~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหม่)
-------------------------ผู้มาประชุม
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นายสมชาย
นายประทีป
นายดารงค์ สิริวชิ ย
นายธวัชชัย
นางปัทมา
นายจรัญ
นายรังสรรค์
นายยุทธชัย
นางวันเพ็ญ
นายวรเชษฐ์
นายเกษม
นายทวี
นายประจวบ
นายชิตชัย
นายวิรพ
นายสุรศักดิ์
นายสมชาย
นายสันติ
นางนาฎศิลป์
นางอภิญญา
นายณัชภณ
นางอภิชญาพัชร

วิทย์ดารงค์
ฤทธิกุล
อิ่มวิเศษ
แท้เที่ยง
วิทย์ดารงค์
จันทมัตตุการ
คัมภิรานนท์
ตริสกุล
อาพาส
ชาวเหนือ
รักสุจริต
ดารงเลิศบวร
คงฤทธิ์
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
ต้นสวรรค์
อนันตจารุตระกูล
ศรขรรค์
รัตนมาลี
ชมภูมาศ
ยลวงศ์
เติมพันธุ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
แทน ปลัดจังหวัด
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
คลังจังหวัด
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
แทน ประมงจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
แทนสหกรณ์จังหวัด
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขนส่งจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นางอัญชลี
นายปณิธิ
นางสาวอิสรี
นางสาวบุณยวีร์
น.ส.กรวรรณ
นางอดาพร
นายเดชา

ธนากูรเมธา
อุทัยรัตน์
วีรกุลพิพัฒน์
ไขว้พันธุ์
จงสถาพรพันธ์
สมพงษ์
พลกล้า

รกท.สถิติจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
แรงงานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัด
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

~๒~

๓๐. นายภัคพล
๓๑. นางาจิราภรณ์
๓๒. นายสาธิต
๓๓. น.ส.ณัฐชยา
๓๔. นางสาวหริรักษ์
๓๕. นายประเวศ
๓๖. นายบรรพต
๓๗. น.ส.มัณฑนา
๓๘. พ.อ.อภิชาติ
๓๙. พล.ต.ต.สุวิชาญ
๔๐. ร.อ.สุขุม

รุ่งเรือง
บุญโพธิ์
ด้วงคาภา
ช่างแกะ
มณีสร้อย
กันสุข
ลุพรหมมา
ฟูกูล
รานอก
ญาณกิตติกุล
ใจสู้ศึก

๔๑. พ.อ.คาค้าย
๔๒. พ.อ.คาค้าย
๔๓. พ.ต.ท.อัศรายุทธ
๔๔. พ.ต.ท.นิธวิ ัชร์
๔๕. พ.ต.ท.ชนทัด
๔๖. พ.ต.ท.ทวี
๔๗. พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
๔๘. น.อ.เชิดชู
๔๙. ร.อ.วันดี

แหล่งสะท้าน
แหล่งสะท้าน
ทองลอย
ดิลกพงศ์โยธิน
เทียมนาค
สารกาล
บุญภิโข
ชูเสน
สีนวล

๕๐. จ.อ.คมสันต์
๕๑. ร.อ.สุขุม

หงษ์พรม
ใจสู้ศึก

๕๒. นายประพนธ์
๕๓. นางสาวอุทัยวรรณ
๕๔. นายจักรพงษ์

แก้วกาพล
ศุภธีรวงศ์
แสนสุข

๕๕. นายเกรียงศักดิ์
๕๖. ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๗. นายอนันท์
๕๘. นายเสถียร
๕๙. นายปริญญา
๖๐. นายวัชรโรจน์
๖๑. นายสุทธิรักษ์

เชื่อมงาม
คาแสงดี
นนท์ดี
สรรพสมบัติ
ธรเสนา
ไชยพิเดช
จันปุุม

๖๒. นายมงคล

รุณธาตุ

อุตสาหกรรมจังหวัด
รก.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
แทน วัฒนธรรมจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลาแม่น้าโขง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
สัสดีจังหวัดนครพนม
สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๕
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๖
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๗
แทน ผบ.นพค. ๒๒
แทน ผู้บังคับกองพันทหารราชที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓
นครพนม
ผู้แทน หัวหน้าฝุายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘ นครพนม
แทน ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลาแม่น้าโขง เขตนครพนม
อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
บังคับคดีจังหวัด
แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
แทน สรรพากรพื้นที่นครพนม
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต ๒
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

~๓~

๖๓. นายวุฒิพล

ทับธานี

๖๔. นายภิรมย์
๖๕. นางสาวนัยนา
๖๖. นางกชกร
๖๗. นายสุทธิศักดิ์
๖๘. นางสาวสรณ์สิริ

มีแก้ว
พิสุทธิรัตน์
เพชรมุนี
ศรีสมวงศ์
สีหนาท

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

มานิสสรณ์
เนื่องสิทธิ์
ศรีหาญ
ไข่มุก
กุลนะ
อุทาประเสริฐ
เมืองโคตร
วงษ์แสวง
พงศ์พัฒนพาณิชย์
รัตนตรัยวงศ์
สุมขุนทด
ภักดีพันดอน
กอมณี

๘๒. นายอัครพล
๘๓. นางสาวสุมลฑา
๘๔. นายสุรศักดิ์
๘๕. นางรุ่งรัตน์
๘๖. น.ส.จิราภรณ์
๘๗. นายวินัย
๘๘. นางสาวบุญน้อม
๘๙ นางสุคลธ์
๙๐. นายนิตินัย
๙๑. นายกฤษฎา
๙๒. นายภูมิพัฒน์
๙๓. นายฉัตรชัย

นึกชม
เกตุมณี
ไกรพินิจ
วิโย
อินทะชัย
ช่างชานาญหล่อ
งามเชื้อ
ศรีสงคราม
อุทัยรังสี
สาครวงศ์
สมศรี
เต้าทอง

๙๔. นายเอกพงษ์

มุสิกะเจริญ

๙๕.น.ส.สุภาพร

ไตยราช

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

~๔~

๙๖. นายภาณิต
๙๗. นายไพโรจน์
๙๘. นายสุเทพ
๙๙. นายสุรพล
๑๐๐. นายเศกสิทธิ์
๑๐๑. นายประดิษฐ์
๑๐๒. นายนิรัญ
๑๐๓. นายไสว
๑๐๔. นายสุกิตติ์
๑๐๕. นายอาทิตย์
๑๐๖. นายชาติชาย
๑๐๗. นายชาญยุทธ
๑๐๘. นายสุริยัน

วิเศษชุนหศิลป์
อุดาโรกุล
นิลสาขา
นิลสาขา
ธรรมเกสร
สุคม
เทพรัตน์
คนซื่อ
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
อุมะวรรณ
วัจนสวัสดิ์
โสรินทร์

๑๐๙. ผศ.ดร.ทัศนา
๑๑๐. นายอุฎฐายี

ประสานตรี
โสวรรณ

๑๑๑. นายวรายุทธ
๑๑๒. นายอนันต์
๑๑๓. นางเอมอร
บุคลากร

ชาเรืองเดช
สุวรรณหงษ์
จันทร์นนท์

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรนครพนม
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู้จัดการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
ผู้จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

หลั่งทรัพย์
อภัยโส
สกุลภัณฑารักษ์
กุลตังวัฒนา
ก้องเกียรติกมล
เจียวิริยบุญญา
แก้วอุดร
พันธุมัย
พลนารี
ลาดบาศรี
สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง

ทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร

สินธิสุทธิ์
ฤทธิ์ดา
อุติลานนท์

แทน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด

๑๑๔. นายพิเชษฐ์
๑๑๕. นายหมง
๑๑๖ ด.ต.วิทย์ชนันท์
๑๑๗. นายสุธี
๑๑๘. นายสุรัตน์
๑๑๙. นายวัชรินทร์
๑๒๐. นายธีรวัฒน์
๑๒๑. นายธารินทร์
๑๒๒. นายเทิดศักดิ์
๑๒๓. นายอุดร
๑๒๔. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๕. น.ส.อัมพวา
จังหวัด
๑๒๖. นายพิสิษฐ์
๑๒๗. นายปริญญา
๑๒๘ นายธนกฤต
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๑๒๙. นางสมร
๑๓๐. นายพร้อมพันธุ์
๑๓๑. นางปิยรัตน์
๑๓๒. นายนิวัติ
๑๓๓. นายกาญน์ทอง
๑๓๔. นายเอกราช
๑๓๕. นายฉัตรภูมิ
๑๓๖. ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๗. นายเมธา
๑๓๘. นายโกเมณ
๑๓๙. นายวรวิทย์
๑๔๐. นายเมธี
๑๔๑. นายวีระ
๑๔๒. นายปรีชาพงศ์
๑๔๓. นายขุนไกร
๑๔๔. นายนิทัศน์
๑๔๕. นายสงัด
๑๔๖. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ
๑๔๗. พ.ต.อ.จุลฤทธิ์
๑๔๘. พ.ต.อ.มานพ
๑๔๙. พ.ต.อ.ชูศักดิ์
๑๕๐. พ.ต.ท.ชัยยศ
๑๕๑. พ.ต.อ.เอกชัย
๑๕๒. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
๑๕๓. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๔. พ.ต.อ.ศรีนคร
๑๕๕ พ.ต.อ.สุชาติ
๑๕๖. พ.ต.อ.ชาติชาย
๑๕๗. พ.ต.อ.ธัชชัย
๑๕๘. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๙ พ.ต.อ.อุทัย
๑๖๐. พ.ต.ท.สมภพ
๑๖๑. พ.ต.ท.เจษฎษา
๑๖๒. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๓. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๔ พ.ต.ท.รัฐพร

กลางประพันธ์
กุลภา
ประทุมสิทธิ์
เจียวิริยบุญญา
ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์
อานาจเหนือ
ขาปูุ
ชูจันทร์
ชาลี
พิมพนิตย์
กาญจนสุนทร
จรูญพิทักษ์พงศ์
ทองมี
สุขสุมิตร
เทศสวัสดิ์
บูรณภัทรโชติ
สุวรรณไตรย์
จุลกะ
มั่นยิ่ง
ถาวรพจน์
ศรีสุดตา
นาถึง
จันทร์ศรี
วิระรุทไทย
นัยวัฒน์
พยัคฆ์มะเริง
เทียมฉัตร์
ใยศิริกุล
พิทักษ์ธรรม
ทจรสมบัติ
แก้วรุนคา
เปรมโด
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

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

แทน ผอ.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอท่าอุเทน
นายอาเภอนาแก
แทน นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ้านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว้า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
ผกก.สภ.บ้านแพง
แทน ผกก.สภ.ท่าอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
แทน ผกก.สภ.เรณูนคร
ผกก.สภ.นาหว้า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
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. นายบารุง
๒. นายนิติปกรณ์
๓. นางสาววราภรณ์
๔. นายสุกิจ
๕. นายจรัญ
๖. นายธีระศักดิ์
๗. นางเอมอร
๘. น.ส.รัชนี
๙. นางพรทิพย์
๑๐. นายรัฐธรรมนูญ
๑๑.น.ส.จิตตรา

ศรีลาชัย
แสงสุวรรณ
จันทร์ทองโชติ
กลีบแก้ว
ดวงศรี
มีชัย
อุ่นคา
บรรจง
ภาจันทร์คู
รื้อสกุล
เปรี่อยวิชา

หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
แทน 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
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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
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
และสิ่งของช่วยเหลือและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ปุวยและญาติผู้ปุวยติดเตียง จานวน 1 ราย คือนางแว่น ปัญญาสาร
อายุ 73 ปี ราษฎร หมู่ 2 บ้านดอนพะธาย ตาบลบ้านเสียว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งปุวยด้วยโรคเส้นเลือด
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
โดยแต่ละจังหวัดจะผลัดเปลี่ยนหนุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
/โดยมีวัตถุประสงค์…
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการนาเสนอ
ผลงานในรอบเดือนมกราคม – 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
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
ฝึกปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัย น้าท่วมขัง น้าท่วมฉับพลัน จังหวัดนครพนม ประจาปี 2561
ณ ไอฮอลแกรนด์ โรงแรมไอโฮเทล อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการสร้างเสริมคลังปัญญา ผลิตภัณฑ์ OTOP รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง
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

