~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหมํ)
-------------------------ผู๎มาประชุม
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๑๙.
๒๐.
๒๑.

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

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

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางภัทรวดี
นายกิตติภัฎ
นายมนตรี
นายอภิชาต
น.ส.สุกัลยา
นางเบญจวรรณ
นายเดชา

สิงคเสลิต
บุญยม
เดชพล
วงษ์กาฬสินธุ์
แก๎วสน
แสงแผ๎ว
พลกล๎า

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

~๒~

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

ภักดี
คงทอง
อุํนตา
ชํางแกะ
พิสิทธิ์
กันสุข
สุพรหมมา
ฟูกูล
แหลํงสะท๎าน
มิควาฬ
กลิ่นศรีสุข

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

วาโย
แหลํงสะท๎าน
สิมสา
อุํนบุญ
เทียมนาค
สารกาล
ภาน๎อย
ชูเสน
สีนวล

๔๙. จ.อ.คมสันต์

หงษ์พรม

๕๐. น.อ.กษัดิ

กลิ่นศรีสุข

๕๑. นายประพนธ์
๕๒. นางสาวอุทัยวรรณ

แก๎วกาพล
ศุภธีรวงศ์

๕๓. นายจักรพงศ์

แสนสุข

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

โพธิโน
คาแสงดี
อินเติมมา
หันวิสัย
ด๎วงคาภา
ผลาจันทร์

แทน อุตสาหกรรมจังหวัด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
ท๎องถิ่นจังหวัด
แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
สัสดีจังหวัดนครพนม
แทน สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู๎กากับการตรวจคนเข๎าเมืองนครพนม
ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๕
ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๖
ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๗
แทน ผบ.นพค. ๒๒
แทน ผู๎บังคับกองพันทหารราชที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓
นครพนม
ผู๎แทน หัวหน๎าฝุายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘
นครพนม
ผู๎บังคับหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง เขตนครพนม
อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครพนม
อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและ
บังคับคดีจังหวัด
ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
สรรพากรพื้นที่นครพนม
แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

~๓~

๖๐. นายอรรถดนัย

อรุณไพร

๖๑. นางจีระนันท์
๖๒. นายวุฒิ

เมืองจันทร์
ทับธานี

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

มีแก๎ว
พิสุทธิรัตน์
ศรีสมวงศ์
คุณาบุตร
สีหนาท

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

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

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

ศรีสมาน
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
อินทะ
ชํางชานาญหลํอ
งามเชื้อ
ศรีวรสาร
จันทร์หอม
สาครวงศ์
ไชยดี

นครพนม เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๒
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ผอ.ทําอากาศยานนครพนม
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นายดํานศุลกากรนครพนม
แทน หัวหน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
แทน ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๖ สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
รกท.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์นครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจพืชนครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู๎อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ผอ.สานักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หน.ดํานตรวจสัตว์ปุานครพนม กรมอุทานแหํงชาติ
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

~๔~

๙๒. นายฉัตรชัย

เต๎าทอง

๙๓. นายเอกพงษ์

มุสิกะเจริญ

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

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

๑๐๘. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์
๑๐๙. นายอุฎฐายี

วันจันทึก
โสวรรณ

๑๑๐. นายวรายุทธ
๑๑๑. นายประเสริฐ
๑๑๒. นายปรารถนา

ชาเรืองเดช
มูลสิงห์
พละมา

๑๑๓. นายพิเชษฐ์
๑๑๔. นายณัฐพงษ์
๑๑๕ นางยุรดา
๑๑๖. นายสุธี
๑๑๗. นายสุรัตน์
๑๑๘. นายชาญวิทย์
๑๑๙. นายเดํนชัย
๑๒๐. นายเทิดศักดิ์
๑๒๑. นายอุดร
๑๒๒. พ.ต.ท.ประสาน

หลั่งทรัพย์
เปี้ยคา
ทองธนฐากุล
กุลตังวัฒนา
ก๎องเกียรติกมล
มูลโคตร
ไตรยะถา
พลนารี
ลาดบาศรี
สุระเสียง

ผู๎อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔
นครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)
แทน หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรนครพนม
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู๎จัดการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู๎จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัด
หัวหน๎าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด
ผอ.การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
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๑๒๓. น.ส.อัมพวา

เพ็ชรกิ่ง

๑๒๔. นายพิสิษฐ์
๑๒๕. นายปริญญา
๑๒๖ นายธนกฤต
๑๒๗. นางสมร
๑๒๘. นายพร๎อมพันธุ์
๑๒๙. นายสิริพงษ์
๑๓๐. นายนิวัต
๑๓๑. นายกาญน์ทอง
๑๓๒. นายชินวัต
๑๓๓. นายสุพจน์
๑๓๔. วําที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๕. นายเมธา
๑๓๖. นายโกเมณ
๑๓๗. นายศราวุธ
๑๓๘. นายเมธี
๑๓๙. นายวีระ
๑๔๐. นายปรีชาพงศ์
๑๔๑. นายขุนไกร
๑๔๒. นายนิทัศน์
๑๔๓. นายสงัด
๑๔๔. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์
๑๔๕. พ.ต.อ.จุลฤทธิ์
๑๔๖. พ.ต.อ.มานพ
๑๔๗. พ.ต.ต.ชินภัทร
๑๔๘. พ.ต.อ.นที
๑๔๙. พ.ต.อ.เอกชัย
๑๕๐. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
๑๕๑. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๒. พ.ต.ท.ชัยทัศรัศม์
๑๕๓ พ.ต.อ.กวีศักดิ์
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

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

หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
แทน ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการ ภาคประชาชน
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
แทน นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอทําอุเทน
นายอาเภอนาแก
แทน นายอาเภอศรีสงคราม
แทน นายอาเภอบ๎านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว๎า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
แทน ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
แทน ผกก.สภ.บ๎านแพง
ผกก.สภ.ทําอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
แทน ผกก.สภ.เรณูนคร
แทน ผกก.สภ.นาหว๎า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
แทน ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง
ผกก.สภ.บ๎านกลาง
สวญ.สภ.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี
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๑๕๙. พ.ต.ท.เจษฎษา
๑๖๐. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๑. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๒. พ.ต.ท.รัฐพร

เปรมโด
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

สวญ.สภ.กุตาไก๎
หัวหน๎าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน๎าหนํวยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจทํองเที่ยว ฯ

ผู๎ไมํมาประชุม
๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
๑. นายบารุง
ศรีลาชัย
หัวหน๎ากลุํมงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
๒. นายนิติปกรณ์
แสงสุวรรณ
หัวหน๎ากลุํมงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
๓. นางยุพิน
รัตนมงคล
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
๔. นายสุกิจ
กลีบแก๎ว
ผอ.กลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
๕. นายจรัญ
ดวงศรี
ผอ.กลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. นางสาวกนกพร
ไชยศล
ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๗. นางสาวมยุรี
อาจปาสา
หน.หนํวยตรวจสอบภายในจังหวัด
๘. นางเอมอร
อุํนคา
ผอ.กลุํมงานอานวยการ
๙. นางพรทิพย์
ภาจันทร์คู
เจ๎าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม
๑๐. นายรัฐธรรมนูญ รื้อสกุล
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
๑๑.น.ส.จิตตรา
เปรี่อยวิชา
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
****************************
ห้วงเวลาการชี้แจงข้อราชการให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้ทราบงานนโยบาย คสช. และนโยบาย
รัฐบาล (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.) โดยถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ FM ความถี่ ๙๐.๒๕ MHz
ข้อสั่งการของประธาน
ประธาน
: การประชุมประจาเดือนในทุกเดือน ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๘ ประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๖๑ จะได๎นาเรื่องเรื่องราวตํางๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนม มีงานที่สาคัญๆ ในหลากหลายเรื่อง
-การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑.พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จานวน ๘๗ รูป วัดมหาธาตุ
๒.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
๓.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดนครพนม
-งานวันสตรีไทย ก๎าวไกลด๎วยพระบารมี ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหนํวยงานที่
จัดขั้น ได๎มอบรางวัลให๎สตรีไทยดีเดํนที่มีผลงานดีเดํนในรอบปี
-ในชํวงกลางเดือน ก.ค. จังหวัดนครพนมได๎ประสบเหตุอุทกภัย พายุเซินติน ต๎น ส.ค.๒๕๖๑ ระดับน้าโขงเริ่ม
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ลดลง แตํอยํางไรก็ตามยังมีรํองความกดอากาศต่า และฝนตก มีพายุรอบที่ ๒ เข๎ามามีปริมาณน้าจานวนมาก
ระดับน้าโขงปัจจุบัน ๑๒.๖๖ เมตร น้าโขงสูงกวําระดับสูงสุด ๒๐ ซ.ม. เป็นจานวนที่สงู มาก อาเภอที่อยูํริม
ฝั่งแมํน้าโขง ทําอุเทน บ๎านแพง ธาตุพนม เมืองนครพนม พี่น๎องประชาชนที่อยูํริมฝั่งโขง บ๎านเรือน ที่ทาการ
เกษตรบริเวณที่ไมํมีเขื่อนกั้น ทาให๎ได๎รับความเดือนร๎อนเราเป็นจังหวัดที่รองรับน้าจาก อุดรธานี สกลนคร ลุํมน้า
สงคราม เขื่อนน้าอูน ปลํอยน้ามาลงนาหว๎า ศรีสงคราม แมํน้าสงครามระดับน้าสูงมากน้าไมํสามารถได๎อยํางเต็มที่
เกิดการเอํอล๎น อ.ศรีสงคราม อ.นาหว๎า ที่อยูํอาศัย เส๎นทางการจราจร วันนี้จะมีระดับน้าเพิ่มสูงขึ้นมากอีก เส๎นทาง
การจราจรไป-มา มีทํวมบางเส๎นทาง บางสํวน น้าทํวมสูงขึ้น จาเป็นต๎องปิดชํองระบายน้า นาเครื่องสูบน้าด๎วยไฟฟูา
เครื่องสูบน้าด๎วยดีเซล ติดตั้งในเขตเทศบาลเมือง เพื่อสูบน้าให๎ระบายออกชํวงกลางเดือนนี้ ระบบของชลประทานใน
การสูบน้าลงไปสูํแมํน้าโขง ลุํมน้าก่า น้าไหลมาจากหนองหาร มีการปิดประตูระบายน้า เพื่อไมํให๎น้าไหลย๎อนกลับ
น้าทํวมจากไรํนา ตํอ ไปยังเส๎นทางทางคมนาคมบ๎านเรือนราษฎร แนวทางนโยบายของจังหวัด ให๎ทุกภาคสํวนรับเข๎า
ดาเนินการให๎ความชํวยเหลือ มีการประเมินสถานการณ์ลํวงหน๎า พื้นที่ที่จะได๎รับผลกระทบ ดูแลไมํให๎เกิดการสูญเสีย
ในเรื่องชีวิตความเป็นอยูํ ข๎าวของเครื่องใช๎นาไปไว๎ในที่สูง มีการอพยพออกจากพื้นที่ ไปอยูํในจุดที่ไมํสุํมเสี่ยงสัตว์
เลี้ยงตํางๆ ไปอยูํในพื้นที่สูง นาเครื่องอุปโภค-บริโภค เข๎าไปดูแล ไมํให๎ผู๎ประสบภัยไมํให๎อดอาหาร มีฝุายทางด๎าน
สาธารณสุข เข๎าไปดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจของประชาชนการเดินทางเข๎า-ออก ยาทากันน้ากัดเท๎า ดูแลรักษา
ปูองกันไว๎ไมํให๎เกิดโรค
-ฝากทุกภาคสํวน เข๎าไปชํวยเหลือดูแล จังหวัดได๎ตั้งศูนย์บัญชาการระดับจังหวัด/อาเภอ มีหลายหนํวยงานเข๎าไป
ชํวยเหลือดูแล มทบ.๒๑๐ นพค.๒๒ ปภ. แขวงทางหลวงและ สนง.ทางหลวงชนบท หากมีประเด็นปัญหาประสาน
แจ๎งกานัน ผญบ.ผู๎นาท๎องถิ่น นอภ.ในพื้นที่ ถ๎าความชํวยเหลือมีมาก เกินประมาณที่จะความชํวยเหลือได๎ให๎ขอมาที่
จังหวัด
-สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได๎พระราชทานสิ่งของ ถุงยังชีพให๎ผู๎แทนพระองค์ มามอบ
ให๎แกํราษฎรผู๎ประสบอุทกภัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
-สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได๎พระราชทานพระราชวโรกาสให๎ผู๎วําราชการ
จังหวัดไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๗ จังหวัด ทีป่ ระสบอุทกภัยได๎เข๎าเฝูาฯ รับพระราชทานถุงยังชีพ
มามอบให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย
-เมื่อวานและวันนี้ พระองค์เจ๎าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากได๎สํงถุงยังชีพมาประทาน
ให๎จังหวัดนครพนม บรรจุถุงยังชีพนามามอบให๎เป็นจังหวัดแรก ผวจ.และผู๎แทนมูลนิธิ ได๎ไปมอบที่ อ.ทําอุเทน เมือง
บ๎านแพง และศรีสงคราม สิ่งของพระราชทาน มีมามอบให๎มากมาย ผู๎แทนพระองค์ มามอบที่บ๎านปากบัง อ.นาแก
-๖ ส.ค. ๒๕๖๑ พลเอกประจิน จั่นตอง ได๎เดินทางมาประชุมมอบนโยบายที่จังหวัดขอนแกํน.และได๎เดินทางตรวจ
ราชการตํอที่จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจดูสถานการณ์น้าและมามอบสิ่งของและรับฟังบรรยายสรุปสถานที่ อบต.
พิมาน อ.นาแก ทุกๆ คน ทุกๆ หนํวยงาน ให๎ความสาคัญในเรื่องการดูแลพี่น๎องประชาชน
-ระดับของน้าโขงยังสูงคงที่ ยังไมํมีแนวโน๎มวําจะลดลง ขอให๎เฝูาระวัง เราจะประสบกับสถานการณ์อยํางนี้อีก
ระยะหนึ่ง อุทกภัยถือเป็นภัยธรรมชาติ เราห๎าที่จะไมํให๎เกิดขึ้นไมํได๎ แตํต๎องเฝูาระวัง และเตรียมพร๎อมรับกับ
สถานการณ์ ได๎มีการมอบเงินชํวยเหลือให๎กับครองครับที่ประสบอุทกภัยไปบ๎างแล๎ว
-๗ ส.ค.๒๕๖๑ เป็นงานวันรพี เป็นพระบิดาแหํงกฎหมายไทย ได๎มีหนํวยงานที่ทางานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
รํวมวางพวงมาลา ที่บริเวณหน๎าอาคารศาลจังหวัดนครพนม
-๑๐ ส.ค.๒๕๖๑ งานวันกานัน ผญบ. ได๎มีการมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติให๎กับกานัน ผู๎ใหญํบ๎านที่มีผลงานดีเดํน
ชํวยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดในพื้นที่
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-ได๎มีการแตํงตั้ง เจ๎าคณะจังหวัดฝุายธรรมยุติ พระมหาโดม ผวจ.ได๎รํวมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดศรีเทพ
ประดิษฐาราม จังหวัดเรามีครบทั้ง ๒ นิกายแล๎ว จะชํวยดูแลในเรื่องงานของศาสนา
-จังหวัดนครพนม ได๎มีการอบรมสัมมนาจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙
ซึ่งพระองค์ได๎พระราชทานแนวทางปฏิบัติไว๎อยํางมากมาย ซึ่งจังหวัดได๎รับเกียรติจากทํานขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ประธานมูลนิธิพัฒนาข๎าราชการ มาบรรยายให๎ความรู๎/แนวทางปฏิบัติให๎กับ หน.สํวนราชการ/หนํวยงาน ที่ได๎เข๎ารํวม
การอบรมฯ ในครั้งนี้
-การอบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได๎ทรงพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติไว๎ในเรื่องของ
การทาความดีด๎วยหัวใจ ทาด๎วยจิตอาสาสมัคร และมีจิตอาสาที่จะเข๎ามารํวมในการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตํางๆ การขับเคลื่อนในการทาความดีด๎วยหัวใจ
-สถาบันพระปกเกล๎า ได๎มาจัดประชุม/เสวนา ทิศทางการมีสํวนรํวมในการพัฒนาการเมืองได๎มีการเปิดศูนย์การเมือง
ภารประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผวจ.นพ. ได๎ไปกลําวต๎อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดนครพนมให๎คณะได๎รับ
การทราบทิศทางในการพัฒนาจังหวัด
-การถอดบทเรียน การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยการถอดบทเรียนจากโครงการ To Be Nomber One
เพื่อให๎เป็นจังหวัดรักษามาตรฐาน เป็นต๎นแบบตํอไป จะมีการวางรูปแบบ/ทบทวนในการดาเนินการในปี ๒๕๖๒
อยํางไร ให๎มีความจริงจัง ให๎มีความตํอเนื่อง
-๒๔ ส.ค.๒๕๖๑ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม และคณะ
ได๎เดินทางมาเป็นประธานฝุายฆราวาส ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นไปประดิษฐานบนมหาเจดีย์โฆสปัญโญศรี
พนม และพิธียกฉัตรขึ้นสูํยอดพระมหาเจดีย์ ณ วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสวําง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
-เป็นภาพรวมการดาเนินงานของจังหวัดนครพนม แนวนโยบาย และโครงการสาคัญของรัฐบาลที่กาหนดเข๎ามามี
โครงการสาคัญที่หลากหลาย โครงการ/กิจกรรมตํางๆ จะต๎องดาเนินการตํอไป หากพื้นที่ประสบอุทกภัยอาจจะต๎อง
เลื่อนออกไป
-ปีสาคัญของจังหวัดนครพนม ที่ได๎มีการย๎ายบ๎าน แปลงเมือง เปลี่ยนชื่อเมืองมรุกขนคร มาเป็นนครพนมเมื่อปี พ.ศ.
๒๓๒๙ ตั้งแตํนั้นมา ยังไมํมีการจัดเฉลิมฉลองเมือง จึงมีกาหนดจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม” ใต๎รํม
พระบารมีจักรีวงศ์” นั้น ในระหวํางวันที่ ๙ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่นําสนใจตํางๆ มากมาย เชํน
การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการราบูชาพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมือง การแขํงขันฟุตบอลมวลชนวิถีลุํมน้าโขง
, กิจกรรมการปั่นจักรยานเชื่อม ๗ พระธาตุประจาวันเกิด
-วันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่กาหนดให๎มีการเปิดงาน จะมีกิจกรรมหลากหมายมากมาย เชํน
(๑) พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จานวน ๒๓๒ รูป ณ บริเวณศาลหลักเมือง
(๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ขบวนแหํงเจ๎าเมืองและวิถีชีวิตชนเผําของเมืองนครพนมจากทั้ง ๑๒ อาเภอที่จะเข๎ามาทั้ง ๔
ทิศทาง มารวมกันบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช
(๓) เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต๎รํวมพระบารมีจักรีวงศ์ ณ บริเวณลาน 
Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
(๔) เวลา ๑๘.๐๐ น. การราบูชาเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม จากนางรา จานวน ๑๐,๒๓๒ คน ณ บริเวณ
ลานLand Mark พญาศรีสัตตนาคราช และในวันที่ ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ ,๑๖ จะมีการแสดงแสง สี เสียง ชุด “๒๓๒ ปี
เมืองนครพนม ใต๎รํวมพระบารมีจักรีวงศ์” วันละ ๑ รอบ เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญชวนทุกๆ ทําน ได๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในกิจกรรมตํางๆ ที่ได๎จัดขึ้นเดือนนี้ ขอจบการรายงานเพียงเทํานี้ และจะได๎มานาเรียนผลการดาเนินงาน และ
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กิจกรรมตํางๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดให๎ทราบในเดือนตํอไป สวัสดีครับ ผม นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัด
นครพนม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
จานวน ๒๙ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ รายงานภาพรวมความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ภาพรวมความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุํมจังหวัดและแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบกลาง รายการเงินสารองจํายฉุกเฉินหรือ
จาเป็นในอานาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ข๎อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
งบพัฒนาจังหวัด
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 29 โครงการ 221 กิจกรรม งบประมาณ 281,173,800 บาท (รวมคําใช๎จํายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท) โอนคืนงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจําย พ.ศ. 2561 จานวน 9,900,000 บาท คงเหลือ จานวน 271,273,800 บาท ซึ่งสามารถ
สรุปผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจํายได๎ดังตํอไปนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ
1. โครงการที่อยูํระหวํางดาเนินการและเบิกจําย จานวน 26 โครงการ 210 กิจกรรม งบประมาณ
241,993,800 บาท
2. โครงการที่ดาเนินการและเบิกจํายแล๎วเสร็จ จานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ 29,280,000 บาท
3. โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและคาดวําเบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ จานวน 3
โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 27,852,022 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 27สิงหาคม2561 )
เบิกจํายแล๎ว จานวน 158,709,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 58.51 ยังไมํได๎เบิกจําย จานวน
112,564,800 บาท คิดเป็นร๎อยละ 41.49 เบิกจํายเป็นลาดับที่ 45 ของประเทศ
งบกลุํมจังหวัด

~ ๑๐ ~

จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน 7 โครงการ 36 กิจกรรม งบประมาณ 149,818,420 บาท กลุํมจังหวัดฯ
ได๎สํงมาเบิกที่จังหวัดนครพนม จานวน 138,293,120 บาท ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการ
เบิกจํายได๎ดังตํอไปนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ
1. โครงการที่อยูํระหวํางดาเนินงานและเบิกจําย จานวน 7 โครงการ 30 กิจกรรม งบประมาณ
74,796,760 บาท
2. โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและคาดวําเบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ จานวน 2
โครงการ6 กิจกรรม งบประมาณ 63,496,360 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561)
เบิกจํายแล๎วจานวน 39,500,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 30.67 คงเหลือยังไมํเบิกจํายจานวน
98,793,120 บาท คิดเป็นร๎อยละ 69.33 เบิกจํายเป็นลาดับที่ 3 ของกลุํมจังหวัด (สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร) และเป็นลาดับที่ 7 จาก 18 กลุํมจังหวัด
งบพัฒนาภาค
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 จานวน
2 โครงการ 25 กิจกรรม งบประมาณ 64,675,200 บาท(หกสิบสี่ล๎านหกแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันสองร๎อยบาทถ๎วน)
ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจํายได๎ดังตํอไปนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ
1. โครงการที่อยูํระหวํางดาเนินงานและเบิกจําย จานวน 2 โครงการ 18 กิจกรรม งบประมาณ
51,797,200 บาท
2. โครงการที่ดาเนินงานและเบิกจํายแล๎วเสร็จ จานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ1,280,000บาท
3. โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและคาดวําเบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ จานวน 2
โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ11,598,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 20กรกฎาคม 2561 )
ยังไมํเบิกจํายทุกโครงการ
งบกลาง รายการเงินสารองจํายฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได๎รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จากพายุเซินกา
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบงบกลาง รายการเงินสารองจํายฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจ
ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 45,801,600 บาท
(สี่สิบห๎าล๎านแปดแสนหนึ่งพันหกร๎อยบาทถ๎วน)ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจําย
ได๎ดังตํอไปนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ
1. โครงการที่อยูํระหวํางดาเนินงานและเบิกจําย จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 15,094,600บาท
2. โครงการที่ดาเนินงานและเบิกจํายแล๎วเสร็จ จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 11,907,000บาท
3. โครงการที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและคาดวําเบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ จานวน 1
โครงการ งบประมาณ 18,800,000 บาท คือ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ๎านพิมานทํา หมูํ 8
ตาบลพิมาน ถึง บ๎านปากบัง หมูํที่ 2 ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตํอเชื่อมบ๎านทําลาด หมูํที่ 1

~ ๑๑ ~

ตาบลทําลาด ตาบลทําลาด อาเภอเรณูนคร ซึ่งอยูํระหวํางรอพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ๎างใหมํ ตามผลการอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561) เบิกจํายแล๎ว จานวน
11,907,000บาท คิดเป็นร๎อยละ 26.00 ยังไมํได๎เบิกจําย จานวน 33,894,600 บาท คิดเป็นร๎อยละ 74.00
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน และคาดวําจะเบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณจานวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม
งบประมาณ 27,852,022 บาทสรุปเป็นรายหนํวยงานได๎ดังตํอไปนี้
1.อาเภอทําอุเทน จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1.1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนครพนม
-กิจกรรมซํอมแซมปรับปรุงแหลํงรอยตีนไดโนเสาร์ ตาบลพนอม อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม
วงเงินที่ลงนามในสัญญา จานวน1,126,422 บาท อยูํระหวํางดาเนินการ สัญญาจ๎างสิ้นสุดแล๎วมีปัญหาอุปสรรค คือ
ผู๎รับจ๎างไมํเข๎าทางาน ทางอาเภอได๎แจ๎งเรํงรัดดาเนินการแล๎วและแจ๎งสงวนคําปรับแล๎วเบิกจํายไมํทันภายในสิ้น
ปีงบประมาณ
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแมํน้าโขง (อัฒจันทร์ลานเดิน-วิ่ง ยาว 450 เมตร ) ตาบลทําอุเทน
อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนมวงเงินที่ลงนามในสัญญา14,400,000บาท อยูํระหวํางดาเนินการ เหตุผลในการ
ดาเนินงานลําช๎า คือ ผู๎รับจ๎างเข๎าทางานลําช๎า ทางอาเภอได๎แจ๎งเรํงรัดดาเนินการแล๎ว เบิกจํายไมํทันภายในสิ้น
ปีงบประมาณ
1.2 โครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานจังหวัดนครพนม กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านบุํง หมูํ
ที่ 11 ตาบลรามราช อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1078 เมตร มีปัญหาอุปสรรค คือ ผู๎รับจ๎างไมํเข๎า
ทางาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 ก.ค. 61 อาเภอได๎แจ๎งเรํงรัดให๎ดาเนินงานแล๎วและแจ๎งสงวนคําปรับแล๎วคาดวําจะ
เบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
2.อาเภอเมืองนครพนม จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ดังนี้
2.1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมจัดระเบียบร๎านอาหารริมน้า
โขง โดยการกํอสร๎างร๎านอาหารริมแมํน้าโขง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมวงเงินที่ลงนามในสัญญา
2,520,000บาท อยูํระหวํางดาเนินการ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561ไมํสามารถเข๎าดาเนินการได๎
เนื่องจากน้าทํวมสูง / เบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
3.อาเภอเรณูนคร
3.1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนครพนม
-กิจกรรมปรับพื้นที่ลานจอดรถและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหลํงทํองเที่ยวนาบัวหมูํบ๎าน
ประวัติศาสตร์ชนเผําภูไทยเสียงปืนแตก ตาบลโคกหินแฮํ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมวงเงินที่ลงนามในสัญญา
1,413,600บาท อยูํระหวํางดาเนินการกํอสร๎าง เหตุที่ดาเนินงานลําช๎าเพราะอาเภอสั่งหยุดงานเพื่อให๎ผู๎รับจ๎าง
ดาเนินการแก๎ไขลานจอดรถที่เทพื้นแล๎วมีลักษณะลาดเอียง ปัจจุบันอยูํระหวํางดาเนินการกํอสร๎างสํวนที่เหลือ คาดวํา
จะเบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บุํงยอดชาติ หมูํที่ 1 บ๎านเหิบ ตาบลนา
ขาม อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมวงเงินที่ลงนามในสัญญา1,860,000บาท อยูํระหวํางดาเนินการเหตุที่
ดาเนินงานลําช๎าเพราะมีการปรับแบบรูปรายการ ปัจจุบันผู๎รับจ๎างเข๎าทางานไมํได๎เพราะมีน้าทํวมขัง คาดวําจะ
เบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
4.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

~ ๑๒ ~

4.1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนครพนม
-ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อบริการประชาชนและรองรับการจัดงานประเพณีสาคัญ
ของจังหวัดนครพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมวงเงินที่ลงนามในสัญญาอยูํระหวําง
ดาเนินการเหตุผลที่ดาเนินงานลําช๎าเนื่องจากมีการปรับแบบใหมํ คาดวําจะเบิกจํายไมํแล๎วเสร็จภายในสิ้น
ปีงบประมาณ
5.คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรจังหวัดนครพนม
-ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไกํงวงให๎เป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยนของจังหวัดวงเงินที่ลงนามใน
สัญญา794,000บาท อยูํระหวํางดาเนินการ คาดวําจะเบิกจํายไมํแล๎วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (เฉพาะจังหวัด
นครพนม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและคาดวําจะเบิกจํายไมํทันภายใน
สิ้นปีงบประมาณจานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 63,496,360 บาทสรุปเป็นรายหนํวยงานได๎
ดังตํอไปนี้
1.สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ดังนี้
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดโคเนื้อคุณภาพสูํอาเซียนกิจกรรมเครื่องสับ
ยํอยขนาดใหญํ 16 จานวน เครื่องละ 150,000 บาท วงเงินที่ลงนามในสัญญา2,400,000บาทอยูํระหวํางแจ๎งผู๎
รับจ๎างทาหนังสือรับรองวํามีสิทธิในการขายเครื่องจักรโดยไมํมีปัญหาเรื่องสิทธิบัตร
2.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมจานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
2.1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดสนุกเพื่อเชื่อมโยงการทํองเที่ยว 4 ประเทศ
(ไทย ลาว เวียดนาม จีน)
-กํอสร๎างจุดชมวิวและปรับภูมิทัศน์ใกล๎บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คามํวน) จังหวัด
นครพนม วงเงินที่ลงนามในสัญญา 14,680,000บาท อยูํระหวํางดาเนินการ เบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
เหตุผลการดาเนินการลําช๎า คือ อยูํระหวํางการขออนุญาตใช๎พื้นที่
-กํอสร๎างสะพานเลียบริมแมํน้าโขงบ๎านนาทาม ตาบลพระกลางทุํง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วงเงินที่ลงนามในสัญญา8,027,360บาท อยูํระหวํางจัดซื้อจัดจ๎าง ยังไมํลงนามในสัญญา เบิกจํายไมํทนภายในสิ้น
ปีงบประมาณ
-กํอสร๎างสะพานเชื่อมถนนเลียบแมํน้าโขง บ๎านนาทาม ต.พระกลางทุํง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ความยาว 90 เมตรวงเงินที่ลงนามในสัญญา12,053,000บาท อยูํระหวํางดาเนินการ เบิกจํายไมํทันภายในสิ้น
ปีงบประมาณ
-ปรับปรุงกํอสร๎างถนนรอบอํางเก็บน้าหนองญาติ อ.เมืองนครพนม จังหวัดนครพนมวงเงินที่ลงนาม
ในสัญญา11,650,000บาท อยูํระหวํางดาเนินการ เบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
3.แขวงทางหลวงชนบทนครพนมจานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
3.1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดสนุกเพื่อเชื่อมโยงการทํองเที่ยว 4 ประเทศ
(ไทย ลาว เวียดนาม จีน) กิจกรรมปรับปรุงกํอสร๎างถนนโครงขํายทางหลวงชนบทเลียบแมํน้าโขงสายทาง นพ.3023
แยกทล.212 – ทําเทียบเรือ อ.ทําอุเทน บ๎านแพงวงเงินที่ลงนามในสัญญา 14,686,000บาท อยูํระหวําง
ดาเนินการเบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

~ ๑๓ ~

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และคาด
วําจะเบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ จานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 11,598,000 บาทสรุป
เป็นรายหนํวยงานได๎ดังตํอไปนี้
1.อาเภอทําอุเทน จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวลุํมน้าโขงสูํความยั่งยืนกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพังแมํน้าสงครามและแมํน้าโขง ตาบลไชยบุรี อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม วงเงินที่ลงนามในสัญญา
4,646,000 บาท อยูํระหวํางดาเนินงาน คาดวําเบิกจํายไมํแล๎วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณติดปัญหาในเรื่องการ
ติดตั้งระบบไฟฟูา
2.สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 1 โครงการ 2 กิจกรรม
2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวลุํมน้าโขงสูํความยั่งยืน
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เส๎นทางจักรยานจากลานหน๎าโบสถ์นักบุญอันนา ถึงสะพานทางเข๎าศาล
เยาวชน อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 380 เมตร ยังไมํลงนามในสัญญา อยูํระหวํางเว๎น
ระยะเวลาอุทธรณ์ ประกาศผู๎ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 เสนอราคาต่าสุด 1,011,000 บาท /
เบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
-กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ บ๎านนาจอก ตาบลหนองญาติ อาเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนมยังไมํลงนามในสัญญา อยูํระหวํางเว๎นระยะเวลาอุทธรณ์ ประกาศผู๎ชนะการเสนอราคา
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 เสนอราคาต่าสุด 941,000 บาท / เบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
3.สานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
3.1 โครงการยกระดับแหลํงทํองเที่ยวลุํมน้าโขงกิจกรรมคําจ๎างเหมาจัดทา Application เพื่อการรายงาน
ข๎อมูลและสร๎างเครือขํายการอานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยวและสถานที่ทํองเที่ยวอยูํ
ระหวํางจัดทา TOR / เบิกจํายไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ปฎิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห๎องประชุมฟอร์จูนแกรนด์บอลรูมโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
(๑) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ได๎มีคาสั่งแตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และยกรํางแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๖ ด๎าน ได๎แกํ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพทางการทํองเที่ยวและบริการ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการค๎าและการลงทุน

~ ๑๔ ~

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร๎างความสุขอยํางยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย
ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(๒) จังหวัดได๎ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพใน
การเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯในวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุํมเปูาหมายประกอบด๎วย คณะอนุกรรมการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอภาคประชาสังคม ภาคเอกชนผู๎บริหารองค์การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมจานวน ๒๖๐ คน ในวันดังกลําว ได๎ดาเนินการ ดังนี้ เสวนาทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพใน
การเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
ประกอบด๎วย แผนพัฒนาจังหวัด โดยอาจารย์ ดร. กชกร เดชะคาภู ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคนิค วิธีการสืบค๎นและใช๎ฐานข๎อมูลตํางๆ เพื่อการวางแผน โดยอาจารย์
อาฑิตย์ ผดุงเดช คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม การเขียนโครงการและการบริหาร
โครงการ โดยอาจารย์กาญน์ ดาริสุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผลการตรวจติดตาม
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม โดย น.ส. มยุรีย์ อาจปาสา หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม
ทบทวนเปูาหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์) จังหวัดนครพนม ภายใต๎กรอบ “เมืองนําอยูํ ประตูเศรษฐกิจสูํอาเซียนและจีน
ตอนใต๎-ตะวันออก” โดยนายคานวร เขื่อนทา นักพัฒนาระบบราชการ สานักงาน ก.พ.ร. พิธีกรผู๎ดาเนินการเสวนา
โดยนางอมรา ณ นครพนม นักวิชาการสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนครพนม ชํวยราชการสานักงาน
จังหวัดนครพนม แบํงกลุํมการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ (Workshop) ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๖ ด๎าน แตํละกลุํม
ดาเนินการ ดังนี้ นาองค์ความรู๎ด๎านการเชื่อมโยงบูรณาการแผนระดับพื้นที่มาใช๎ในการ Workshop ได๎ทบทวน SWOT
นาผลการ SWOT และผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในประเด็นปัญหาและความต๎องการเชิงพื้นที่
๑๒ อาเภอ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ มาพิจารณาจัดทาข๎อมูลการวิเคราะห์ในแตํละประเด็นการพัฒนา(ประเด็น
ยุทธศาสตร์) ทบทวนเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน์) ทบทวนตัวชี้วัดความสาเร็จตามเปูาหมายการพัฒนา
จังหวัดนครพนม ทบทวนแนวทางการพัฒนา ทบทวนประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ทบทวนวัตถุประสงค์(ของแตํละ
ประเด็นการพัฒนา) ทบทวนเปูาหมายและตัวชี้วัด (พ.ศ. 2561-2564) ทบทวนแผนงานจัดทา Value chain
ในแตํละประเด็นการพัฒนา สรุป ยังคงเปูาหมายการพัฒนาเดิม (วิสัยทัศน์เดิม) “เมืองนําอยูํ ประตูเศรษฐกิจสูํ
อาเซียนและจีนตอนใต๎-ตะวันออก” ทั้งนี้ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ยังดาเนินการไมํแล๎วเสร็จ จังหวัดจะได๎จัด
ให๎มีการดาเนินการตามโครงการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตํอไป จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การจัดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ประจาปี ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สืบเนื่องจากนับตั้งแตํปี พ.ศ. 2329 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎เปลี่ยนนามเมืองจาก “เมืองมรุกขนคร” เป็น “เมืองนครพนม”

~ ๑๕ ~

และในปีพุทธศักราช2561 จังหวัดนครพนมจะมีอายุครบ 232 ปี จังหวัดนครพนม รํวมกับเทศบาลเมืองนครพนมและ
องค์กรทุกภาคสํวนในจังหวัดนครพนม ได๎กาหนดจัดงาน“เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์”
ระหวํางวันที่ ๙ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑เพื่อเสริมสร๎างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดีของจังหวัด
นครพนม สร๎างความรักความสามัคคี ตลอดจนสํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัดนครพนมให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลายจึงได๎มี
คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์” ตามคาสั่ง
จังหวัดนครพนม ที่ ๑๔๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให๎การจัดงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
จังหวัดจึงมีคาสั่งมอบหมายภารกิจ หน๎าที่และความรับผิดชอบ ให๎สํวนราชการ หนํวยงาน และภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
รับไปดาเนินการ ตามคาสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๒๒๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมที่
นําสนใจในแตํละวันดังนี้
๑. วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ - เวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีบวงสรวงและราบูชาศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง
- เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวงบรรพชน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกลาง อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
- เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวงศาลอัญญาพะไช ณ ศาลอัญญาพะไช
วัดบ๎านเมืองเกํา ต.ทําค๎อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
- เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีอัญเชิญโคมตะเกียงและเถ๎าอัฐิในพิธีถวายดอกไม๎จันทน์
ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
- เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาดวงเมืองณ ทุกวัดในจังหวัดนครพนม
๒. วันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ - เวลา ๑๖.๐๐ น. การแขํงขันฟุตบอลมวลชนสัมพันธ์วิถีชีวิตลุํมน้าโขง
ณ สนามฟุตบอลแสงสิงแก๎ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
๓. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑- เวลา ๐๗.๐๙ น. กิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อม ๗ พระธาตุประจาวันเกิด
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
๔. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑- เวลา ๐๗.๐๙ น. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จานวน ๒๓๒ รูป
ณ ศาลหลักเมือง
- เวลา ๑๕.๐๐ น. ขบวนแหํเจ๎าเมืองและวิถีชีวิตชนเผําของเมืองนครพนม ๑๒ อาเภอ
- เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์”
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
- เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการราบูชาเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม
โดยมีผู๎ฟูอนรา จานวน ๑๐,๒๓๒ คน ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
๕. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑- เวลา ๐๗.๐๙ น. กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
๖. วันที่ ๑๓– ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ - เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงแสง สี เสียง “นครพนม ๒๓๒ ปี ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์”
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
๗. วันที่ ๑๐– ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑- เวลา ๑๐.๐๐ น. เที่ยวชมงานมหกรรมชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ณ บริเวณสนามหน๎าศาลากลางจังหวัดนครพนม
๘. วันที่ ๑๖– ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑- เวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมราวงย๎อนยุคณ บริเวณริมฝั่งแมํน้าโขง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่จัดให๎มีทุกวัน มีดังนี้

~ ๑๖ ~

๑. เวลา ๐๘.๐๙ น.พิธีบวงสรวงและราบูชาศาลหลักเมืองณ ศาลหลักเมือง
๒. เวลา ๐๙.๐0 น.กิจกรรมทัศนศึกษาชมเมืองเกําพร๎อมกัน ณ บริเวณหน๎าสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
๓. เวลา ๑๐.๐0 น.กิจกรรมชมนิทรรศการ “ภาพเกําเลําเรื่องฉลองเมือง ๒๓๒ ปี”ณ หอสมุดแหํงชาติเฉลืมพระเกียรติฯ
๔. เวลา ๑๐.๐0 น.กิจกรรมชมนิทรรศการ “เที่ยวชมเมืองนครพนมผํานภาพและกาพย์กลอน”
ณ พิพิธภัณฑ์จวนผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม(หลังเกํา)
๕. เวลา ๑๙.๐0 น.กิจกรรมการแสดงโปงลาง ศิลปวัฒนธรรมชนเผําจังหวัดนครพนมณ เวทีกลาง ลานพนมนาคา
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
คลังจังหวัด
ขอรายงานการผลการเบิกจํายงบประมาณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 24 สิงหาคม 2561)
1. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ข๎อมูล ณ วันที่ 24
สิงหาคม 2561 สํวนราชการในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,937.663 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบประมาณรายจํายประจา 3,115.515 ล๎านบาท และงบประมาณรายจํายลงทุน 2,822.148
ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 4,689.778 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 78.98 แบํงเป็น
การเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา 2,733.450 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 87.74 และการเบิกจําย
งบประมาณรายจํายลงทุนจานวน 1,956.329 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 69.32
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2560 และกํอนปี พ.ศ. 2560) เงินกันไว๎เบิก
เหลื่อมปีทั้งสิ้น 1,114.707ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 850.431ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 76.29
3. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยผลการเบิกจํายของรายจําย
ภาพรวมระดับประเทศอยูํลาดับที่ 46 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 12 ระดับ
กลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3รายจํายลงทุนระดับประเทศอยูํลาดับที่ 46 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 10 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํ
ในลาดับที่ 3และรายจํายประจาระดับประเทศอยูํลาดับที่ 42 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด)
อยูํในลาดับที่ 8 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 2
4. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน (งบ Function) ของสํวนราชการ งบประมาณที่ได๎รับ
การจัดสรร จานวน 2,321.154 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 1,757.529 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 75.72
5. ผลการเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 271.274 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 114.020 ล๎านบาท งบรายจํายลงทุน 147.354 ล๎านบาทและงบรายจํายอื่น9.900
ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 158.709 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 58.51โดยผลการเบิกจําย
อยูํในลาดับที่ 45 ของประเทศลาดับที่ 10 ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่
3 ของระดับกลุํมสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

~ ๑๗ ~

6. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณแผนพัฒนาภาค ได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 64.675 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 38.375 ล๎านบาท และงบรายจํายลงทุน 26.300 ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจําย
แล๎วทั้งสิ้น 10.354 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 16.01
7. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 309.786 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น
116.504 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 37.61 โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 7ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
8. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่
ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 128.771ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 39.500 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 30.67
9. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 278.794 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 97.306 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 34.90
10. ผลการเบิกจํายงบรองนายก งบกลาง รายการสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) งบกลางที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 45.802 ล๎านบาท มีการเบิกจําย
แล๎วทั้งสิ้น 11.907 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 26.00
11. ผลการเบิกจํายงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมปี 2561 ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 497.699 ล๎านบาท
มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 145.283 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 29.19
12. ประมาณการผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ(รายจํายลงทุน) พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2561 งบประมาณที่ได๎จัดสรรรวมทั้งสิ้น 2,903.999 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็นเงินทั้งสิ้น2,010.382
ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 69.23 ซึ่งเปูาหมายที่รัฐบาลกาหนดในเดือนกรกฎาคม 2561 ร๎อยละ 79.11 ยังต่ากวํา
เปูาหมายร๎อยละ 9.80 โดยแบํงเป็นงบพัฒนาจังหวัดได๎รับจัดสรร 147.354 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น
92.730 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 62.93 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ 16.18 งบตามแผนพัฒนาภาคได๎รับจัดสรร
26.300 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 0.970 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 3.68 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ
75.42 งบกลุํมจังหวัด(นครพนม)ได๎รับจัดสรร 84.595 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 20.825 ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 24.62 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ 54.49 งบสํวนราชการ(Function)ได๎รับจัดสรร 2,321.154
ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 1,778.879 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 76.64 สูงกวําเปูาหมายร๎อยละ 2.47
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได๎รับจัดสรร 278.794 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเป็น 102.321 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 36.70 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ 42.41 และงบรองนายกฯได๎รับจัดสรร 45.802 ล๎านบาท คาดวํา
จะเบิกจํายเป็น 14.657 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 32 ยังต่ากวําเปูาหมายร๎อยละ 47.11
13. แนวทางปฏิบัติเพื่อเรํงรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ๎างและบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนที่สุด
ที่ กค(กวจ.)0405.2/ว 334ลว. 24ก.ค. 61กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเรํงรัดการจัดหาพัสดุกํอนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช๎บังคับกรณีตํางๆ ดังนี้
1. การที่ถือวําหนํวยงานของรัฐได๎รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช๎ในการจัดซื้อจัดจ๎างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข๎อ 11 ได๎แกํกรณีดังนี้
1.1 กรณีเงินงบประมาณรายจํายประจาปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี

~ ๑๘ ~

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม เมื่ออนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎พิจารณารําง พรบ. ดังกลําวรายหนํวยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล๎วกํอนที่
จะนาเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
1.2 กรณีเป็นเงินงบประมาณรายจําย งบกลาง รายการเงินสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น หมายความถึง หนํวยงานของรัฐได๎รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจําย งบกลาง รายการเงินสารอง
จํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่หนํวยงานของรัฐได๎รับการอนุมัติแล๎ว
2. ตามข๎อ 1 เมื่อหนํวยงานของรัฐได๎รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณตามข๎อ 1 ให๎จัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ๎างประจาปีและประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนํวยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหนํวยงานของรัฐ และให๎รีบดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ๎าง เพื่อให๎พร๎อมที่จะทาสัญญาหรือข๎อตกลงได๎ทัน เว๎นแตํ ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข๎อตกลงเป็นหนังสือ
ให๎หนํวยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว๎ในข๎อ 3
3. ให๎หนํวยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ๎างกาหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ๎างไว๎ด๎วยวํา
การจัดซื้อจัดจ๎างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข๎อตกลงเป็นหนังสือได๎ตํอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช๎บังคับ และได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากสานักงบประมาณแล๎ว และกรณีที่ไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ การจัดหาในครั้งดังกลําว
หนํวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได๎
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให๎ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง
4. ในการบันทึกข๎อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถ
ดาเนินการบันทึกข๎อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ๎างได๎ทันที โดยไมํต๎องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหลํงของเงิน แตํทั้งนี้
ต๎องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหลํงของเงินให๎แล๎วเสร็จกํอนการลงนามในสัญญาหรือข๎อตกลงเป็นหนังสือ
14. การเตรียมความพร๎อมการปฏิบัติงานในชํวงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 365 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อให๎สํวนราชการสามารถ
เตรียมการและดาเนินการขอใช๎จํายเงินงบประมาณปีตํางๆ รวมถึงบันทึกรายการในระบบ GFMIS ได๎อยํางถูกต๎องและ
ครบถ๎วน จึงขอให๎ดาเนินการ ดังนี้
1. บันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ๎าง (PO) รายการปรับหมวดรายจําย และรายการเบิกหัก
ผลักสํงในระบบ GFMIS ให๎ทันภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
2. เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2560 ที่ได๎รับอนุมัติให๎ขยายเวลาเบิกจํายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน
ได๎ถึงวันทาการสุดท๎ายของเดือนกันยายน 2561 ได๎ยกเลิกสัญญา หรือข๎อตกลง หรือเบิกจํายเงินเสร็จสิ้นไปกํอนแล๎ว
ดังนั้น เพื่อให๎เงินงบประมาณสอดคล๎องกับข๎อเท็จจริง ให๎หนํวยงานยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ๎าง (PO) หรือเอกสารสารองเงิน
กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX หรือ CK)และจัดทาเอกสารสารองเงินกรณีไมํมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร PF
หรือ CF) แล๎วแตํกรณี รวมทั้งขอขยายเวลาเบิกจํายเงินผํานระบบ GFMIS โดยการ LIST และ CONFIRM ทั้งนี้
ต๎องดาเนินการภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 หากหนํวยงานใดไมํได๎ดาเนินการดังกลําว เงินงบประมาณนั้นยํอม
พับไป
3. เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 – 2560 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได๎รับ
อนุมัติให๎ขยายเวลาเก็บรักษาเงินได๎ถึงวันทาการสุดท๎ายของเดือนกันยายน 2561 ในกรณีที่สํวนราชการมีความ
จาเป็นต๎องขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณภายหลังระยะเวลาดังกลําว ให๎สํวนราชการเจ๎าของงบประมาณ

~ ๑๙ ~

แจ๎งข๎อมูลเงินงบประมาณที่ประสงค์จะขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินให๎กรมบัญชีกลาง พร๎อมเหตุผลและความจาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
4. เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 และเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ที่ได๎รับอนุมัติให๎ขยายเวลา
เก็บเงินไว๎ใช๎จํายหลังสิ้นปีได๎ถึงวันทาการสุดท๎ายของเดือนกันยายน 2561 ของสํวนราชการที่มีสานักงานใน
ตํางประเทศ ในกรณีที่สํวนราชการมีความเป็นต๎องขอเก็บเงินและขยายเวลาเก็บเงินงบประมาณภายหลังระยะเวลา
ดังกลําว
ให๎สํวนราชการเจ๎าของงบประมาณขอทาความตกลงเรื่องดังกลําวกับกระทรวงการคลัง พร๎อมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลและ
ความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
5. กรณีสํวนราชการได๎กํอหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญารายการซื้อทรัพย์สิน หรือจ๎างทาของที่มี
วงเงินตั้งแตํ 100,000 บาทขึ้นไป ได๎ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แตํไมํสามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ๎าง (PO)
ในระบบ GFMIS ได๎เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ให๎สํวนราชการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561
ไว๎เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน โดยใช๎เอกสารสารองเงินกรณีไมํมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CF) และแจ๎ง
รายละเอียดการกันเงินฯ ให๎กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยกรมบัญชีกลางจะแจ๎งผลการ
พิจารณาการกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปีดังกลําวผํานระบบ GFMIS และไมํมีหนังสือแจ๎งเรื่องข๎างต๎น
6. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว๎เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจํายเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2560 ในระบบ GFMIS ให๎ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี
และขยายเวลา เบิกจํายเงินในระบบ GFMIS โดยให๎หนํวยงานดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน
2561 หากลํวงเลยระยะเวลาที่กาหนดจะถือวําหนํวยงานนั้นไมํมีความจาเป็นจะขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปีและขยาย
เวลาเบิกจํายเงินงบประมาณดังกลําว มีผลให๎เงินงบประมาณนั้นพับไป จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการสํงเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และ
สนับสนุนองค์ความรู๎สาหรับพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพตนเองและเผยแพรํไปสูํประชาชน ตามธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขยายการดาเนินงานให๎ครอบคลุมจานวนวัดและพระสงฆ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแดํสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เริ่มดาเนินการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และตํอเนื่อง ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ดาเนินการกิจกรรมดังนี้ จับคูํวัด/ศาสนสถานอุปถัมภ์และโรงพยาบาลทุกระดับ ทั้งหมด ๑๕๒ รพ.สต : ๑๕๒ วัด
และ ๑๒ รพ. : ๑๒ วัด จัดการสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ การสารวจคําดัชนีลูกน้ายุงลาย การสารวจสุนัขและแมวชุมชน
ในวัดและประสานปศุสัตว์/ท๎องถิ่นฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า และการคัดแยกขยะ ปลูกต๎นการบูร หรือต๎นรวง
ผึ้งในวัด/ศาสนสถาน/สถานบริการสาธารณสุข รณรงค์ให๎ความรู๎แกํประชาชนที่รอรับบริการผู๎ปุวยนอก (OPD)
ในโรงพยาบาล การให๎ความรู๎เรื่องการชํวยชีวิตด๎วยการทา CPR แกํพระสงฆ์และประชาชน ตรวจคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ์ สนับสนุนการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เพิ่มเติม ให๎แกํอาสาสมัครสาธารณสุขประจาวัด
(อสว.) ยกเว๎นใบสํงตัวผู๎นอกและผู๎ปุวยใน สาหรับพระสงฆ์ที่ลงทะเบียน (สิทธิยํอย ๗๖) ในพื้นที่เขต ๘ โดยให๎มี
ผลตั้งแตํวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบรมพัฒนาพระนักสื่อสาร ในวันที่ 21 – 22 มิ.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม มีพระสงฆ์เข๎ารํวมอบรมทั้งสิ้น 200 รูป จึงขอ
นาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ

~ ๒๐ ~

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ขอรายงานสรุปสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
1. สรุปข๎อมูลวาตภัยจังหวัดนครพนม (ตั้งแตํวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2561) ดังนี้
- จานวนการเกิดวาตภัย 43 ครั้ง 11 อาเภอ 82 ตาบล 226 หมูํบ๎าน บ๎านเรือนเสียหาย
1,322 หลัง คอกสัตว์ 10 หลัง วัด 9 แหํง โรงเรียน 4 แหํง เสาไฟฟูา 4 ต๎น ต๎นยางพารา 984 ไรํ สถานที่ราชการ
8 แหํง ยุ๎งข๎าว 8 หลัง รถ 30 คัน โรงเก็บฟาง 1 หลัง แผงโซลําเซล 1 แผํน นาข๎าว 20 ไรํ พริก 2 ไรํ แตงโม 200
ไรํ แตงกวา 20 ไรํ พืชไรํ 8 ไรํ ที่เก็บพืชทางการเกษตร 1 หลัง ต๎นยางพารา 60 ไรํ ร๎านค๎า 2 หลัง ยางพารา 627
ต๎น กล๎วยหอม 20 ต๎น กบเลี้ยง 400 ตัว
- อาเภอที่เกิดวาตภัย 11 อาเภอ ได๎แกํ อาเภอนาหว๎า ปลาปาก ธาตุพนม โพนสวรรค์ วังยาง เมืองนครพนม
นาแก นาทม เรณูนคร ทําอุเทน ศรีสงคราม ยกเว๎น ***อาเภอบ๎านแพง
***ข๎อมูลวาตภัย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2. สรุปข๎อมูลอัคคีภัยจังหวัดนครพนม (ตั้งแตํวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 14 สิงหาคม 2561) ดังนี้
- จานวนการเกิดอัคคีภัย 15 ครั้ง 7 อาเภอ ได๎แกํ อาเภอทําอุเทน อาเภอปลาปาก อาเภอบ๎านแพง อาเภอ
เมืองนครพนม อาเภอนาทม อาเภอธาตุพนม และอาเภอศรีสงคราม บ๎านเรือนได๎รับความเสียหายจานวน 22 หลัง
ยุ๎งข๎าว 3 หลัง ยางพารา 33 ไรํ คอกวัว 1 หลัง
***ข๎อมูลอัคคีภัย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561
3. สรุปข๎อมูลอุทกภัยจังหวัดนครพนม (ตั้งแตํวันที่ 14 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2561) ดังนี้
- เกิดอุทกภัย 12 อาเภอ 94 ตาบล 909 หมูํบ๎าน 17,454 ครัวเรือน 51,080 คน และจังหวัดได๎
ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล๎ว จานวน 12 อาเภอ ได๎แกํ อาเภอเมืองนครพนม อาเภอธาตุพนม อาเภอทําอุเทน
อาเภอโพนสวรรค์ อาเภอเรณูนคร อาเภอปลาปาก อาเภอบ๎านแพง อาเภอนาแก อาเภอวังยาง อาเภอศรีสงคราม
อาเภอนาหว๎า และอาเภอนาทม ข๎อมูลอุทกภัย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ รายงานสถานการณ์น้าในปัจจุบันจังหวัดนครพนม
ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
สรุปข๎อมูลประชุมจังหวัด ณ วันที่ 21 สิงหาคม 256๑
โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดนครพนม ข๎อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
ปริมาณน้าในอํางเก็บน้าขนาดกลางและอํางเก็บน้าตามโครงการพระราชดาริ จานวน 19 อําง ความจุที่สามารถ
เก็บกักได๎ 51.243 ล๎าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 42.55 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 83.05 % ของความจุ ปริมาณน้าใช๎
การได๎ 40.17 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 78.40% ของความจุ สถานการณ์ในลาน้าตําง จุดวัดน้าแมํน้าโขง
บ๎านหนองแสง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 11.68 ม.
ต่ากวําตลิ่ง 1.32 ม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.14 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้าแมํน้าสงคราม บ๎านหาดแพง ตาบล
หาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน (เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 13.55 ม.ต่ากวําตลิ่ง 0.95 ม.
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.17 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้า ปตร.น้าอูน บ๎านปากอูน ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน (เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 13.68 ม.สูงกวําตลิ่ง 2.68 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.11 ม.
แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้า ปตร.ห๎วยทวย บ๎านกะเสริม ตาบลโนนตาล อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน

~ ๒๑ ~

(เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 11.83 ม.ต่ากวําตลิ่ง 2.17 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.15 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัด
น้าห๎วยบังกอ บ๎านทําค๎อ ตาบลทําค๎อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ
8.67 ม. ต่ากวําตลิ่ง 0.33 ม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.03 ม. แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้าห๎วยบังฮวก บ๎านดอน
นางหงส์ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 5.14 ม.
ต่ากวําตลิ่ง 1.56 ม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.14 ม. แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้า ปตร.นาคูํ บ๎านนาคูํ ตาบล
นาคูํ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 3.70 ม. ต่ากวําตลิ่ง 1.60 ม.
ลดลงจากเมื่อวาน 0.16 ม.แนวโน๎มลดลงจุดวัดน้า ปตร.นาขาม บ๎านนาขาม ตาบลวังยาง อาเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 6.10 ม. ต่ากวําตลิ่ง 2.10 ม. ลดลงจากเมื่อวาน 0.20 ม.
แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้า ปตร.ธรณิศนฤมิต บ๎านน้าก่า ตาบลน้าก่า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
(เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 7.11 ม. สูงกวําตลิ่ง 0.11 ม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.06 ม. แนวโน๎มเพิ่มขึ้น
การปูองกันและบรรเทาภัย ติดตั้งเครื่องสูบน้า จานวน 8 เครื่อง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อปูองกันพื้นที่
เศรษฐกิจ ติดตั้งเครื่องสูบน้า จานวน 4 เครื่อง เพื่อระบายตามอํางฯ ที่มีความจุเกิน 100 % อํางฯ ห๎วยส๎มโฮง
อํางฯ ห๎วยหินชะแนน อํางฯ บุํงหมากโมง อํางฯ ห๎วยกะเบา ปตร.ห๎วยแคน ติดตั้งเครื่องสูบน้า ขนาด 12 นิ้ว
จานวน 6 เครื่อง เพื่อระบาย ติดตั้งเครื่องสูบน้า ขนาด 8 นิ้ว จานวน 6 เครื่องเพื่อระบาย ติดตั้งเครื่องสูบน้าโมบาย
จานวน 2 ชุด ชุดละ 3 เครื่อง ปัจจุบัน ปตร.ห๎วยแคน แขวนบาน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้า จานวน 4 แหํง ได๎แกํ
ปตร.น้าอูน จานวน 4 เครื่อง เดินเครื่องเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ปตร.ห๎วยบังกอ จานวน 4 เครื่อง เดินเครื่องเมื่อ
วันที่ 8 ส.ค. 2561 ปตร.ห๎วยแคน จานวน 4 เครื่อง ปตร.ธรณิศนฤมิต จานวน 12 เครื่อง พื้นที่ได๎รับผลกระทบ
จานวน 191,425 ไรํ ในเขตชลประทาน 3,930 ไรํ นอกเขตชลประทาน 184,495 ไรํ จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

๔.๘ การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนครพนม
ท้องถิ่นจังหวัด
การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนครพนม ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561ร๎อยละ 40 ได๎รับการกาจัดอยํางถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการ ปี 2561 ปริมาณขยะ 90,783.89 ตัน เปูาหมาย ร๎อยละ 40 ได๎รับการกาจัดอยํางถูกต๎องตาม
หลักวิชาการ คิดเป็นร๎อยละ 38.43 แนวทางการเรํงรัด สํงเสริม สนับสนุน และให๎คาแนะนาในการแก๎ไขปัญหาให๎
ถูกต๎องตามหลักวิชาการในการกาจัดขยะมูลฝอย สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการทั่วประเทศ
เปูาหมายร๎อยละ 20ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู อปท. จังหวัดนครพนมที่ดาเนินการกาจัดขยะในปี
2559 ที่กาจัดขยะไมํถูกต๎อง 27 แหํง ในปี 2559 มีจานวน 9 แหํง เป็นการกาจัดแบบเทกอง อปท. จังหวัด
นครพนมที่ดาเนินการกาจัดขยะมี 9 แหํง ซึ่งเป็นการกาจัดเทกอง จึงไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ (ปี2559) แนว
ทางการเรํงรัด สํงเสริม สนับสนุน และให๎คาแนะนาในการแก๎ไขปัญหาให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการ ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 เปูาหมาย ร๎อยละ 30 ถูกนาไปใช๎ประโยชน์ ปี 2561 ปริมาณขยะ90,783.89 ตัน ร๎อยละ
30 คือ 27,235.17 ตัน ถูกนาไปใช๎ประโยชน์ คิดเป็นร๎อยละ 32.65 แนวทางการเรํงรัด การประชาสัมพันธ์ตาม
หลัก3Rsโดยเฉพาะ Reuse และ Recycle ครัวเรือนร๎อยละ 50 เข๎ารํวมเครือขําย"อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก" เพื่อ
สํงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย มีจานวนครัวเรือน166,482 ครัวเรือน เปูาหมายต๎องมีการสมัคร
อถล. จานวน 83,241 ครัวเรือน ปัจจุบันมี อถล. จานวน79,490 ครัวเรือนที่เข๎ารํวม คิดเป็นร๎อยละ 47.75

~ ๒๒ ~

แนวทางการเรํงรัด การประชาสัมพันธ์ เรํงรัดติดตามการดาเนินงานของ อปท.เพิ่มเติม 1,175 หมูํบ๎าน/ชุมชน
หมูํบ๎านชุมชนร๎อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน 1,175 หมูํบ๎าน/ชุมชน เปูาหมาย
1,175 หมูํบ๎าน/ชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 100 เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎ หมูํบ๎านชุมชน ร๎อยละ 100 มี
ภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที่ทํองเที่ยวทุกแหํง 1,175 หมูํบ๎าน/ชุมชน
เปูาหมาย 1,175 หมูํบ๎าน/ชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 100 แนวทางการเรํงรัด การประชาสัมพันธ์ เรํงรัดติดตามการ
ดาเนินงานของอปท.เพิ่มเติม ร๎อยละ 80 ของจานวนครัวเรือนในจังหวัด จัดทา "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน ภายในเดือน กันยายน 2561 มีจานวนครัวเรือน166,482 ครัวเรือน เปูาหมายต๎องมีการจัดทาถังขยะ
อินทรีย์/ถังขยะ เปียกจานวน 133,186 แหํง มีการจัดทาถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนจานวน 56,947
แหํง/ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 34.20แนวทางการเรํงรัด การประชาสัมพันธ์ เรํงรัดติดตาม จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนสิงหาคม
๒๕๖๑ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
พลังงานจังหวัด
ข๎อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด๎านการลดพลังงานของสํวนราชการในจังหวัดนครพนมรอบเดือนกรกฎาคม 2561 : ข๎อมูล ณ วันที่ 28สิงหาคม
2561 ระดับคะแนนของจังหวัดนครพนม การใช๎ไฟฟูาได๎ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 ) การใช๎น้ามันได๎ 0คะแนน
(คะแนนเต็ม 5) ร๎อยละการรายงานผลการใช๎พลังงานของหนํวยงาน การใช๎ไฟฟูา = 72.58 % การใช๎น้ามัน =
69.35 % จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ขอสรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งและให๎บริการรับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์แกํประชาชน ตั้งแตํวันที่ 25 กรกฎาคม
2557 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งได๎รับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน
2,023 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล๎ว จานวน 1,856 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 91.74 และเรื่องที่อยูํระหวําง
ดาเนินการ จานวน 167 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 8.26 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

~ ๒๓ ~

๖.๓ สรุปจานวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อคาถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ขอสรุปจานวนผู๎แสดงความคิดเห็นตํอคาถาม 4+6 ข๎อของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งสถานที่รับความคิดเห็นตํอคาถามของ
นายกรัฐมนตรี 4+6 ข๎อ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทั้ง 12 แหํง เพื่ออานวย
ความสะดวกแกํประชาชนที่จะมาแสดงความคิดเห็นฯ ตั้งแตํวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม
2561 โดยมีผู๎มาแสดงความคิดเห็นฯ รวมทั้งสิ้น จานวน 8,170 คน แยกเป็นชาย จานวน 4,996 คน และเป็น
หญิง จานวน 3,174 คน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเกลํากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 175 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 61,250 ซี.ซี.
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทมิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๏ป จากัด
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 143 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 50,050 ซี.ซี.
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทมิตรศิลป์มอเตอร์ไซด์ จากัด
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 128 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 44,800 ซี.ซี.
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาหว๎า
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 286 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 100,100 ซี.ซี.
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอบ๎านแพง
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 295 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 103,250 ซี.ซี.
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 265 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 92,750 ซี.ซี.
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน 6 ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 189 ราย
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 6 ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 197 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมให๎การต๎อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก๎ว รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงานเนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู๎ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และมอบถุงยังชีพแกํราษฎร
ผู๎ประสบอุทกภัย ตาบลทําลาด อาเภอเรณูนคร ตาบลพระกลางทุํง/ ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม ณ โรงเรียนบ๎าน
หนองกุดแคน ตาบลพระกลางทุํง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 500 ชุด
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วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมให๎การต๎อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก๎ว รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู๎ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และมอบถุงยังชีพแกํราษฎร
ผู๎ประสบอุทกภัย ตาบลโนตาล อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ณ องค์การบริหารสํวนตาบลโนนตาล อาเภอทําอุ
เทน จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 500 ชุด ในโอกาสนี้เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบถุงยังชีพชํวยเหลือผู๎
ประสบอุทกภัย จานวน 300 ชุด
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
คณะฯ จึงได๎ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให๎กาลังใจและมอบถุงยังชีพชํวยเหลือบรรเทาทุกข์แกํผู๎ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่
อาเภอบ๎านแพง จานวน 300 ชุด ณ ศาลาประชาคมบ๎านดอนแพง หมูํที่ 7 ตาบลบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง
จังหวัดนครพนม หลังจากนั้นได๎เข๎าเยี่ยมเยียนชาวบ๎านที่ประสบอุทกภัย ที่ไมํสามารถข๎ามน้ามารับถุงยังชีพได๎
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะฯ รํวมออกหนํวยจังหวัดเคลื่อนที่
ครั้งที่ 11 ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ๎านต๎าย ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ในโอกาสเดียวกันได๎มอบถุงยังชีพมอบแกํราษฎรผู๎ยากไร๎ จานวน 120 ชุด
4.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สํวนราชการจังหวัดนครพนม รํวมกับ กองทัพไทย กองทับบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและ
มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ นาโดย หมํอมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอานวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย “ในโครงการสุขภาพดีใต๎รํมพระบารมี ” เพือ่ ออกให๎บริการทางทันตกรรมแกํเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ระหวํางวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ในโรงเรียนของเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม ดังนี้
-วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ออกหนํวยให๎บริการ ณ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ตาบลก๎านเหลือง
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
-วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ออกหนํวยให๎บริการ ณ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ว ตาบลนามะเขือ
อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
-วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ออกหนํวยให๎บริการ ณ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ตาบลทําเรือ อาเภอนา
หว๎า จังหวัดนครพนม
-วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ออกหนํวยให๎บริการ ณ โรงเรียนหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ตาบลหาด
แพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะฯ ลง
พื้นที่อาเภอวังยางเพื่อนาอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให๎แกํโรงเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาตาม
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดนครพนม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสนับสนุนการกีฬาในหมูํเด็กและเยาวชนและสํงเสริมการออก
กาลังกายที่ถูกต๎อง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี หํางไกลยาเสพติด อบายมุข ประกอบกับเด็กและเยาวชนควรได๎รับการ
พัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม กีฬา กํอให๎เกิดความรักความสามัคคีในกลุํมเด็กและเยาวชนด๎วยกันจึงได๎มอบ
อุปกรณ์กีฬา เชํน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร๎อ ตาขํายตะกร๎อและตาขํายวอลเลํย์บอลมอบให๎แกํเด็ก
นักเรียนโรงเรียนหนองผักแวํนโนนฮังหนองบัวสามัคคี ตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกัน
ได๎มอบขนมให๎แกํเด็กๆนักเรียนและมอบพัดลมให๎กับทางโรงเรียนไว๎ใช๎ในการจัดกิจการของทางโรงเรียนอีกด๎วย
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วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะลงพื้นที่
อาเภอวังยางเพื่อนาอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให๎แกํโรงเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดนครพนม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสนับสนุนการกีฬาในหมูํเด็กและเยาวชนและสํงเสริม การออก
กาลังกายที่ถูกต๎อง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี หํางไกลยาเสพติด อบายมุข ประกอบกับเด็กและเยาวชนควรได๎รับการ
พัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม กีฬา กํอให๎เกิดความรักความสามัคคีในกลุํมเด็กและเยาวชนด๎วย จึงได๎มอบ
อุปกรณ์กีฬา เชํน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร๎อ ตาขํายตะกร๎อและตาขํายวอลเลํย์บอล มอบให๎แกํเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ๎านทันสมัย ตาบลมหาชัย อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกัน ได๎มอบขนมให๎แกํ
เด็กๆนักเรียน และมอบพัดลมให๎กับทางโรงเรียนไว๎ใช๎ในการจัดกิจการของทางโรงเรียนอีกด๎วย
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะลง
พื้นที่อาเภออาเภอนาแก เพื่อนาอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให๎แกํโรงเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดนครพนม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสนับสนุนการกีฬาในหมูํเด็กและเยาวชนและ
สํงเสริมการออกกาลังกายที่ถูกต๎อง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี หํางไกลยาเสพติด อบายมุข ประกอบกับเด็กและเยาวชน
ควรได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม กีฬา กํอให๎เกิดความรักความสามัคคีในกลุํมเด็กและเยาวชน
ด๎วยกันจึงได๎มอบอุปกรณ์กีฬา เชํน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร๎อ ตาขํายตะกร๎อและตาขํายวอลเลํย์บอล
มอบให๎แกํเด็กนักเรียนโรงเรียนโพนสวางนางิ้ว ตาบลก๎านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกัน ได๎
มอบขนมให๎แกํเด็กๆนักเรียน และมอบพัดลมให๎กับทางโรงเรียนไว๎ใช๎ในการจัดกิจการของทางโรงเรียนอีกด๎วย พร๎อม
ทั้งได๎รับเกียรติจาก หมํอมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอานวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
ได๎ให๎เกียรติรํวมมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ รํวมพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนศรีโพนทอง
วิทยา ตาบลก๎านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม /
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางปัทมา วิทย์ดารงค์
นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นผู๎กลําวรายงาน และได๎รับเกียรติจาก หมํอมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช
กรรมการอานวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เข๎ารํวมพิธีเปิดฯ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมให๎
กาลังใจแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน โครงการสุขภาพดีใต๎รํมพระบารมี ” ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รํวมกับ
กองทัพไทย กองทับบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และสํวนราชการจังหวัดนครพนม ออก
ให๎บริการทางทันตกรรมแกํเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมฟรี เป็นวันที่ 2 ณ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ว
ตาบลนามะเขือ อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นเยี่ยมราษฎรพร๎อมมอบเงินเพื่อชํวยเหลือ
ครอบครัว นางนิตร ไหลอุดี มีบุตรพิการถึง 2 ราย ปุวยด๎วยโรคกล๎ามเนื้ออํอนแรง อวัยวะทุกสํวนไมํสามารถควบคุม
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ได๎ มีอาการ-กระตุก กัดลิ้นตัวเอง ให๎อาหารทางสายยาง ไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ ประกอบกับมีฐานะยากจน
อาศัยอยูํบ๎านเลขที่ 43/1 หมูํ 1 ตาบลนาคูณใหญํ อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
มอบเงินชํวยเหลือ จานวน 6,000.- บาท(หกพันบาทถ๎วน) ถุงยังชีพ 2 ชุด ผ๎าหํม 2 ผืน
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่อาเภอนาหว๎า เพื่อนาอุปกรณ์กีฬา
ไปมอบให๎แกํโรงเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน
ยากจนในจังหวัดนครพนม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12
สิงหาคม 2561 และสนับสนุนการกีฬาในหมูํเด็กและเยาวชนและสํงเสริมการออกกาลังกายที่ถูกต๎อง
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมให๎กาลังใจแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน
โครงการสุขภาพดีใต๎รํมพระบารมี” ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รํวมกับ กองทัพไทย กองทับบก
กองทัพเรือกองทัพอากาศ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และสํวนราชการจังหวัดนครพนม ออกให๎บริการทาง
ทันตกรรมแกํเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมฟรี เป็นวันที่ 3 ณ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ตาบลทําเรือ
อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยม
ให๎กาลังใจแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน โครงการสุขภาพดีใต๎รํมพระบารมี ” ทีม่ ูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย
รํวมกับ กองทัพไทย กองทับบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และสํวนราชการจังหวัด
นครพนมออกให๎บริการทางทันตกรรมแกํเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมฟรี เป็นวันที่ 4 ซึ่งเป็นวัน
สุดท๎ายของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ๎านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ตาบลหาดแพง อาเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
ลงพื้นที่อาเภอศรีสงคราม เพื่อนาอุปกรณ์กีฬาไปมอบให๎แกํโรงเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดนครพนม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสนับสนุนการกีฬาในหมูํเด็กและเยาวชนและ
สํงเสริมการออกกาลังกายที่ถูกต๎อง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี หํางไกลยาเสพติด อบายมุข ประกอบกับเด็กและเยาวชน
ควรได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม กีฬา กํอให๎เกิดความรักความสามัคคีในกลุํมเด็กและเยาวชน
ด๎วยกัน จึงได๎มอบอุปกรณ์กีฬา เชํน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร๎อ ตาขํายตะกร๎อและตาขํายวอลเลํย์บ อล
มอบให๎แกํเด็กนักเรียนโรงเรียนบ๎านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) ตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาแหํงที่ 5 ที่มอบอุปกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ในโอกาสเดียวกันได๎มอบขนมให๎แกํเด็กๆ
นักเรียน และมอบพัดลมให๎กับทางโรงเรียนไว๎ใช๎ในการจัดกิจการของทางโรงเรียนอีกด๎วย
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 มูลนิธิกาชาดเฉลิมพระเกียรติเพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2539
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแกํเด็กนักเรียน เรียนดีแตํยากจน ตั้งแตํระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 12 อาเภอ จานวน 60 ทุน โดยพิจารณานาดอกเบี้ย
เงินฝากของมูลนิธิฯ มาเป็นทุนการศึกษา เป็นเงิน 129,600.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก๎าพันหกร๎อยบาทถ๎วน)
ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นางปัทมา วิทย์ดารงค์ ประธานมูลนิธิกาชาดเฉลิม
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พระเกียรติ เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2539 /นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นผู๎กลําวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาฯ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบอาหาร
และน้าดื่ม ให๎แกํเด็กนักเรียนและผู๎ปกครอง ที่มารํวมพิธีลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2561 และนักเรียนที่มา
รับ-ทุนการศึกษามูลนิธิกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนยากจน ในจังหวัด
นครพนม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา
ประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎ออกเยี่ยม
บุคลากรภาคบริการโลหิตแหํงชาติ ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได๎จัดกิจกรรมเคลื่อนที่บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แดํสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องใน
โอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ห๎องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม พร๎อมทั้งได๎ให๎กาลังใจและคาแนะนาการดูแลตนเองหลังจากการบริจาคโลหิต แกํนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
นครพนม
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ พร๎อมคณะฯ ลงพื้นที่อาเภอนาหว๎า เพื่อนา
อุปกรณ์กีฬาไปมอบให๎แกํโรงเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดนครพนม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561
และสนับสนุนการกีฬาในหมูํเด็กและเยาวชนและสํงเสริมการออกกาลังกายที่ถูกต๎อง การมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี หํางไกลยาเสพติด อบายมุข ประกอบกับเด็กและเยาวชนควรได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์
สังคม กีฬา กํอให๎เกิดความรักความสามัคคีในกลุํมเด็กและเยาวชนด๎วยกัน จึงได๎มอบอุปกรณ์กีฬา เชํน ฟุตบอล
วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร๎อ ตาขํายตะกร๎อและตาขํายวอลเลํย์บอลหํางไกลยาเสพติด อบายมุข ประกอบกับเด็กและ
เยาวชนควรได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม กีฬา กํอให๎เกิดความรักความสามัคคีในกลุํมเด็กและ
เยาวชนด๎วยกัน จึงได๎มอบอุปกรณ์กีฬา เชํน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร๎อ ตาขํายตะกร๎อและตาขําย
วอลเลํย์บอล มอบให๎แกํเด็กนักเรียนโรงเรียนบ๎านหนองดุด ตาบลเหลําพัฒนา อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม
ซึ่งเป็นสถานศึกษาแหํงที่ 4 ที่มอบอุปกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในโอกาสเดียวกันได๎มอบขนมให๎
แกํเด็กๆนักเรียน และมอบพัดลมให๎กับทางโรงเรียนไว๎ใช๎ในการจัดกิจการของทางโรงเรียนอีกด๎วย
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สภากาชาดไทย
โดยสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รํวมกับเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎จัด
กิจกรรม "ปันน้าใจ ในสายฝน" จัดหาเสื้อกันฝนและอุปกรณ์การเรียนมอบให๎แกํเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได๎ใสํ
เสื้อกันฝนไปโรงเรียน และปูองกันการเจ็บปุวยและลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในชํวงฤดูฝน ในโอกาสนี้ พลโท
นายแพทย์อานาจ บาลีผู๎อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได๎มอบให๎ นาง
ปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํา-กาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันฝน ฯ โดยมอบเสื้อกันฝนแกํ
เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จานวน 10 โรงเรียน รวมเสื้อกันฝนที่มอบทั้งสิ้น 1,154 ตัว
มอบเครื่องทาน้าเย็นให๎โรงเรียนละ 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เครื่อง
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วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญา แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมและคณะ รํวมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้าพระทัย
พระราชทานสํวนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76จังหวัด ประจาปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยให๎ความชํวยเหลือผู๎ตกงาน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ที่ประสบปัญหาความ
ทุกข์ยากเดือดร๎อน ให๎ได๎รับความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ณ โรงเรียนบ๎านต๎าย ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม และ นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม กลําวรายงาน ทั้งนี้เหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม ได๎สนับสนุนน้าดื่ม จานวน 200 ขวด และไอศกรีม จานวน 2 ถัง
5.งานประชุม
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมประชุม
พิจารณาแนวทางการให๎ความชํวยเหลือนางแก๎วตา สมอินทร์เอก อยูํบ๎านเลขที่ 6 หมูํที่ 9 ตาบลพระกลางทุํง อาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ทูลเกล๎าถวายฎีกาขอพระราชทานความชํวยเหลือด๎านอาชีพและที่อยูํอาศัย กู๎ยืมเงินจาก
เจ๎าหนี้เอกชน ปุวยเป็นโรคไตและเกล็ดเลือดต่า สามีเสียชีวิต มีบุตรสาว 3 คน แตํบุตรสาวไปทางานที่กรุงเทพฯอาศัย
บ๎านเชําอยูํตามลาพัง ณ ห๎องประชุมที่วําการอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ที่ประชุมได๎มีการปรึกษาหารือกัน
ระหวําง อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนครพนม ทํานนายกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม ทํานนายอาเภอธาตุพนม ผู๎แทนจากหนํวยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
ทํานผู๎แทนจากองค์การบริหารสํวนตาบลพระกลางทุํง กานัน และผู๎ใหญํบ๎าน เพื่อหาแนวทางในการชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อน และแก๎ไขปัญหาของราษฎรอยํางยั่งยืน ให๎สามารถดารงชีพตํอไปได๎ ในโอกาสเดียวกัน นางปัทมา
วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบเงินชํวยเหลือเบื้องต๎น จานวน 5,000.- บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน)
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ ประธานแมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม/นายก
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชน
มูลนิธิรํวมจิตต์น๎อมเกล๎าฯ เพือ่ เยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานมูลนิธิรํวมจิตต์
น๎อมเกล๎าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
(อาคารศูนย์มิตรภาพฮานอย) เพื่อคัดเลือกครูหรือเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบงานมูลนิธิรํวมจิตต์น๎อมเกล๎าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข๎ารับโลํพระราชทานจาก พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในงาน "วันหมํอมจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก" งานสร๎างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ 33 ประจาปี 2561
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมประชุม
คณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทานสํวนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัด
นครพนม เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทานสํวนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจาปี
2561 รํวมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 ประจาเดือนสิงหาคม 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ
โรงเรียนบ๎านใต๎ หมูํที่ 4 ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสํงเสริม
อาชีพผู๎สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) ชั้น 3 อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม
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วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมประชุม
คณะกรรมการดาเนินการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต๎รํมพระบารมีจักรีวงศ์” ครั้งที่ 3/2561
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหมํ)
6.งานอื่นๆ
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เข๎าเฝูาฯ
รับพระราชทานโลํเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเดํน ประจาปี 2561 ของสภาสมาคมสตรีแหํงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประเภทสรรหามีผลงานที่โดดเดํน 4 ประการ 1.ทาหน๎าที่ของ "แมํ" ได๎สมบูรณ์ 2.ทาหน๎าที่ "แมํบ๎าน" ให๎ดี 3."รักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย" 4."ฝึกฝนตนเอง" ให๎มีความรู๎ ขยัน และอดทนทั้งยังเป็นผู๎มีความสามารถโดดเดํน
สร๎างสรรค์คุณประโยชน์ด๎านตํางๆ แกํสังคม ประเทศชาติ สมควรแกํการยกยํอง ในงาน "วันสตรีไทย"ประจาปี 2561
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "วันสตรีไทย" ประจาปี 2561 ณ ห๎องรอยัล
จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเตอร์ ศูนย์แสดงสินค๎าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองธองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะ รํวมให๎การต๎อนรับ นายศุภชัย ภูํงาม
องคมนตรี ในโอกาสอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อมอบให๎แกํผู๎ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ๎านปากบัง ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จานวน 250 ชุด
ณ วัดโพธิ์ชัยศรี บ๎านปากบัง ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกัน ได๎รํวมรับฟังการ
บรรยายสรุปสภาพปัญหาอุทกภัย ณ ห๎องประชุมโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
คณะกรรมการและเจ๎าหน๎าที่เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจาปี 2561
ถวายสักการะแดํ พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ๎ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแหํง
กฏหมายไทย เพื่อน๎อมราลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทํานที่มีตํอประเทศชาติและวงการกฎหมายไทย ณ
บริเวณหน๎าศาลจังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎ให๎การ
ต๎อนรับหมํอมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอานวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ในโอกาส
ให๎เกียรติเดินทางมารํวมพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต๎รํมพระบารมี” ในจังหวัดนครพนม โดยได๎พาทํานกราบไหว๎
นมัสการพระธาตุศรีคุณ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต “พระธาตุศรีคุณถือเป็นพระธาตุประจาวันเกิดของผู๎ที่เกิด
วันอังคาร
เชื่อกันวํา ผู๎ที่ได๎ไปนมัสการพระธาตุแหํงนี้ จะได๎รับอานิสงส์ให๎มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และเสริมพลัง
หลังจากนั้นได๎พาเยี่ยมชมกลุํมทอผ๎ามือพื้นเมืองบ๎านหนองสังข์ ตาบลหนองสังข์ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น
กลุํมทอผ๎าฝูายทอมือย๎อมสีจากธรรมชาติ ณ บ๎านเลขที่ 86/8 บ๎านหนองสังข์ ตาบลหนองสังข์ อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎เข๎าเยี่ยมพร๎อมอุดหนุนแหนมปูามูล วิสาหกิจครอบครัว จากรุํนสูํรุํน
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อยํางยั่งยืน ณ บ๎านดอนแพง หมูํที่ 7 ตาบลบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได๎รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยด๎วย
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
เปิดโครงการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ และ" ราศรีโคตรบูรณ์ " เทิดพระคุณแมํ เนื่องในวันแมํแหํงชาติ ของฝุายบริการ
วิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รํวมกับชมรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกันทางคณะกรรมการ/สมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมก็ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมใน
โครงการนี้ด๎วย
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม กรรมการ/สมาชิก เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
รํวมประกอบพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แดํสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ วัดมหาธาตุ เทศบาลเมืองนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม กรรมการ/สมาชิก เจ๎าหน๎าที่เหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม รํวมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 12 สิงหาคม2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม กรรมการ/สมาชิก เจ๎าหน๎าที่ เหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม รํวมพิธีถวายเครื่องราชสักการระ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธี
มอบถุงยังชีพพระราชทานฯ ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหมํ)
โดยมีนายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
ให๎กับอาเภอ ทั้ง 12 อาเภอ และเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อนาไปมอบให๎กับประชาชนผู๎ประสบอุทกภัยในพื้นที่
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ได๎พระราชทานวโรกาส
ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนมพร๎อมคณะจานวน 15 ราย เข๎าเฝูาฯ รับพระราชทานถุงยังชีพเพื่อนาไปมอบให๎
ประชาชน ผู๎ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม จานวน 300 ชุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ พระ
ตาหนักทิพย์พิมาน ตาบลโปุงตาลอง อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้จังหวัดนครพนมจึงได๎ประกอบ
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให๎กับอาเภอทั้ง 12 อาเภอและเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัย เพื่อนา
ไปมอบให๎ประชาชนผู๎ประสบภัยในพื้นที่ ประกอบไปด๎วย อาเภอทําอุเทน อาเภอโพนสวรรค์ อาเภอธาตุพนม
อาเภอเรณูนคร อาเภอปลาปาก อาเภอเมืองนครพนม อาเภอบ๎านแพง อาเภอนาแก อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาหว๎า
อาเภอนาทม อาเภอวังยาง และเทศบาลเมืองนครพนม
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธาน
แมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม รํวมพิธีมอบถุงยังชีพและน้าดื่ม แกํผู๎ประสบอุทกภัย เพื่อชํวยเหลือบรรเทาความ
เดือดร๎อนแกํประชาชนผู๎ประสบอุทกภัย ณ วัดศรีสงคราม ตาบลทําบํอสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธาน
แมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม รํวมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้า การระบายน้าในลาน้าอูน และลาน้าสงครามซึ่งยังมี
ระดับน้าสูงและมีการเอํอล๎นเข๎าทํวมพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อติดตามการดาเนินการระบายน้าและหาทางเรํงการ
ระบายน้าลงสูํแมํน้าโขงให๎มีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ประตูระบายน้าน้าอูน บ๎านปากอูน ตาบลศรีสงคราม บริเวณ
สะพานข๎ามแมํน้าสงคราม บ๎านนาเพียง ตาบลศรีสงคราม และ บ๎านปากน้าไชยบุรี ตาบลไชยบุรี อาเภอทําอุเทน
จังหวัดนครพนม
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ปลัดจังหวัด
สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านบ๎านต๎าย บ๎านต๎าย หมูํที่ ๔
ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกรํวม
ดาเนินงานตามโครงการ ๖๙ หนํวยงาน ข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงานของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน ๔๔๕ คน
สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๑๗๖ กิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการออกบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ ฯ ครั้งตํอไป ๑๒/๒๕๖๑ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จังหวัดจะออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านมิตรภาพ ที่ ๘๗ บ๎านมิตรภาพ หมูํที่ ๔ ตาบลโคกสี
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
พาณิชย์จังหวัด
สรุปภาวะการค๎าชายแดนจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
สถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม
มูลคําการค๎ารวมในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 6,728.20 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561
8,323.90 ล๎านบาท พบวํามูลคําลดลง 1,595.70 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 19.17 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีกํอน กรกฎาคม 2560 มีมูลคํา 8,793.96 ล๎านบาท มูลคําลดลง 2,065.76 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 23.49
มูลคําการค๎ารวมชํวงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 50,488.81 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกัน
ของปีกํอนมกราคม – กรกฎาคม 2560 มีมูลคํา 46,169.16 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 4,319.65 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 9.35
การสํงออก
มูลคําการสํงออกในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 4,863.25 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอน
มิถุนายน 2561 มีมูลคําการสํงออก 4,221.02 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น642.23ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 15.21
และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีกํอนกรกฎาคม 2560 มีมูลคํา 6,538.85 ล๎านบาทมีมูลคําลดลง 1,675.60
ล๎านบาทหรือลดลงร๎อยละ 25.62
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มูลคําการสํงออกรวมชํวงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 30,383.01 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีกํอน มกราคม – กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 32,926.00 ล๎านบาท มูลคํา ลดลง 2,542.99
ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 7.72
สินค๎าสํงออกที่สาคัญคือขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม ลาไย เครื่องดื่มบารุงกาลังมะมํวง มังคุดลาไยอบแห๎ง
ทุเรียนแชํแข็ง โซลาร์เซลล์ โค กระบือมีชีวิต หนํวยภายใน-ภายนอกเครื่องปรับอากาศ ผงซักฟอกน้ายาซักผ๎า น้ายาล๎าง
จานและสบูํ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสิ่งปรุงแตํง
การนาเข๎า
มูลคําการนาเข๎าในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา 1,864.95 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเดือนมิถุนายน
2561 มีมูลคํานาเข๎า 4,102.88 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 2,237.93 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 54.54เปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีกํอน เดือนกรกฎาคม 2560 มูลคําการนาเข๎า 2,255.11 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 390.16 ล๎านบาท หรือ
ลดลงร๎อยละ 17.30
มูลคําการนาเข๎ารวมชํวงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 20,105.80 ล๎านบาท เปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกับของปีกํอน มกราคม – กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 13,243.16 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น6,862.64 ล๎าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 51.82
สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟูา แผํนเวเฟอร์ปูนผงคอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ครบชุด
และแท็ปเล็ตปุ๋ยเคมี สํวนประกอบเบาะรถยนต์หินผาบดอุปกรณ์จับยึดทาด๎วยอลูมิเนียมเสื้อวาล์วชิ้น บน-ลําง
ดุลการค๎า
สาหรับในเดือนกรกฎาคม 2561 เปรียบเทียบยอดสํงออกและนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนมได๎ดุลการค๎า คิดเป็น
มูลคํา 2,998.30 ล๎านบาท
ในชํวงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561 ดุลการค๎ามีมูลคํา 10,277.21 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของ
ปีกํอนมกราคม – กรกฎาคม 2560 ซึ่งดุลการค๎ามีมูลคํา 19,682.84 ล๎านบาท มีมูลการค๎าลดลง9,405.63ล๎าน
บาท หรือลดลงร๎อยละ47.78
สินค๎าผํานแดนขาเข๎า (จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม) ขาออก (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว)
มูลคําสินค๎าผํานแดนรวมเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา86.64 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเดือน
มิถุนายน 2561 มีมูลคํา 76.07 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 10.57 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ13.89และเมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผํานมา เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา297.56 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 210.92
ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 70.88 โดยเป็นมูลคําสินค๎าผํานแดนขาออกมูลคํา 75.81 ล๎านบาท ขาเข๎ามูลคํา 10.83
ล๎านบาท
มูลคําสินค๎าผํานแดนรวมชํวงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 2,317.27 ล๎านบาท เปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกันของปีกํอน มกราคม - กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 3,057.28 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 740.01 ล๎านบาท
หรือลดลงร๎อยละ 24.20 โดยเป็นมูลคําสินค๎าผํานแดนขาออกมูลคํา 2,075.63 ล๎านบาท ขาเข๎ามูลคํา 241.64 ล๎านบาท
- สินค๎าผํานแดนขาเข๎าที่สาคัญได๎แกํหัวแรํโปแตสแรํดีบุก ผงคาร์บอน
- สินค๎าผํานแดนขาออก ได๎แกํอุปกรณ์กํอสร๎างใช๎ในงานเขื่อนอุปกรณ์สาหรับตัดตํอหรือปูองกัน
วงจรไฟฟูาสํวนประกอบเครื่องจักรใช๎ในเหมืองแรํไม๎อัด,แบบพิมพ์,ไม๎แบบกํอสร๎างตู๎คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์
เครื่องจักรสํวนประกอบรถยนต์/บรรทุกเกําใช๎แล๎วสํวนประกอบรถเครนอะไหลํรถขุดเจาะทาด๎วยเหล็กเครื่องใน
กระบือตากแห๎ง
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ในชํวงเดือนกรกฎาคม 2561 มีรถยนต์บรรทุกสินค๎าเข๎ามาทางดํานศุลกากรนครพนม 4,510 คัน
และรถยนต์บรรทุกสินค๎าออกจากดํานศุลกากรนครพนม 6,060 คัน ในขณะที่ รถสินค๎าผํานแดนขาเข๎า มีจานวน
34 คัน และรถสินค๎าผํานแดนขาออก มีจานวน 56 คัน
การค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน
จังหวัดนครพนมมีจุดผํอนปรน 4 แหํง คือ 1. จุดผํอนปรนทําเทียบเรือบ๎านโพธิ์ไทร อ.บ๎านแพง
2. จุดผํอนปรนบ๎านหนาด อ.เมืองนครพนม 3. จุดผํอนปรนทําอุเทนอ.ทําอุเทน 4.จุดผํอนปรนธาตุพนม อ.ธาตุพนม
ในชํวงเดือนกรกฎาคม 2561 มูลคําการค๎าชายแดนจุดผํอนปรนทั้ง 4 แหํง รวมมีมูลคํา8.11 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีกํอน เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งมีมูลคํา 12.05 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 3.94 ล๎านบาท
หรือลดลงร๎อยละ 32.69 โดยประกอบด๎วย เดือนกรกฎาคม 2561 มูลคําการสํงออก 6.73 ล๎านบาท และมูลคําการนาเข๎า
1.34 ล๎านบาท
ในชํวงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 มีมูลคําการค๎าชายแดน ณ จุดผํอนปรน 4 แหํง มูลคํา 82.17
ล๎านบาท โดยเป็นมูลคําสํงออก 66.64 ล๎านบาท มูลคําสินค๎านาเข๎า 15.53 ล๎านบาท
- สินค๎าสํงออกที่สาคัญได๎แกํ สินค๎าอุปโภค-บริโภคเครื่องใช๎ไฟฟูา
- สินค๎านาเข๎าที่สาคัญได๎แกํ พืชผักผลไม๎ตามฤดูกาล ของปุาสมุนไพร เครื่องจักสาน
ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือน กรกฎาคม 2561 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมรํวมกับกลุํมดัชนี
ราคาผู๎บริโภคกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค๎าสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค๎ากระทรวงพาณิชย์ขอ
รายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนกรกฎาคม 2561 โดยสรุปการประมวลผลดัชนี
ราคาผู๎บริโภคของประเทศรายการสินค๎าและบริการที่คานวณมีจานวน422รายการสาหรับจังหวัดนครพนมมีจานวน
253 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถานการตรวจรักษา
และบริการสํวนบุคคลพาหนะการขนสํงและการสื่อสารการบันเทิงการอํานการศึกษาและการศาสนายาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม ได๎ผลดังนี้
1.ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกรกฎาคม 2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เทํากับ 100 เดือนกรกฎาคม 2561 เทํากับ
102.00 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 คือ 102.05 โดยลดลงร๎อยละ 0.05 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560
สูงขึ้นร๎อยละ 1.46
2.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนกรกฎาคม2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เทํากับ 100 เดือนกรกฎาคม 2561 เทํา กับ
101.5 สาหรั บ เดื อนมิ ถุน ายน 2561 เทํา กับ 101.6
3.การเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาผูบ๎ ริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนมิถุนายน2561ลดลงร๎อยละ 0.1
3.2เดือนกรกฎาคม2560 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.4
3.3 เฉลี่ย 7 เดือน (มกราคม –กรกฎาคม) ปี 2561 กับระยะเดียวกันของปี 2560 ดัชนี
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1
4.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561
ลดลงร๎อยละ 0.1 (เดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1) ทั้งนี้เนื่องจากการ
ลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 0.3 ปัจจัยสาคัญมาจากการลดลงของหมวดผัก
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และผลไม๎ ร๎อยละ 1.0 (ผักชี ผักกาดหอม มะนาว ต๎นหอม มะละกอดิบ ฟักเขียว ผักคะน๎า แตงกวา หนํอไม๎ต๎ม
กระเทียม แก๎วมังกร องุํน ) รวมทั้งสินค๎าขนมปังปอนด์ ไกํยําง และกะทิ ก็ได๎ปรับลดลงเชํนกัน
5.พิจารณาเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ0.4 2561 เดือนมิถุนายน) เทียบ
กับเดือนมิถุนายน 2560 เพิ่มขึ้นร๎อยละ๐.๔ สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและ
เครื่องดื่มร๎อยละ ๒.๒ จากการเพิ่มขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ ๑๓.๙ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ ร๎อยละ ๕.๖ และหมวดเคหสถานร๎อยละ ๐.๖
๖.เฉลี่ยชํวงระยะ 7 เดือน (มกราคม – มกราคม) ของปี ๒๕๖๑ เทียบกับชํวงเดียวกันของปี ๒๕๖๐
ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ ๐.๑ สาเหตุสาคัญมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม ร๎อยละ ๑.๓
จาการเพิ่มขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ ๖.๖ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 5.6 และหมวด
เคหสถาน ร๎อยละ 0.9 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๗ การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสุดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แทน ขนส่งจังหวัด
ด๎วยคณะกรรมการอานวยการศูนย์ราชการสะดวกได๎กาหนดให๎มีการขอรับรองมาตรฐาน
การให๎บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให๎การบริการประชาชนของหนํวยงานของ
รัฐมีความสะดวก รวดเร็ว เข๎าถึงงําย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยก
ระดับการให๎บริการประชาชนตามมาตรฐานการให๎บริการของศูนย์ราชการสะดวกนั้น บัดนี้ คณะกรรมการอานวย
การศูนย์ราชการสะดวกได๎พิจารณาผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เสร็จสิ้นแล๎ว และได๎
ประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวกที่ผํานการตรวจประเมินและให๎การรับรองมาตรฐาน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
จานวน ๓๘๕ ศูนย์ ในสํวนของจังหวัดนครพนมมีหนํวยงานที่ผํานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก จานวน ๕ หนํวยงาน ดังนี้ สานักงานขนสํงจังหวัดนครพนม กรมการขนสํงทางบก สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม กรมสรรพสามิต การไฟฟูาสํวนภูมิภาคสาขาธาตุพนม การไฟฟูาสํวนภูมิภาค
การไฟฟูาสํวนภูมิภาคสาขาบ๎านแพง การไฟฟูาสํวนภูมิภาค ธ.ก.ส.สาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ผู้แทน มหาวิทยาลัยนครพนม : ขอเชิญรํวมวันสถาปนา ครบ ๑๓ ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๖๑ ซึ่งจะเริ่มตั้งแตํ ๐๗.๓๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมความเป็นสิริมงคล ณ ห๎องรามราช ชั้น ๑ อาคาร
ศรีโคตรบูรณ์ พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมวิชาการของทางมหาวิทยาลัย และการจัดนิทรรศการ
หอการค้าจังหวัด : ด๎วยความเป็นหํวง เนื่องจากจังหวัดสกลนคร จะมีโรงงานน้าตาลตั้งขึ้นจะมีการปลูกอ๎อยเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อนาสํงโรงงาน อาจจะมีการใช๎ยาฆําหญ๎า ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครพนมของเรา รณรงค์ในเรื่องการปลูกพืช
อินทรีย์ น้าอาจจะล๎างสารพิษ ทาให๎กระทบกับการปลูกข๎าวอินทรีย์พืชอื่นๆ อยากจะเรียนสอบถามตรงนี้วํา ภาครัฐ
และหนํวยงาน ที่เกี่ยวข๎องมีการ เตรียมการไว๎อยํางไร
ประธาน

: ให๎นาไปหารือในเวทีการประชุมของกลุํมจังหวัด จะได๎มีความชัดเจน
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คลังจังหวัด: ประชาสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแหํงรัฐ วงเงินจะเพิ่มให๎ ๓๐๐ และ ๒๐๐ บาท เฟส ๒ ไทยนิยมยั่งยืน
คนไทยไมํทิ้งกัน พัฒนาอาชีพ ได๎ ๕๐๐ บาท และ ๓๐๐ บาท ได๎เริ่มจํายแล๎ว จํายเพิ่ม ๒๐๐ บาท และ ๑๐๐
บาท เริ่มตั้งแตํ ก.ย. – ธ.ค. 61 ได๎รับเงินเพิ่ม สามารถถอนมาเป็นเงินสดได๎ ที่ตู๎ ATM ธนาคารกรุงไทยอีกกรณีหนึ่ง
จํายเพิ่มให๎ผู๎สูงอายุ ๑๐๐ บาท และ ๕๐ บาท จํายตั้งแตํ ก.ย.๖๑ – มี.ค.๖๒ เงินจะไมํหายไปไหนสะสมยอดไว๎ได๎
ถอนเดือน มี.ค.๖๒ ได๎ สามารถบริการกดเงินได๎ที่ ATM ธนาคารกรุงไทย
นายประทีป ฤทธิกุล: การสั่งการของ หน.สํวนราชการที่ลงไปถึงอาเภอ ถ๎าเป็นเรื่องนโยบายหรือข๎อราชการ
รอง ผวจ.นพ. สาคัญขอความรํวมมือวําให๎นาเสนอ ผวจ.หรือ รอง ผวจ.เป็นผู๎ลงนาม เรื่องที่สาคัญดูตามภารกิจหลัก
ถ๎าเป็นเรื่องที่สาคัญ/งานนโยบาย ขอความรํวมมือ หน.สํวนราชการได๎ถือปฏิบัติด๎วย
ประธาน: การสั่งการลงไปที่อาเภอ เป็นหน๎าที่ของผู๎วําราชการ แจ๎งในบทบาท ฐานะของผู๎วําราชการจังหวัด
ดูการมอบอานาจ ถ๎าเรื่องใดที่มอบได๎ ให๎ลงนามในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู๎วําราชการจังหวัด ถ๎าเป็นเรื่อง
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป หรือหนังสือประทับตรา เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องตํางๆ อาจจะลงนามได๎เอง ถ๎า ผวจ.มอบ
เรื่องใดๆ ไว๎แล๎ว ให๎ลงนามในฐานะปฏิบัติราชการแทน ในเรื่องของการสั่งการขอความรํวมมือได๎ถือปฏิบัติด๎วย
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการ นายอาเภอ ฯลฯ ในเดื อนกันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเดือนสิ้น
ปีงบประมาณ ขอให๎ฝุายเลขานุการกาหนดอาจจะมีข๎อราชการหลายๆ อยํางจากสํวนราชการ เรื่องที่จะต๎องมาเรํงรัด
ดาเนินการจะได๎เตรียมดาเนินการได๎ทันเวลา
- ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.
***************************

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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