื่อเข้าเฝ้าพระราชทาน
เหรียญที่ระลึก ติดต่อได้ที่ทาการปกครองจังหวัด จากัดจานวนตามที่สานักพระราชวังกาหนด
งานที่สาคัญในห้วงต่อไป
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิด”อาคาร
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม”
๗ – ๑๓ ก.ค.๒๕๖๑ งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
๗/๗/๒๕๖๑ รูปแบบการจัดงานจะยังเช่นเดิม แต่จะเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เข้ามา

~๘~

๙/๙/๒๕๖๑

งานเฉลิมฉลองเมืองนครพนม ๒๓๒ ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
๑๗ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ซึ่งจะมีการประกวดไหลเรือไฟในวันออกพรรษา
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่ในวันอื่นๆ ก็จะมีการไหลเรือไฟโชว์ เรือไฟโบราณ และเรือไฟวิทยาศาสตร์ เช่นเดิม
เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครพนม ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือและเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกัน
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่จะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครพนมของเรา และในเดือนต่อไป ก็จะได้นาผลการ
ดาเนินงานและข้อราชการที่สาคัญ มานาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบ ในทุกๆ เดือน ด้วยปรารถนาดีจากผม
นายสมชาย วิทย์ดารง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
-----------------------------------พิธีการก่อนการประชุม - พิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนม ประจาปี ๒๕๖๑
(สานักงานจังหวัด)
- พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจาปี ๒๕๖๑
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑.๑.๑ นายสุพจน์ คงทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ย้ายมาจากตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
๑.๑.๒ นายประหยัด วังวร ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จานวน ๒๕ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

~๙~

๔.๑ การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จเปิดอาคารเหล่ากาชาด ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิด “อาคารสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม” ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานภาพรวมความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
งบพัฒนาจังหวัด
จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 29 โครงการ 146 กิจกรรมงบประมาณ 281,173,800 บาท
(สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)ดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 8 โครงการ 76 กิจกรรมงบประมาณ 162,582,000 บาท
1.1 ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จจานวน 8 โครงการ 70 กิจกรรม งบประมาณ 150,686,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 92.68
1.2 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 11,896,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.32 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2. งบดาเนินงาน จานวน 26 โครงการ 75 กิจกรรมงบประมาณ 118,591,800 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนในแต่ละโครงการจานวน 26 โครงการ 75 กิจกรรมงบประมาณ
118,391,800 บาท คิดเป็นร้อยละ100
ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 )
เบิกจ่ายแล้วจานวน 46,623,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.58 ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 234,549,824
บาท คิดเป็นร้อยละ 83.42 เบิกจ่ายเป็นลาดับที่ 69 ของประเทศ
งบกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน 7 โครงการ 36 กิจกรรม งบประมาณ 149,818,420 บาท กลุ่มจังหวัดฯ ได้ส่งมา
เบิกที่จังหวัดนครพนม จานวน 138,293,120 บาทดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม งบประมาณ 104,656,800 บาท
1.1 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 32,534,000 บาท
1.2 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรมงบประมาณ 72,122,800 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
2. งบดาเนินงานจานวน 6 โครงการ 22 กิจกรรม งบประมาณ 45,184,220บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนในแต่ละโครงการ
ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561)

~ ๑๐ ~

เบิกจ่ายแล้วจานวน 10,454,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.56 คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายจานวน
127,839,120 บาทคิดเป็นร้อยละ 92.44
งบพัฒนาภาค
จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 2 โครงการ
5 กิจกรรม งบประมาณ 64,675,200 บาท (หกสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรมงบประมาณ 28,114,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จทุก
โครงการ
2. งบดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ2กิจกรรม งบประมาณ 36,561,200 บาท
2.1 อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนในแต่ละโครงการ จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ
17,360,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.48
2.2 ยังไม่เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ
19,201,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.52 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 )
ยังไม่เบิกจ่ายทุกโครงการ
ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
งบกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน 7 โครงการ 36 กิจกรรม งบประมาณ 156,040,420 บาทดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม งบประมาณ 110,855,800 บาท
1.1 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 2,207,200 บาท
1.2 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจานวน 2 โครงการ 9 กิจกรรมงบประมาณ 108,188,800 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
2. งบดาเนินงานจานวน 6 โครงการ 22 กิจกรรม งบประมาณ 45,184,220 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนในแต่ละโครงการ
ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561)
เบิกจ่ายแล้วจานวน 5,138,244 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.29 คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายจานวน
150,879,176 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.71 ราย จ่ายลงทุนยังไม่มีผลเบิกจ่าย และรายจ่ายงบประจา เบิกจ่ายแล้ว
จานวน 5,138,244 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.21
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด้วยจังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีเนื้อหาสาระสาคัญบางประการ
ที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารงานภาครัฐ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสารวจความคิดเห็นของประชาชน จึงได้จัด
ทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอาเภอขึ้น

~ ๑๑ ~

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการ ภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจังหวัดนครพนม
จึงขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในรูปแบบแผ่นซีดี (CD ROM) ให้กับประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม เพื่อดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสามารถดาวน์โหลด Infograpicชุด
“ข้าราชการไทยจะทาให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร”จานวน ๖ ตอนได้ที่เว็บไซต์ www.youtube.com จึงขอนาเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหน่วยทหาร
ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
ตามที่จังหวัดนครพนมสนับสนุนงบประมาณโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ นั้น ปัจจุบันหน่วยได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยจึงขอประชา
สัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ มีที่ตั้งภายใน
ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตาบลกุรุคุ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งหน่วยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัด
นครพนม จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง เนื่องจากที่ตั้งของค่ายพระยอด
เมืองขวาง มีพื้นที่ประมาณ สองพันกว่าไร่ ห่างจากตัวเมืองนครพนม ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยาน
นครพนม ๑๐ กิโลเมตร และมีเส้นทางที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียง เหมาะกับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยโครงการแหล่งท่องเที่ยวมณฑลทหารบกที่ 210
ได้แบ่งกลุ่มกิจกรรมหลักๆ ออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา ที่มีหอกระโดดสูง 34 ฟุต
หน้าผาจาลอง สนามยิงปืน ยิงธนู สถานีทดสอบกาลังใจ ทั้งยังมีกิจกรรมทางน้า หรือจักรยานรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดี กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มีโรงปลูกผัก โรงเพาะเห็ด สวนสัตว์ไก่ง่วง แปลงสาธิตการเกษตร พร้อมด้วยศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ได้เยี่ยมชม
และได้เรียนรู้ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดารงชีวิต กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และพระราชกรณียกิจในราชวงศ์จักรี ที่ได้จัดห้องแสดงพระอัจฉริยะภาพ พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของ
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อประชาชนและ
แผ่นดินไทยนี้ ทั้งยังจัดแสดงประวัติศาสตร์วีรกรรมพระยอดเมืองขวาง วีระบุรุษผู้รักชาติที่ได้ทาการต่อสู้เพื่อรักษา
แผ่นดินไทยไว้ นอกจากกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังมีในส่วนของอาคารที่พัก ที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักแรม
ภายในค่าย และอาคารกีฬา ร้านอาหาร กาแฟ จากฝีมือแม่บ้านในค่ายของเรา ซึ่งปัจจุบันสามารถยกระดับการท่องเที่ยว
ภายในค่ายทหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน โดยที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยว มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ได้ต้อนรับการ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของกลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ
อย่างต่อเนื่อง และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ทั้งยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนในจังหวัด
นครพนมและค่ายพระยอดเมืองขวางได้เป็นอย่างดีปัจจุบันนี้แหล่งท่องเที่ยวมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ได้พร้อมให้
การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวในค่ายของเรา
โดยท่านสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 051491 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

~ ๑๒ ~

๔.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม เวทีที่ ๑ เวทีที่ ๒
และเวทีที่ ๓
ผู้แทน ปลัดจังหวัด
สรุปผลการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครพนม ผลการดาเนินการ
ขับเคลื่อนของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตาบล มีการแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบล รวมทั้งสิ้น 99 ทีม หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ดาเนินการในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,153
หมู่บ้าน/ ชุมชน ประกอบด้วย หมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 1,128 หมู่บ้าน และชุมชนเป้าหมาย 25 ชุมชน วิธีการ/
ผลการดาเนินการจัดเวที เพื่อขับเคลื่อนฯ ของทีมระดับตาบล ครั้งที่ ๑ (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) (๑) ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วรวม 1,153 หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนเข้าร่วมเวที รวมทั้งสิ้น 125,659 คน ภาพรวมปัญหา และ
ความต้องการของประชาชน จากการจัดเวที ครั้งที่ 1 สรุปปัญหา/ความต้องการ ทั้งหมด 9,231 รายการ แยกเป็น
6 ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 5,237 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.73 การเกษตร 992 รายการ คิดเป็นร้อยละ
10.74 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 437 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.73 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 1,673 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.12 สาธารณสุข 295 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.19
ความมั่นคง 597 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.46 ครั้งที่ ๒ (สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน)
เป้าหมายการดาเนินงาน 1,153 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการ 1,153 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 121,279 คน ครั้งที่ ๓ (ปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ) เป้าหมายการดาเนินงาน 1,153 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการ 1,153 หมู่บ้าน/
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 118,185 คน ครั้งที่ 4 (สร้างการรับรู้ ปรับเปลี่ยน
แนวความคิด (Mindset)เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารู้ทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด)ข้อมูล ณ วันที่
24 มิ.ย. 61 (ข้อมูลจากระบบ E-Report) เป้าหมายการดาเนินงาน 1,153 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการ 586
หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 49.35 มีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม 64,892 คน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การแต่งตั้ง/และการปฏิบัติหน้าที่ของทึมขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่
บางอาเภอมีไม่เพียงพอทาให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนต้องรับผิดชอบหลายตาบล ระยะเวลาในการดาเนินการในเวทีที่ 2 มี
ระยะเวลาเพียง 20 วันทาให้ตาบลที่มีหลายหมู่บ้านต้องเร่งดาเนินงานเพื่อให้ทันกับกรอบระยะเวลา จานวนผู้เข้า
ร่วมเวทีมีจานวนลดลง งบประมาณดาเนินงานในเวทีที่ 3 ยังไม่ได้รับการจัดสรร ทาให้การดาเนินการจัดเวทีมีความ
ล่าช้า ผู้เข้าร่วมเวทีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน การจัดเวที/การนาปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนไปแก้ไข ปัญหา/ความต้องการส่วนมากต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการแก้ไขปัญหา ปัญหา/ความ
ต้องการ ที่ใช้งบประมาณส่วนมากไม่สามารถแก้ไขได้ในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากส่วนราชการ ท้องถิ่น ได้จัดตั้ง
งบประมาณสาหรับปี 61 เรียบร้อยแล้ว การทาสัญญาประชาคม ผู้เข้าร่วมเวทีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้าน ทาให้การสร้างการรับรู้อาจจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การทาสัญญาประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน
ประชาชนส่วนมากไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เรื่องอื่น ๆ ไม่มีงบประมาณดาเนินงานในส่วนของคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด อาเภอ ทาให้การดาเนินงาน อาจล่าช้าอยู่บ้าง ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ควรให้ส่วนกลางจัดประชุมแจ้งแจง
แนวทางการดาเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละเวที ก่อนจะดาเนินการจัดเวทีในครั้งต่อไป
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

~ ๑๓ ~

๔.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 25 พฤษภาคม
2561)
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 25
พฤษภาคม 2561 ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,816.429 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจา 2,942.197 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2,874.232 ล้านบาทโดยใน
ภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 3,428.886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ58.95 แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจา 2,027.198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.90 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจานวน
1,401.688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.77
2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2560 และก่อนปี พ.ศ. 2560) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ทั้งสิ้น 1,107.321 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 601.287 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.30
3. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการโดยผลการเบิกจ่ายของรายจ่าย
ภาพรวมระดับประเทศอยู่ลาดับที่ 51 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยู่ในลาดับที่ 12 ระดับ
กลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ในลาดับที่ 3รายจ่ายลงทุนระดับประเทศอยู่ลาดับที่ 51 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยู่ในลาดับที่ 11 ระดับกลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่
ในลาดับที่ 3และรายจ่ายประจาระดับประเทศอยู่ลาดับที่ 50 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยู่
ในลาดับที่ 9 ระดับกลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ในลาดับที่ 2
4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบ Function) ของส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร จานวน 2,324.528 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,348.597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.02
5. ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 281.174 ล้านบาท
แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 114.484 ล้านบาท งบรายจ่ายลงทุน 156.790 ล้านบาทและงบรายจ่ายอื่น9.900 ล้าน
บาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 53.352 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.97 โดยผลการเบิกจ่ายอยู่ใน
ลาดับที่ 69ของประเทศลาดับที่ 11 ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่ 3 ของ
ระดับกลุ่มสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผนพัฒนาภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 64.675 ล้านบาท
แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 38.375 ล้านบาท และงบรายจ่ายลงทุน 26.300 ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน
7. ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 334.128 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 42.911 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.84 โดยผลการเบิกจ่ายอยู่ในลาดับที่ 5 ของประเทศ (18 กลุ่มจังหวัด)
8. ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 138.294ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 10.603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.67
9. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 320.812 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 35.473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.06
10. ผลการเบิกจ่ายงบรองนายก งบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) งบกลางที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 45.802 ล้านบาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย

~ ๑๔ ~

11. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศเมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร
0702/ว 73 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 สานักงบประมาณได้กาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดังนี้
1. รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่ 3 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. รายจ่ายในลักษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ
GFMIS ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จานวน 12 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460.755 ล้านบาท ได้แก่
1) โครงการชลประทานนครพนม
2) ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
3) สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
4) สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
6) สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
7) สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
8) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนคพรนม
9) สานักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
10) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
11) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
12) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

217.285 ล้านบาท
0.610 ล้านบาท
1.679 ล้านบาท
2.730 ล้านบาท
0.468 ล้านบาท
71.240 ล้านบาท
3.600 ล้านบาท
146.550 ล้านบาท
0.086 ล้านบาท
15.243 ล้านบาท
0.123 ล้านบาท
1.140 ล้านบาท

รับทราบ

๔.๗ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาและบุญมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจาปี ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจังหวัด
จังหวัดนครพนม กาหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 ในระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทย
ได้แนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมให้นาค่านิยมหลัก 12 ประการ มาเป็นภูมิคุ้มกัน ในการดาเนินชีวิต ประกอบด้วยความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย และการมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ดารงตนด้วยหลักธรรมในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ประชาชน ได้ผนึกกาลังในการดาเนินงานในมิติศาสนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
อันจะนาไปสู่สังคมให้เกิดเป็นหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนคุณธรรม โดยมีหลักการสาคัญ คือการประสานสัมพันธ์สาม
ประสานของการมี ส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)และได้บูรณาการร่วมกับงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา วันวิสาขบูชาและบุญมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

~ ๑๕ ~

ประจาปี ๒๕๖๑ โครงการวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา
ของจังหวัดนครพนม กับแขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล ระหว่าง
วันที่ ๒7 –๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ดังรายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว หรือ
ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว จึงขอเชิญชวน หน่วยงานภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย
สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ดาเนินการดังนี้ ให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในพื้นที่ตามความเหมาะสม. ประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษา
ศีล ทาบุญตักบาตร เวียนเทียนรอบอุโบสถ ถวายเป็นพุทธบูชาระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2561
ณ วัดใกล้บ้าน ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชาและบุญมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรประจาปี
๒๕๖๑โครงการวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ของจังหวัด
นครพนม กับแขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลในวันที่ 29 พฤษภาคม
2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การประกาศเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม ประจาปี ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
การประกาศเจตนารมณ์ เพื่อพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรมประจาปี 2561
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติแจ้งว่าได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และจังหวัดคุณธรรม กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ได้ใช้เป็นแนวทางและคู่มือในการดาเนินการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม และประกาศยกย่อง
ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และได้จัดทาคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัด
คุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) โดยแบ่งการประเมินออก
เป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับส่งเสริมคุณธรรม (2) ระดับคุณธรรม และ (3) ระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการประเมินองค์กรและชุมชนที่อยู่ในสังกัด ตามเกณฑ์การประเมิน กระทรวงมหาดไทย
แจ้งให้จังหวัดดาเนินการประเมินตนเองตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2561) และส่งผลการประเมินให้กระทรวงมหาดไทยทราบภาย
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 วิธีการประเมินและคัดเลือกจังหวัดสู่ระดับจังหวัดคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์และประสานจังหวัดให้ดาเนินการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 3 ระดับ ได้แก่
ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยพิจารณาว่าจัดอยู่ในระดับใด จังหวัดประเมิน
ตนเองเรียบร้อยแล้ว ส่งผลการประเมินไปยังคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดเรียงลาดับจังหวัดคุณธรรมทุกระดับตามคะแนนจากมาก
ไปหาน้อย โดยส่งผลการประเมินไปยังกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการ เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือก
องค์กร ชุมชน หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามลาดับ เพื่อพัฒนา
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดคุณธรรม จึงขอให้ทุกส่วนราชการดาเนินการตามคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ

~ ๑๖ ~

และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งจังหวัดได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/nakhonphanom หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้วและร่วมลงนามในปฏิญญา “ขับเคลื่อนจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดคุณธรรม” โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสืบสายวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้มีคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ ธรรมกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมที่ ๒ ปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอย ๓ ธรรม (พระธาตุพนม – พระธาตุเชิงชุม –
แก่งกะเบา – ชมวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓
ธรรมกลุ่มจังหวัดสนุกกิจกรรมที่ ๒ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอย ๓ ธรรม (พระธาตุพนม –
พระธาตุเชิงชุม – แก่งกะเบา – ชมวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร) ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ณ เส้นทาง
จังหวัดนครพนม – จังหวัดมุกดาหาร – จังหวัดสกลนคร จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ การจัดการประกวดมิสแกรนด์นครพนม ประจาปี ๒๕๖๑
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
การจัดการประกวดมิสแกรนด์นครพนม ประจาปี 2561 Miss Grand Nakhon
Phanom 2018 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2561 รอบเก็บตัว ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม
2561 ณ สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนม รอบตัดสิน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ รายงานสถานการณ์และแนวทางควบคุมโรคไข้เลือดออก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบ
รายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
สะสมรวม 10,446 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 869 ราย อัตราป่วย 15.87 ต่อประชากรแสนคน มีการ
รายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.00 ผู้ป่วยเสียชีวิต
15 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.14 การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ
10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 48.75 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (36.49), อายุ
15-24 ปี (28.25) อายุ 0-4 ปี (20.26) และ อายุ 25-34 ปี (16.27) ตามลาดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วย
สูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 43.49 รองลงมาได้แก่ ไม่ทราบอาชีพ (ร้อยละ 21.37) และรับจ้าง (ร้อยละ 19.77)
ตามลาดับ ผู้ป่วยเพศชาย 5,443 ราย เพศหญิง 5,003 ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1: 0.92
การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคใต้ มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 30.03 ต่อประชากรแสนคน
จานวนผู้ป่วย 2,798 ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง อัตราป่วย 24.98 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย 5,540
ราย ภาคเหนืออัตราป่วย 10.12 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย 1,255 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตราป่วย 3.89 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย 853 ราย ตามลาดับ การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกราย

~ ๑๗ ~

เขตบริการสุขภาพ พบว่า จังหวัดเลย มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 4.38 ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 28 ราย
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู อัตราป่วย 2.74 ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 14 ราย จังหวัดสกลนคร
อัตราป่วย 2.18 ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 25 ราย จังหวัดหนองคายอัตราป่วย 2.12 ต่อแสนประชากร
จานวนผู้ป่วย 11 ราย จังหวัดนครพนม อัตราป่วย 1.95 ต่อแสนประชากรจานวนผู้ป่วย 14 ราย จังหวัดอุดรธานี
อัตราป่วย 1.01 ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 16 ราย และจังหวัดบึงกาฬ อัตราป่วย 0.47 ต่อแสนประชากร
จานวนผู้ป่วย 2 ราย ตามลาดับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ.
2561 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 20 ราย อัตราป่วย 2.81 ต่อ
ประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลา
เดียวกัน การเกิดโรคไข้เลือดออกในเดือนมิถุนายน 2561 มีแนวโน้มที่จะพบมากในพื้นที่อาเภอโพนสวรรค์ และ
อาเภอศรีสงคราม การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ จะต้องเป็นความร่วมมือของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ภารกิจหน้าที่บทบาทขององค์กรปกครองท้องส่วนถิ่น ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นองค์กรหลักสาคัญ โดยเป็นแรงผลักดัน
ให้ชุมชนดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ช่วยบริหารจัดการให้การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกขยายออกไปสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่ใกล้ตัว
ของประชาชน คือ ในบ้านและบริเวณรอบบ้าน และจากสภาพบ้านในสังคมไทย มีการกักเก็บน้าไว้ใช้อุปโภค บริโภค
แทบทุกหลังคาเรือน ทาให้มีโอกาสเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ในทุกครัวเรือน ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็น
ไปได้ คือ ช่วยสนับสนุนการรวมตัวของชุมชน เพื่อช่วยกันดูแล สารวจลูกน้ายุงลายในเขตรับผิดชอบของตนเอง
โดยดาเนินการดังนี้
1. เป็นแกนนาและศูนย์กลางในระดับท้องถิ่น ชักชวนองค์กร ชุมชนอื่น ๆ กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ และ
ประชาชนให้ช่วยกันสารวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง และในสาธารณสถานต่าง ๆ เช่น วัด โบสถ์
มัสยิด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังสม่าเสมอตลอดปี โดยจัดแบ่งหน้าที่ให้มีทีมติดตามผล
การสารวจลูกน้ายุง เป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน
2. สนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ เครื่องพ่นเคมี สารเคมีกาจัดลูกน้า และสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย หรือเงิน
งบประมาณเพื่อการดาเนินการ
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
4. ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และส่งข่าวการป่วยหรือสงสัยว่ามี
การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน
5. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์หรือโครงการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
6. เป็นแกนกลางในการจัดตั้งกองทุน ได้แก่ กองทุนสารเคมีกาจัดลูกน้า กองทุนมุ้ง กองทุนสมุนไพรไล่ยุง
ธนาคารปลากินลูกน้า หรือการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการทากิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เป็นต้น
7. กาหนดกฎระเบียบของท้องถิ่น เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน รวมทั้งการกาจัด
ลูกน้ายุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
1. กาหนดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยู่ในแผนการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี

~ ๑๘ ~

2. กาหนดกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน สารวจและกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
โดยมีจานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอย่างแน่นอน
3. สนับสนุนให้มีการจัดทีมติดตามตรวจสอบการสารวจลูกน้า อย่างน้อย ทุก 2 สัปดาห์ในฤดูกาลระบาด
(เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) และเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนฤดูการระบาด (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน)
4. ให้การสนับสนุนการพ่นเคมี เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก) โดยการจัดซื้อสารเคมี
หรือเครื่องพ่นเคมี หรืองบประมาณในการดาเนินงาน
5. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการรับประทานเห็ด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
การรายงานการเฝ้าระวังการรับประทานเห็ด (พิษ)ในฤดูฝน
ในช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และหลังฝนตกจะมีเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติจานวนมาก ประชาชนมักเก็บ
มาขายหรือนามาปรุงอาหารรับประทานในครอบครัว ซึ่งแต่ละปีจะพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ
เป็นประจา โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมรับประทาน แต่
เนื่องจากเห็ดป่ามีทั้งเห็ดที่รับประทานได้และเห็ดพิษ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก อาจทาให้ประชาชนเข้าใจผิดได้
จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 5 พฤษภาคม 2561
ได้รับรายงานผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ จานวน 94 ราย และเสียชีวิต 1 ราย จังหวัดนครพนม จานวน 16
ราย ส่วนข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556-2560) เฉพาะในช่วงหน้าฝนของทุกปี (พ.ค.–ก.ย.) พบผู้ป่วยปีละ
ประมาณ 1,000 ราย หรือประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยตลอดทั้งปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยทางานจนถึงผู้สูงอายุ
(อายุ 45 ปีขึ้นไป) ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เห็ดที่เป็นสาเหตุทาให้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่ คือ เห็ดระโงกพิษ บางแห่งเรียกว่าเห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก ซึ่งเห็ดชนิดนี้มีความ
คล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาว หรือไข่ห่าน ที่สามารถรับประทานได้ แต่แตกต่างกันคือ เห็ดระโงกพิษจะมีก้านสูง
กลางดอกหมวกจะนูนเล็กน้อย มีกลิ่นค่อนข้างแรง นอกจากนี้ยังมีเห็ดป่าชนิดที่มีพิษรุนแรงคือ เห็ดเมือกไครเหลือง
โดยประชาชนมักสับสนกับเห็ดขิง ซึ่งชนิดที่เป็นพิษจะมีเมือกปกคลุมและมีสีดอกเข้มกว่า ซึ่งยากแก่การสังเกตด้วย
ตาเปล่า ส่วนเห็ดอีกชนิด คือ เห็ดหมวกจีน จะเป็นเห็ดที่คล้ายกับเห็ดโคนขนาดเล็ก สาหรับอาการหลังรับประทาน
เห็ดพิษแล้ว จะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายอุจจาระเหลว ไม่ควรซื้อยากินเองหรือไปรักษากับหมอพื้นบ้าน
การช่วยเหลือในเบื้องต้นคือ กระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียน โดยให้ผู้ป่วยดื่มน้า 1-2 แก้ว ล้วงคอให้อาเจียน หรือดื่มน้าอุ่น
ผสมเกลือแกงแล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมา (วิธีนี้ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี) จากนั้นรีบนาผู้ป่วยไปพบแพทย์
ทันที และแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดโดยละเอียด พร้อมกับนาตัวอย่างเห็ดพิษไปด้วย (หากยังเหลืออยู่)
และควรให้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือนัดติดตามอาการทุกวันจนกว่าจะหายเป็นปกติ เนื่องจากเห็ดพิษ
ชนิดร้ายแรงจะทาให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนในช่วงวันแรก แต่หลังจากนั้นผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงตามมา
คือ การทางานของตับและไตล้มเหลว อาจทาให้เสียชีวิตได้ ขอเตือนให้หลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดไข่ห่าน เห็ดโม่งโก้ง
เห็ดระโงก หรือเห็ดระงาก ขณะที่ยังเป็นดอกอ่อนหรือดอกตูม ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนกลมรี คล้ายไข่ มารับประทาน
เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเห็ดมีพิษหรือไม่ เพราะลักษณะดอกตูมภายนอกจะเหมือนกัน ที่สาคัญหากไม่แน่ใจ
ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ ก็ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร รวมถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดร่วมกับดื่ม

~ ๑๙ ~

สุรา เพราะฤทธิ์จากแอลกอฮอล์จะทาให้พิษเห็ดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และทาให้อาการรุนแรงขึ้นด้วย จึงขอนา
เรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๓ รายงานสถานการณ์น้าในปัจจุบันจังหวัดนครพนม
ผู้แทน ผอ.ชลประทานนครพนม
โครงการชลประทานนครพนม ปริมาณน้าในอ่างขนาดกลาง
และอ่าง ฯ พระราชดาริ จานวน ๑๙ อ่าง ความจุที่สามารถเก็บกักได้ ๕๑,๒๔๓ ล้าน ลบ.ม. ประจาวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ปริมาณน้าปัจจุบัน ๒๓.๖๗๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๖.๒๐ % ของความจุ
ปริมาณน้า ใช้การ ๒๑.๒๙๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๑.๕๕% ของความจุ แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2561
พื้นที่เป้าหมาย จานวน 35,290 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกปัจจุบัน จานวน 11,440 ไร่ คิดเป็น 32.42 % แผนการ
เตรียมเครื่องสูบน้าช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2561 (นาปี) อ.ปลาปาก ขนาด 8”x8” จานวน 1 เครื่อง
อ.ท่าอุเทน ขนาด 8”x8” จานวน 1 เครื่อง อ.นาแก ขนาด 8”x8” จานวน 2 เครื่อง จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๔ รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดนครพนม
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดนครพนม เดือน พฤษภาคม
2561 สับปะรดท่าอุเทน(THaUthen Pineapple) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication: GI คือ
เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือเอกลักษณ์ของสินค้า ป็นผลมาจากการ
ผลิตในพื้นที่ GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าทะเบียน GI
เลขที่ : สช 57100066วันที่ขึ้นทะเบียน 25 มิถุนายน 2556 “สับปะรดท่าอุเทนหมายถึง พันธุ์สับปะรด
พันธุ์ปัตตาเวีย ลักษณะทางกายภาพ รูปทรงผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ น้าหนักผลระหว่าง 1 - 3 กิโลกรัม เปลือกผิว
เปลือกบาง ตาตื้น ผลดิบมีสีเขียว ผลแก่มีสีเหลือง อมส้ม เหลืองอมเขียวหรือยังคงเขียวเข้ม เนื้อละเอียด แน่น กรอบ
สีเหลืองเข้ม แกนหวาน รับประทานได้ รสชาติ หวานฉ่า หอม ไม่กัดลิ้น และไม่ระคายคอ ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่
อาเภอท่าอุเทน และอาเภอโพนสวรรค์ ของจังหวัดนครพนม พื้นที่ปลูกสับปะรด
อาเภอท่าอุเทน 5,484 ไร่
อาเภอโพนสวรรค์ 2,500 ไร่ รวม 7,984 ไร่ ผลผลิต อาเภอท่าอุเทน วันละ 40 ตัน/วัน อาเภอโพนสวรรค์
วันละ 30 ตัน/วัน ช่องทางการจาหน่าย 1. พ่อค้าคนกลางรายย่อยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้ารับซื้อถึงในไร่
ผู้รวบรวมท้องถิ่น 3 ราย ขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคริมถนนหรือตลาดนัด ราคาสับปะรด(ในไร่) ขนาดเล็ก (น้าหนักไม่
เกิน 1 ก.ก. ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 0.83 – 1 บาท ขนาดกลาง (น้าหนักไม่เกิน 2 ก.ก. ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.67 –
2 บาท ขนาดใหญ่ (น้าหนักเกิน 2 ก.ก. ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 3.33 – 4.16 บาท ราคาขายปลีก ในตลาดสด
นครพนม ก.ก.ละ 12 บาท ราคาตลาดนัดลูกขนาดใหญ่ ลูกละ 20 บาท สถานการณ์ปัจจุบัน ช่วงเดือนพฤษภาคม
– มิถุนายน 2561 ผลผลิตทีอ่ อกสู่ตลาดมาก เฉลี่ยวันละ 70 ตันเกษตรกรขายในไร่ได้ประมาณ วันละ 40 ตัน
คงเหลือสับปะรดจานวน 30 ตัน/วัน ที่จะต้องหาช่องทางการจาหน่าย แนวทางแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่า
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จังหวัดนครพนมได้มีการจัดประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรดตกต่า ที่ประชุมมีมติให้
เปิดจุดจาหน่ายสับปะรดให้เกษตรกรนาผลผลิตไปจาหน่ายเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จานวน
7 จุด (หน้าบริเวณสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม , บริเวณหน้าศาลากลางหน้าสวนชมโขง, บริเวณลานพญาศรี
สัตตนาคราช , หน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร , หน้าร้านวิทยาอิเล็กทริคเยื้อง บขส.จังหวัดนครพนม, ตลาดสีเขียว หน้า

~ ๒๐ ~

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม , หน้าวัดพระธาตุพนมและหน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง) โดยทุกจุดจาหน่ายในราคา
เดียวกัน คือ ราคาขายปลีก กิโลกรัมละ 8 บาท ราคาขายส่งบรรจุถุง 12 กิโลกรัม ถุงละ 70 บาท จึงขอนาเรียนให้
ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๕ รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขอสรุปเหตุด่วนสาธารณภัย ดังนี้
1. สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครพนม
1.1 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ดังนี้
ผู้บาดเจ็บ(Admit)
ผู้เสียชีวิต
จานวน
ที่
อาเภอ
จานวนที่เกิด ชาย หญิง รวม จานวนที่เกิด ชาย หญิง
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
(คน) (คน) (คน)
(ครั้ง)
(คน) (คน)
๑ เมืองนครพนม
25
24 16
9 25
1
1
๒ ธาตุพนม
16
13
8
5 13
3
2
1
๓ นาแก
17
16 15
7 22
3
1
2
๔ บ้านแพง
8
8
6
2 8
๕ ปลาปาก
5
4
3
1 4
1
1
๖ เรณูนคร
12
4
3
1 4
๗ ท่าอุเทน
4
4
4
1 5
๘ ศรีสงคราม
8
6
5
1 6
3
3
๙ นาหว้า
6
6
5
2 7
๑๐ โพนสวรรค์
4
4
2
2 4
๑๑ นาทม
5
5
5
1 6
๑๒ วังยาง
รวม
110
102 79 33 112
11
8
3

รวม
(คน)
1
3
3
1
3
11

1.2 ข้อมูลอุบัติเหตุสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561)
- จานวนการเกิดอุบัติเหตุ 708 ครั้ง
- ผู้เสียชีวิต จานวน 103 คน เป็นชาย 86 คน เป็นหญิง 17 คน
- ผู้บาดเจ็บ(Admit) จานวน 660 คน เป็นชาย 465 คน เป็นหญิง 195 คน
2. สรุปข้อมูลวาตภัยจังหวัดนครพนม (ระหว่างวันที่ 2 – 21 พฤษภาคม 2561) ดังนี้
- จานวนการเกิดวาตภัย 17 ครั้ง 9 อาเภอ 24 ตาบล 60 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 338 หลัง
คอกสัตว์ 1 หลัง วัด 4 แห่ง เสาไฟฟ้า 3 ต้น ต้นยางพารา 60 ไร่ สถานที่ราชการ 4 แห่ง ยุ้งข้าว 4 หลัง รถ 30 คัน
- อาเภอที่เกิดวาตภัย 9 อาเภอ ได้แก่ อาเภอนาหว้า ปลาปาก ธาตุพนม โพนสวรรค์ วังยาง เมือง
นครพนม นาแก นาทม เรณูนคร

~ ๒๑ ~

3. สรุปข้อมูลอัคคีภัยจังหวัดนครพนม (ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2561) ดังนี้
- จานวนการเกิดอัคคีภัย 2 ครั้ง ได้แก่ อาเภอบ้านแพง ตาบลหนองแวง หมู่ที่ 8,11 บ้านเรือนได้รับ
ความเสียหายจานวน 5 หลัง
จึงขอนาเรียนให้ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๖ การดาเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการ
เลือกตั้งจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กาหนดจัดให้มีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอานาจตามข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตาแหน่ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
๒. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๒.๒ สถานที่รับสมัครสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม ศาลากลาง
จังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น ๓ ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๓. การขอรับใบสมัคร ผู้ สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจา
จังหวัดนครพนม หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ect.go.th
๔. การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กาหนดด้วยตนเองต่อผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัคร(แบบ ผตล. ๒)
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๕ X ๗.๕ ซม. จานวน ๒ รูป และขนาด
๒.๕X ๓ ซม.จานวน ๒ รูป
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ติดยาเสพ
ติดให้โทษและมีสุขภาพแข็งแรง
๔.๖ ส าเนาหลั ก ฐานที่ แ สดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู งสุ ด เช่ น ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ส าเนา
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
๕.๑ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีนับถึงวันสมัคร

~ ๒๒ ~

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันสมัคร
(๔) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๕) มีความเป็นกลางทางการเมือง
(๖) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๗) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง
(๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๗) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๘) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๙) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๑๐) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิ กถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๑๑) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๑๒) เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยได้ พ้ น โทษมายั งไม่ ถึ ง สิ บ ปี นั บ ถึ งวั น สมั ค ร เว้ น แต่ ใน
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๓) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษให้จาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๕) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ต่อต าแหน่ งหน้ าที่ ในการยุ ติ ธ รรมหรื อกระท าความผิ ดตามกฎหมายว่าด้ วยความผิ ด ของพนั ก งานในองค์ การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือ
ผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๖) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๗) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๘) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
(๑๙) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๒๐) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
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(๒๑) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญ
(๒๒) มี บุ พ การี คู่ ส มรส หรื อ บุ ต รเป็ น หรื อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ รั บเลื อ กเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒๓) เคยได้ รับ การแต่ งตั้งเป็ น ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้งประจาจั งหวัด แต่ ได้ล าออกหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด นครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๕๑-๕๗๙๐ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอ
เรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๗ การดาเนินโครงการ/กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบและการประกวด
ศส.ปชด.ดีเด่น จังหวัดนค
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
สนง.กกต.จว.นพ. ได้ร่วมมือกับ กศน.อาเภอ และ ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ ทั้ง 12 อาเภอ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ปี 2561 อาเภอละ 2 หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น 24 หมู่บ้าน 2.2 และขอขอบ สนง.กศน.จว.นพ. ที่อานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และ กศน.อาเภอ
ที่ให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ และขอบคุณนายอาเภอทั้ง 12 แห่ง ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน
การประชุมฯ หรือได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครพนม ได้ดาเนินการจัดตั้งและให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม
2557 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน
1,936 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว จานวน 1,786 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.25 และเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 150 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.75 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ สรุปจานวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อคาถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปจานวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อคาถาม 4+6 ข้อของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได้ดาเนินการจัดตั้งสถานที่รับความคิดเห็นต่อคาถามของนายก
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รัฐมนตรี 4+6 ข้อ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทั้ง 12 แห่ง เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความคิดเห็นฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โดยมีผู้มาแสดงความคิดเห็นฯ รวมทั้งสิ้น จานวน 8,005 คน แยกเป็นชาย จานวน 4,893 คน และเป็นหญิง
จานวน 3,112คน จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ ปฏิทินมอบหมายเจ้าภาพจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ตามที่จังหวัดนครพนมได้ส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์
ตามเส้นทาง จุดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สิ้นสุด ณ สะพานมิตรภาพ
3 (นครพนม – คาม่วน) และได้จัดทาปฏิทินมอบหมายเจ้าภาพจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม
เป็นประจาทุกวันอาทิตย์ ระหว่างห้วงเดือน พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจากจังหวัดนครพนม
ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม ครบรอบตามปฏิทินฯ ที่ได้กาหนดแล้ว เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการปั่นจักรยานให้มีความต่อเนื่อง จังหวัดจึงได้กาหนดปฏิทินมอบหมายเจ้าภาพจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
ชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนมระหว่างห้วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2561จึงขอให้เจ้าภาพดาเนินการ
จัดกิจกรรมตามปฏิทินและประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรภายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน สาหรับการ
จัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขง ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น
เจ้าภาพ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว โดยพร้อมกันเวลา 06.30 น. ณ ลานพญา
ศรีสัตตนาคราช อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 220 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 77,000 ซี.ซี.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 221 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 77,350 ซี.ซี.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 164 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 57,400 ซี.ซี.
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา จานวน 3 ครั้ง
มีผู้บริจาค จานวน 55 ราย
- ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 3 ครั้ง
มีผู้บริจาค จานวน 43 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้
นางสาวมณี จีระฉัตร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ออกเยี่ยมให้กาลังใจพร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่ม ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
หมู่ที่ 11 ตาบลหนองแวง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จานวน 4 ครอบครัว ดังนี้
1. บ้านของ น.ส.วิเศษ ไชยสน บ้านเลขที่ 142 (ต้นเพลิงเสียหายทั้งหลัง) มอบเงินช่วยเหลือ
5,000.- บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 1,000.- บาท

~ ๒๕ ~

2.บ้านของนายโท แวง บ้านเลขที่ 138 (เสียหายทั้งหลัง) มอบเงินช่วยเหลือ 5,000.- บาท
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 1,000.- บาท
3.บ้านของนายบัญชี แก้วคนตรง บ้านเลขที่ 155 (เสียหายบางส่วน) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
มูลค่า 1,000.- บาท
4.บ้านของนายชานาญ ผาพรม บ้านเลขที่ 14 (เสียหายบางส่วน) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
มูลค่า 1,000.- บาท
4.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้ออกเยี่ยมมอบเงิน
และสิ่งของช่วยเหลือและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยติดเตียง จานวน 1 ราย คือนางแว่น ปัญญาสาร
อายุ 73 ปี ราษฎร หมู่ 2 บ้านดอนพะธาย ตาบลบ้านเสียว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือด
ในสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบเงินช่วยเหลือ
จานวน 3,000.- บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมสาเร็จรูป รวมมูลค่า 3,000.-บาท
5.งานประชุม
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 7 พร้อมด้วยนางปรีชญาพร แท้เที่ยง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ครั้งที่ 2/2561
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร นครพนม ร้อยเอ็ด อานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่ละ
จังหวัดจะผลัดเปลี่ยนหนุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละ
จังหวัด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการนาเสนอผลงานในรอบเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องริเวอร์แกรนด์บอลรูม
โรงแรมริเวอร์ซิตี้ ชั้น 2 จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ตามพันธสัญญาระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมกับสานักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ที่ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการระดมสรรพกาลัง
ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ทรงเสด็จพระราชดาเนินมาเปิดอาคารสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
เป็นการประชุมย่อย เพื่อมอบหมายงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมพญาศรีสัตตนาคราช สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
6.งานสมาชิก
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบประกาศนียบัตร
และเข็มสมาชิก แก่สมาชิกสภากาชาดไทย ประเภทสามัญในเขตพื้นที่อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จานวน 15 ราย
ณ ศาลาประชาคมอาเภอนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งสมาชิกทั้ง 15 ท่าน ได้ทาการสมัครสมาชิก
สภากาชาดไทย ประเภทสามัญ 3,000.- บาท

~ ๒๖ ~

7.กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดงาน
วันแรงงานแห่งชาติ ประจาปี 2561 “แรงงานนครพนม ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด” และพิธีเปิดงานวันคุ้มครอง
ผู้บริโภคไทย ประจาปี 2561 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ฝึกป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัย น้าท่วมขัง น้าท่วมฉับพลัน จังหวัดนครพนม ประจาปี 2561
ณ ไอฮอลแกรนด์ โรงแรมไอโฮเทล อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมคลังปัญญา ผลิตภัณฑ์ OTOP รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา ตาบลหนองญาติ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมพร้อมคณะ
ร่วมเป็นเกียรติ ในงานราลึก 128 ปี วันคล้ายวันเกิดท่านประธานโฮจิมินห์ และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย - เวียดนาม
ประจาปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านมิตรภาพ ไทย - เวียดนาม บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตาบลหนองญาติ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออกกาลังกายเที่ยวชม
ทัศนียภาพความงามริมฝั่งแม่น้าโขงของจังหวัดนครพนม จากลานพญาศรีสัตตนาคราช ผ่านอุโมงค์นาคราชไปยังสะพาน
มิตรภาพ 3 ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งในสัปดาห์นี้มีหน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนพฤษภาคม
ผู้แทน ปลัดจังหวัด
ขอสรุปสรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนพฤษภาคม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บารุง บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ ตาบล
หนองสังข์ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกร่วมดาเนินงานตามโครงการ
๖๗ หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ออกร่วมปฏิบัติงาน ๓๙๕ คน ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ นางานไป
บริการ ๑๓๐ กิจกรรม จังหวัดจะออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๖.๗ มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ปลัดจังหวัด
ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีเนื้อหาสาระสาคัญบางประการที่แตกต่างไป
จากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารงานภาครัฐ คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสารวจความคิดเห็นของประชาชน จึงได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอาเภอขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการ ภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับ
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่าง
ถูกต้องในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจังหวัดนครพนมจึงขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์

~ ๒๗ ~

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในรูปแบบแผ่นซีดี (CD - ROM) ให้กับประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม เพื่อดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสามารถดาวน์โหลด Infograpicชุด “ข้าราชการไทยจะทาให้
รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร”จานวน ๖ ตอนได้ที่เว็บไซต์ www.youtube.com จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๘ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑
พาณิชย์จังหวัด
สรุปภาวะการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม ประจาเดือนเมษายน 2561
สถานการณ์การค้าชายแดน ด้านจังหวัดนครพนม
มูลค่าการค้ารวมในเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 7,661.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2561
7,503.23 ล้านบาท พบว่ามูลค่าเพิ่มขึ้น 158.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เมษายน2560 มีมูลค่า 5,505.16 ล้านบาทมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,156.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.16
มูลค่าการค้ารวมช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2561 มีมูลค่า 27,474.25ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน มกราคม - เมษายน 2560 มีมูลค่า 22,744.78 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น 4,729.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
20.79
การส่งออก
มูลค่าการส่งออกในเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 4,402.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อน
มีนาคม 2561 มีมูลค่าการส่งออก 3,879.64 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 522.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ13.47 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน เมษายน 2560 มีมูลค่า 4,336.45 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 66.05 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ1.52
มูลค่าการส่งออกรวมช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีมูลค่า 15,780.02 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน มกราคม - เมษายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 16,056.59 ล้านบาท มูลค่าลดลง
276.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.72
สินค้าส่งออกที่สาคัญคือขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม ลาไย เครื่องดื่มบารุงกาลังลาไยอบแห้งมะม่วง
มังคุดทุเรียนแช่แข็ง โซลาร์เซลล์ โค กระบือมีชีวิต ผงซักฟอกน้ายาซักผ้าน้ายาล้างจานและสบู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
สิ่งปรุงแต่งส้มโอ
การนาเข้า
มูลค่าการนาเข้าในเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 3,258.73 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเดือน
มีนาคม 2561 มีมูลค่านาเข้า 3,623.59 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 364.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.06 เปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อน เดือนเมษายน 2560 มูลค่าการนาเข้า 1,168.71 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,090.02 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 178.83
มูลค่าการนาเข้ารวมช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,694.23 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกับของปีก่อน มกราคม - เมษายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 6,688.19 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5,006.04 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.84
สินค้านาเข้าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้า ปูนผงคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
และแท็ปเล็ตไอโซแท็งค์ สาหรับบรรจุก๊าซ (แท็งค์เปล่า) แผ่นเวเฟอร์ปุ๋ยเคมียกทรงสตรีส่วนประกอบของรถยนต์ กระเป๋า
ดุลการค้า

~ ๒๘ ~

สาหรับในเดือนเมษายน 2561 เปรียบเทียบยอดส่งออกและนาเข้าแล้ว จังหวัดนครพนมได้ดุลการค้า
คิดเป็นมูลค่า 1,143.77 ล้านบาท
ในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2561 ดุลการค้ามีมูลค่า 4,085.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีก่อนมกราคม – เมษายน 2560 ซึ่งดุลการค้ามีมูลค่า 9,368.41 ล้านบาท มีมูลการค้าลดลง 5,282.62
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ56.38
สินค้าผ่านแดนขาเข้า (จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม) ขาออก (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว)
มูลค่าสินค้าผ่านแดนรวมเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 83.01 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเดือน
มีนาคม 2561 มีมูลค่า 809.38 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 726.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.74 ล้านบาท และเมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา เดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 450.93 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 367.92
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.59 โดยเป็นมูลค่าสินค้าผ่านแดนขาออกมูลค่า 64.35 ล้านบาท ขาเข้ามูลค่า 18.66 ล้านบาท
มูลค่าสินค้าผ่านแดนรวมช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,070.55 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน มกราคม - เมษายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 2,148.96 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 78.41 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 3.64 โดยเป็นมูลค่าสินค้าผ่านแดนขาออกมูลค่า 1,879.41 ล้านบาท ขาเข้ามูลค่า 191.14 ล้านบาท
- สินค้าผ่านแดนขาเข้าที่สาคัญได้แก่หัวแร่โปแตสผงคาร์บอน
- สินค้าผ่านแดนขาออก ได้แก่อุปกรณ์ใช้ในงานเขื่อน สินค้าเด็กเครื่องดื่มอาหาร เครื่องมือและอุปกรณ์
สาหรับสารวจ เส้นใยยาวเดียวทาจากพลาสติก ปลาแซลมอนแช่เย็น โซเดียมไฮดรอกไซด์ อุปกรณ์ใช้ในงานเขื่อน แทงค์
ทาด้วยโลหะ อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ถังเก็บน้าและเครื่องฉีดและตู้คอนเทนเนอร์
ในช่วงเดือนเมษายน 2561 มีรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาทางด่านศุลกากรนครพนม 5,788 คัน
และรถยนต์บรรทุกสินค้าออกจากด่านศุลกากรนครพนม 5,947 คัน ในขณะที่ รถสินค้าผ่านแดน
ขาเข้า มีจานวน 65 คัน และรถสินค้าผ่านแดนขาออก มีจานวน 43 คัน
การค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน
จังหวัดนครพนมมีจุดผ่อนปรน 4 แห่ง คือ 1. จุดผ่อนปรนท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทร อ.บ้านแพง
2. จุดผ่อนปรนบ้านหนาด อ.เมืองนครพนม 3. จุดผ่อนปรนท่าอุเทนอ.ท่าอุเทน 4. จุดผ่อนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม
ในช่วงเดือนเมษายน 2561 มูลค่าการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนทั้ง 4 แห่ง รวมมีมูลค่า 12.45 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีก่อน เดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีมูลค่า 9.17 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.28 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.76 โดยประกอบด้วย เดือนเมษายน 2561 มูลค่าการส่งออก 10.64 ล้านบาท และมูลค่าการนาเข้า 1.81
ล้านบาท
ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรน 4 แห่ง มูลค่า 52.76 ล้านบาท
โดยเป็นมูลค่าส่งออก 42.48 ล้านบาท มูลค่าสินค้านาเข้า 10.27 ล้านบาท
- สินค้าส่งออกที่สาคัญได้แก่ สินค้าอุปโภค-บริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สินค้านาเข้าที่สาคัญได้แก่ พืชผักผลไมตามฤดูกาล ของป่าสมุนไพร เครื่องจักสาน
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม
เดือน เมษายน 2561
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับกลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานความเคลื่อนไหว ดัชนีราคาผู้บริโภคของ
จังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2561 โดยสรุปดังนี้

~ ๒๙ ~

การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คานวณ มีจานวน 422
รายการ สาหรับจังหวัดนครพนม มีจานวน 253 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง
การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนามาคานวณ ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด
นครพนม ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนเมษายน 2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนเมษายน 2561 เท่ากับ
101.57 เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 คือ 101.12 โดยสูงขึ้นร้อยละ 0.45 เทียบกับเดือนเมษายน 2560 สูงขึ้น
ร้อยละ 1.07
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เท่ากับ 100 เดือนเมษายน 2561 เท่า กับ
101.3 สาหรั บ เดื อนมี น าคม 2561 เท่ ากั บ 100.8
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2561 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
3.2 เดือนเมษายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
3.3 เฉลี่ย 4 เดือน (มกราคม – เมษายน) ปี 2561 กับระยะเดียวกันของปี 2560
ดัชนีไม่เปลี่ยนแปลง
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2561 เทียบกับเดือนมีนาคม 2561
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (เดือนมีนาคม 2561 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ลดลงร้อยละ 0.1) ทั้งนี้เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.7 และหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ร้อยละ 0.3
4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 สาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของหมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 5.7 (ต้นหอม ผักบุ้ง มะเขือเทศ ผักกาดขาว กะหล่าปลี มะนาว
หอมแดง มะม่วง ชมพู่ เงาะ มังคุด องุ่น) รวมทั้งสินค้า แป้งข้าวเจ้า ไข่ไก่ น้าผลไม้ ก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน
4.2 ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ปัจจัยสาคัญมาจากการ
เพิ่มขึ้น ของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 1.9 รวมทั้งสินค้า ผงซักฟอก ก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน
5. พิจารณาเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (เดือนมีนาคม 2561 เทียบกับ
เดือนมีนาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4) สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ร้อยละ 1.0 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 5.6หมวดน้ามันเชื้อเพลิง
ร้อยละ 4.4 หมวดเคหสถาน ร้อยละ 0.9 และหมวดตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 0.1
6. เฉลี่ยช่วงระยะ 4 เดือน (มกราคม – เมษายน) ของปี 2561 เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2560
ดัชนีไม่เปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗

รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานหอการค้าจังหวัด
: ขอประชาสัมพันธ์รูปหล่อพญาศรีสัตตนาคราชองค์เล็ก ๓ ซม. เป็นเนื้อทองแดง
ทองทิพย์เหลี่ยมแขมเรียบโดย องค์ละ ๒๐๐ บาท ขนาด ๕ นิ้ว ๓,๕๐๐ บาท / ขนาด ๕ นิ้ว ปิดทอง ๕,๐๐๐ บาท

~ ๓๐ ~

ซึง่ เงินที่ได้จากการเช่าบูชาจะนาเข้ากองทุนพญาศรีสตั ตนาคราช และจะจดทะเบียนเป็นมูลนิธเิ พื่อเป็นองค์กรสาธารณ
กุศลต่อไป
พลังงานจังหวัด
: การดาเนินงานตามตัวชี้วัด เดือน เม.ย. ๒๕๖๑ ณ เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๒๙ พ.ค.
๒๕๖๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖๒ หน่วยงาน จะต้องเข้ารายงานการใช้ไฟฟ้า การใช้น้าเป็นเชื้อเพลิงของจังหวัด
นครพนม ซึ่งรายงานเข้าไปรายงานการใช้ไฟฟ้า ๔๒ หน่วยงาน ร้อยละ ๗๐.๙๗ และรายงานการใช้น้าเป็นน้ามัน
เชื้อเพลิง ๗๐.๗๔% ซึ่งสามารถเข้าไปรางานได้อีก ๔ วัน จะปิดการรายงาน ภายใน ๓๑ พ.ค.๒๕๖๑ (ก่อนเวลา
๒๔.๐๐ น.) หากมีปัญหาการขัดข้องในการเข้าระบบรายงาน ให้ติดต่อได้ที่สานักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
ประธาน
:หน่วยงานที่เหลือที่ยังไม่รายงาน ให้รีบเข้ารายงานภายในห้องเวลาที่กาหนด ให้เร่งดาเนินการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
: ขอประชาสัมพันธ์โครงการครัวปัญญาผลิตภัณฑ์
OTOP ตลาดนัดภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ OTOPTeaer ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรม
การนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่จะพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP การเดินแบบผ้าไทย เล่นเกมส์ ชิงโชค และของรางวัล
ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
: กลุ่ม Line GCC 2 ได้โพสต์ข้อมูลการเก็บภาษี ๑๐% ซึ่งนาเรียนชี้แจงเป็น
เอกสารเข้า ทางกรมสรรพากร ได้ส่งข้อมูลชี้แจงให้ หน.ส่วน ทราบแล้ว ทุกปี จะมีการเก็บภาษี แต่จะมีพระราช
กฤษฎีกาลดลงมาเป็น ๗ ร้อยละ ๗ เช่นเดิม
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด : การปลูกต้นไม้ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แบ่งมาเป็น
โครงการในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร่วมกับการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ และร่วมงานวันต้นไม้แห่งชาติ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธาน
: เชิญชวนทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
***************************

(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

~ ๓๑ ~

~ ๓๒ ~

