~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหม่)
-------------------------ผู้มาประชุม
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๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นายสยาม
นางวิไลวรรณ
นายรังสรรค์
นายนิติพัฒน์
นายสยาม
นายจิณณพิภัทร
นายนราวุฒิ
นายยุทธชัย
นางสุจิตรา
น.ส.อรอนงค์
นายอเนก
นายปราสาท
นายธีระศักดิ์
นายชิตชัย
นายวิรพ
นายสุนทร
นายสมชาย
น.ส.กมลวรรณ
นายชัชวาลย์
นางอภิญญา
นายณัชภณ
นายสมหวัง

ศิริมงคล
ไกรโสดา
คัมภิรานนท์
ลีลาเลิศแล้ว
ศิริมงคล
ชูปญ
ั ญา
จันทร์ทอง
ตริสกุล
วงศ์อินอยู่
วงศ์ดี
รัตน์รองใต้
ทัศคร
สิมกันยา
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
รุ่งเรือง
อนันตจารุตระกูล
นุชัย
ทรัพย์แก้วยอด
ชมภูมาศ
ยลวงศ์
ตุ้มเพชร

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางภัทรวดี
นายคานวณ
นายมนต์ชัย
น.ส.วรานิษฐ์
นางสุกัลยา
นางเบญจวรรณ

สิงคเสลิต
สุวรรณดี
เดชพล
กีรติพงษ์เวศน์
แก้วสม
แสงแก้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ปลัดจังหวัด
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
รกท.คลังจังหวัด
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรจังหวัด
รกท. พัฒนาการจังหวัด
รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
รกท.ประมงจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
สหกรณ์จังหวัด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขนส่งจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
สถิติจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
แรงงานจังหวัด
แทน จัดหางานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
ประกันสังคมจังหวัด

~๒~

๒๙. นายเดชา
๓๐. นายอุทัย
๓๑. นายบวรศักดิ์
๓๒. นายธนิตศักดิ์
๓๓. นายสราวุธ
๓๔. นายคมสันต์
๓๕. นางนิตยา
๓๖. น.ส.วันสาข์
๓๗. น.ส.มัณฑนา
๓๘. พ.อ.สุระ
๓๙. พ.ต.อ.สมนึก
๔๐. ร.ต.นเรศ

พลกล้า
สอนเทศ
สีหนาทลือชาชัย
อุ่นตา
วังริษา
นิลยองตระกูล
ฐาปพายสิพงศ์
ธิวะโต
ฟูกูล
สินโสภา
มิควาฬ
คาชมภู

๔๑. พ.อ.คาค้าย
๔๒. พ.อ.คาค้าย
๔๓. ร.ต.อ.นพดล
๔๔. พ.ต.ท.(หญิง)ภัสสวรรณ
๔๕. ร.ต.อ.นรินทร์
๔๖. พ.ต.ท.ทวี
๔๗. พ.ต.ท.ทวี
๔๘. ร.อ.ณิชิเวโรจน์
๔๙. ร.อ.วันดี

แหล่งสะท้าน
แหล่งสะท้าน
ขวัญทอง
อุ่นบุญ
ยุทธนานนท์
สารกาล
ภาน้อย
นิติธรรมธร
สีนวล

๕๐. น.ต.นราธิป

ชุบขุนทด

๕๑. ร.ต.นเรศ

คาชมภู

๕๒. นายประพนธ์
๕๓. นางสาวอุทัยวรรณ

แก้วกาพล
ศุภธีรวงศ์

๕๔. นางสมฤทัย

พรหมเอื้อ

๕๕. นายธนัชต์วัสส์
๕๖. ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๗. นายไพฑูรย์
๕๘. นางรุจีรา
๕๙. นายปริญญา

รัตนวรรณี
คาแสงดี
สุขต่าย
วงศ์เครือศร
ธรเสนา

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

~๓~

๖๐. นายมงคล

รุ่งสว่าง

๖๑. นายอรรถกานต์

สุวรรณไตร

๖๒. นายอิทธิพัทธ์
๖๓. น.ส.สร้อย

อรรคสาร
สกุลเค็บ

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

มีแก้ว
พิสุทธิรัตน์
เพชรมุนี
คุณาบุตร
สีหนาท

๖๙. นายสราวุฒิ
๗๐. น.ส.ศิราณี
๗๑. นายสมัย
๗๒. นายเสน่ห์
๗๓. นายประมาณ
๗๔. นายบุญส่ง
๗๕. นายสมผล
๗๖. นางสมทรง
๗๗. นายจิตติพงศ์
๗๘. น.ส.ฐิติมา
๗๙. นายนพรัตน์
๘๐. นายอดุล
๘๑. นางทิพย์มณฑา

บุญเกื้อ
งอยจันทร์เลิศ
ศรีหาญ
กุลนะ
กล่อมจิตต์
ชื่นตา
เมืองโคตร
เผือกผล
วศานนท์
ศรี่คา
รื่นภิรมย์
ภักดีพันดอน
กอมณี

๘๒. นายจรูญ
๘๓. นางสาวสุมลฑา
๘๔. นายสุรศักดิ์
๘๕. นายสุพจน์
๘๖. นางอมรรัตน์
๘๗. นายวิษณุ
๘๘. นางน้าทิพย์
๘๙ นายเปรมวดี
๙๐. นางสาวพัทธ์ธีรา

เหล่าลา
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
คณานันท์
สุราวุธ
แก้วมณี
ศรีวรรณ
ขุนชะ

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๒
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ผอ.ท่าอากาศยานนครพนม
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นายด่านศุลกากรนครพนม
แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
แทน ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
ผู้บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
แทน ผอ.สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครพนม
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

~๔~

๙๑. นายกฤษฎา
๙๒. นางยุภาวรรณ์
๙๓. นายฉัตรชัย

สาครวงศ์
ไชยดี
เต้าทอง

๙๔. นางณัฐฎยา

พุทธศาวง

๙๕. นายอดุล
๙๖. นายประภาส
๙๗. นายไพโรจน์
๙๘. นายณัฐนพ
๙๙. นายวีรศักดิ์
๑๐๐. นายเศกสิทธิ์
๑๐๑. นายโยธิน
๑๐๒. นายสมคิด
๑๐๓. นายวีระชัย
๑๐๔. นายสุกิตติ์
๑๐๕. นายอาทิตย์
๑๐๖. นางปวรา
๑๐๗. นายภาสกร
๑๐๘. นายสุหฤทธิ์

ภักดีพันดอน
อัครตั้งสกุลชัย
อุดาโรกุล
วิจันทร์รัตน์
ไชยคา
ธรรมเกสร
กุลพันธ์
ลือวิเศษไพบูลย์
ชัยงาม
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
ปวราชิต
พุทธานุภากร
ชาญวนังกูร

๑๐๙. นางพสณา
๑๑๐. นายอุฎฐายี

ไตรสิริโชค
โสวรรณ

๑๑๑. นายศิริชัย
๑๑๒. นางสาวใยรัก
๑๑๓. นายปรารถนา

ไตรยราช
ประจักษ์วงศ์
พละมา

๑๑๔. นายพิเชษฐ์
๑๑๕. นายณัฐพงษ์
๑๑๖ นายสมพล
๑๑๗. นางบุษบง
๑๑๘. นายสุรัตน์
๑๑๙. นายวัชรินทร์
๑๒๐. นายธารินทร์
๑๒๑. นายเด่นชัย
๑๒๒. นายเทิดศักดิ์

หลั่งทรัพย์
เปี้ยคา
พงษ์พิพัฒน์
สุชนวนิช
ก้องเกียรติกมล
เจียวิริยบุญญา
พันธุมัย
ไตรยะถา
พลนารี

หน.ด่านตรวจสัตว์ปุานครพนม กรมอุทานแห่งชาติ
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู้อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔
นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรนครพนม
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู้จัดการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู้จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
แทน ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม

~๕~

๑๒๓. นายอุดร
๑๒๔. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๕. น.ส.อัมพวา

ลาดบาศรี
สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง

๑๒๖. นายพิสิษฐ์
๑๒๗. นายปริญญา
๑๒๘. นายธนกฤต
๑๒๙. นางสาวพรกมล
๑๓๐. นายไพจิตร

สินธิสุทธิ์
วิกุลศิริรัตน์
อุติลานนท์
พรหมเถ้า
ภูสีอ่อน

๑๓๑. นายสมชอบ
๑๓๒. นายนิวัต
๑๓๓. นายกาญน์ทอง
๑๓๔. นายเอกราช
๑๓๕. นายสุพจน์
๑๓๖. ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๗. นายศรี
๑๓๘. นายพีรพล
๑๓๙. นายวรวิทย์
๑๔๐. นายนิทัศน์
๑๔๐. นายทินกร
๑๔๑. นายปรีชาพงศ์
๑๔๒. นายบารุง
๑๔๓. นายวิชาญ
๑๔๔. ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา
๑๔๕. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ
๑๔๖. พ.ต.อ.จุลฤทธิ์
๑๔๗. พ.ต.อ.มานพ
๑๔๘. พ.ต.ท.วศิน
๑๔๙. พ.ต.อ.นที
๑๕๐. พ.ต.อ.ปราโมทย์
๑๕๑. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
๑๕๒. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๓. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์
๑๕๔ พ.ต.อ.กวีศักดิ์
๑๕๕. พ.ต.ท.สมยงค์
๑๕๖. พ.ต.อ.ชลพงศ์

นิติพจน์
เจียวิริยบุญญา
ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์
ผิวดา
ขาปูุ
ศรีพุทธรินทร์
ลือล่า
พิมพนิตย์
เทศสวัสดิ์
ขันแก้ว
ทองมี
ศรีลาชัย
น้อยใต้
คงคาน้อย
สุวรรณไตรย์
จุลกะ
มั่นยิ่ง
พิมพกอร์
สริวรวัชร์
จันทร์ศรี
จิระสกุลไทย
ภาดี
สุขบาง
วงษ์สารักษ์
อารมณ์ดี

แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
ผอ.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๒๕
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอท่าอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ้านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว้า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
แทน ผกก.สภ.บ้านแพง
ผกก.สภ.ท่าอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
แทน ผกก.สภ.เรณูนคร
แทน ผกก.สภ.นาหว้า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
แทน ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง

~๖~

๑๕๗. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๘ พ.ต.ท.ธีระเดช
๑๕๙. พ.ต.ท.สมภพ
๑๖๐. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๑. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๒. พ.ต.ท.มนพร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายบารุง
๒. นายศราวุฒิ
๓. นางยุพิน
๔. นายไชยวุฒิ
๕. นายจรัญศักดิ์
๖. นางสาวกนกพร
๗. นางสาวมยุรี
๘. นางเอมอร
๙. นางพรทิพย์

พิทักษ์ธรรม
เหมนนท์
แก้วรุนคา
บัวศรี
ลึกทะเล
ลิขิตมานนท์

ศรีลาชัย
ทรงโฉม
รัตนมงคล
วัชเรนทร์สุนทร
ดวงศรี
ไชยศล
อาจปาสา
อุ่นคา
ภาจันทร์คู

ผกก.สภ.บ้านกลาง
แทน ผกก.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจท่องเที่ยว ฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
รกท.ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม

****************************
พิธีการก่อนการประชุม (๑) พิธีการมอบเกียรติบัตรโครงการ “น้าประปาดื่มได้”
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
(๒) พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม TO BE NUMBER ON
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
(๓) พิธีมอบเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
-----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
จานวน ๒๒ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

~๗~

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑ ผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖2
1. ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 32 โครงการ 116 กิจกรรมรวมงบประมาณทั้งสิ้น 283,684,400 บาท
ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้ดังนี้
- งบดาเนินงาน จานวน 59 กิจกรรม งบประมาณ 82,131,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.95
- งบลงทุน จานวน 57 กิจกรม งบประมาณ 192,553,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.88
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.17
1. ผลการดาเนินงานงบรายจ่ายลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
1.1 เบิกจ่ายแล้ว จานวน10 กิจกรรม วงเงิน7,476,842 บาท
1.2 ก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS แล้ว จานวน 52 กิจกรรมวงเงิน 117,928,468 บาท
1.3 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 18,398,400บาท ดังนี้
1) ก่อสร้างโรงคัดตัดแต่งบรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย จากเครือข่ายเกษตรกรจังหวัด
นครพนมสู่การจัดการเชิงพาณิชย์ บ้านหนองบัว ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมงบประมาณ
4,398,400 บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 (เสนอราคาต่าสุด 3,810,000 บาท)
อยู่ระหว่างเว้นอุทธรณ์ 7 วันทาการ
2) ขุดคลองทาถนนแนวกันไฟปุาบุ่งปุาทามเลียบน้าสงคราม ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 10,000.00 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการขอใช้พื้นที่
ประมาณการลงนามก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน มิ.ย. 62
3) ก่อสร้างโปฺะเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวน้าโขง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อยู่ ระหว่างทาความตกลงกับส านั กงบประมาณงบประมาณ 3,000,000บาท เป็นโครงการที่ขอเปลี่ ยนแปลงมาจาก
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมปรับปรุงถนนชุมชน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนมซึ่งอยู่ระหว่างทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ
4) ปรั บปรุงซ่อมแซมทางจักรยานจากเทศบาลเมืองนครพนม ถึง ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 4,490.00 เมตร งบประมาณ 8,000,000บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ
วันที่ 18 ก.พ. 62 (เสนอราคาต่าสุด 7,986,000 บาท) อยู่ระหว่างเว้นอุทธรณ์ 7 วันทาการ
1.4 อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1 กิจกรรมงบประมาณ 4,819,000 บาท คือ กิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์พระนอนวัดพนอมทุ่งริมโขง ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เสนอราคาในวันที่ 6 มี.ค. 62

~๘~

2. ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
สรุปผลเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทรายจ่าย เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
283,684,400
33,053,842 11.65
250,630,558
งบดาเนินงาน 82,131,300
21,677,000 26.39
60,454,300
งบลงทุน
192,553,100
7,476,842
3.88
185,076,258
งบรายจ่ายอื่น 9,000,000
3,900,000
43.33
5,100,000

ร้อยละ
88.35
73.61
96.12
56.67

เบิกจ่ายเป็นลาดับที่ 17 ของประเทศ สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เฉพาะจังหวัดนครพนม)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1. กลุ่มจังหวัดฯได้รับการจัดสรรงบประมาณฯจานวน 12 โครงการ งบประมาณ 386,870,000 บาท
โดยจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรฯ จานวน 7 โครงการ 25 กิจกรรม รวมงบประมาณ 91,642,840 บาท โดยอนุมัติ
โครงการครบทุกโครงการ ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้เป็นงบลงทุนจานวน 14 กิจกรรม วงเงิน
59,640,000บาท และงบดาเนินงานจานวน 11 กิจกรรม วงเงิน 32,002,840บาท ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการงบ
กลุ่มจังหวัดฯ จานวน 500,000 บาท โดยส่งมาเบิกแทนกันที่จังหวัดนครพนมแล้ว จานวน 87,146,840 บาท
คงเหลือ 4,496,000 บาท ที่ยังไม่ส่งมาเบิกแทนกัน
2. ผลการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุนจานวน 14 กิจกรรม วงเงิน 59,640,000บาท(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1)
1) ก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS แล้ว จานวน 2 กิจกรรม วงเงิน 650,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.63 วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 639,000 บาท และมีเงินเหลือจ่าย จานวน 11,000 บาท
2) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMISจานวน 12 กิจกรรม วงเงิน 58,990,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 93.37
3. ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2 (เฉพาะจังหวัดนครพนม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561) จังหวัด
นครพนมได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน
91,642,840 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว จ านวน 1,000,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.08 ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ า ย จ านวน
90,642,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.92 บาท โดยเบิกจ่ายงบดาเนินงาน จานวน 1,000,000 บาท งบลุงทุนยัง
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. ผลการก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

~๙~

ผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน
ก่อหนี้ผูกพันPO ในระบบ GFMIS แล้ว
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS
เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ
GFMIS
รวม

จานวน
กิจกรรม
52
5
47

วงเงิน
(บาท)
117,928,468
33,655,083
40,969,549

61.24
17.48
21.28

57

192,553,100

100

ร้อยละ

2. ผลการเบิกจ่าย(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
สรุปผลเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทรายจ่าย เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
ร้อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
283,684,400 31,641,560 10.14 254,906,840
89.86
งบดาเนินงาน
82,131,300
21,443,000 25.58 61,122,300
74.42
งบลงทุน
192,553,100
6,511,560
2.24 188,241,540
97.76
งบรายจ่ายอื่น
9,000,000
3,687,000
38.41
5,543,000
61.59
เบิกจ่ายเป็นลาดับที่ 16 ของประเทศ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ผลการก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS
งบลงทุน ทั้งหมด 57 กิจกรรม งบประมาณ 192,553,100 บาท
- ก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS ยอดสะสม ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน 52 กิจกรรม วงเงิน 117,928,468 บาท
- ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 ไม่มียอดก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม
- คงเหลือกิจกรรมที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS จานวน 5 กิจกรรม งบประมาณบาทดังนี้
1) สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จานวน 1กิจกรรม คือ กิจกรรมก่อสร้างโรงคัดตัดแต่งบรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้าปลอดภัย จากเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดนครพนมสู่การจัดการเชิงพาณิชย์ บ้านหนองบัว ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง
นครพนม งบประมาณ 4,398,400 บาทประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 อยู่ระหว่างเว้นอุทธรณ์ 7 วันทา
การ/รอลงนามในสัญญา
2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1กิจกรรม คือ กิจกรรมขุดคลองทาถนนแนวกันไฟปุาบุ่งปุา
ทามเลียบน้าสงคราม ตาบลสามผง อาเภอศรีสงครามระยะทาง 10,000เมตร งบประมาณ 3,000,000บาทยืนยันดาเนินการต่อ
อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ ประมาณการลงนามก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน มิ.ย. 62
3 ) สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้

~ ๑๐ ~

(1) ก่อสร้างโปฺะเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวน้าโขง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ
3,000,000 บาท อยู่ระหว่างทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมก่อสร้าง
ทางเชื่อมปรับปรุงถนนชุมชน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยานจากเทศบาลเมืองนครพนม ถึง ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม ระยะทาง
4,490 เมตร งบประมาณ 8,000,000บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 อยู่ระหว่างเว้นอุทธรณ์
7 วันทาการ/รอลงนามในสัญญา
๓) อาเภอท่าอุเทน จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พระนอนวัดพนอมทุ่งริมโขง ตาบลพนอม
อาเภอท่าอุเทน งบประมาณ 4,819,000 บาท ติดปัญหาผู้ชนะการเสนอราคาคุณสมบัติไม่ครบถ้วน อาเภอต้องยกเลิกประกาศ
เดิม โดยจะประกาศเชิญชวนใหม่ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
2. ผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 เงินรับโอนจัดสรรทั้งหมด 283,684,400 บาทเบิกจ่ายแล้ว 28,777,560
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.14 เบิกจ่ายเป็นลาดับที่ 15 ของประเทศ
ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 เงินรับโอนจัดสรรทั้งหมด 283,684,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 31,641,560บาท
คิดเป็นร้อยละ 11.15 เบิกจ่ายเป็นลาดับที่ 16 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน 2,864,000 บาท
ร้อยละ 1.01
2.1 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เงินรับโอนจัดสรรทั้งหมด 192,553,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,511,560 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.38
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน 4,311,560 บาท
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 จานวน 6,511,560 บาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 ก.พ. 62
จานวน 2,200,000 บาท
- งบลงทุนที่ส่งมาเบิกแล้ว ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 จานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,671,194 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
1)กิจกรรมก่อสร้างโรงเรือนคัดเลือกแสงพร้อมติดตั้งระบบน้าและชั้นปลูกผัก บ้านห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก
วงเงิน 200,000 บาท (หน่วยดาเนินการ :สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม)
2) กิจกรรมระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านนาคาค่าวัสดุก่อสร้างจานวน 1 รายการ (น้ามันดีเซลจานวน
16,000 ลิตร) วงเงิน 404,888 บาท (หน่วยดาเนินการ : โครงการชลประทานนครพนม)
3) กิจกรรมระบบส่งน้าสถานีสูบน้าบ้านดอนสมอค่าน้ามันดีเซลหมุนเร็ว วงเงิน 241,650 บาท (หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทานนครพนม)
4) กิจกรรมระบบส่งน้าสถานีสูบน้าบ้านสามผงค่าน้ามันดีเซลหมุนเร็ววงเงิน 241,650 บาท (หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทานนครพนม)
5) โครงการระบบส่งน้าสถานีสูบน้าบ้านสามผงซื้อท่อซีเมนต์ใยหินวงเงิน 1,356,750 บาท (หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทานนครพนม)
6) โครงการระบบส่งน้าสถานีสูบน้าบ้านดอนสมอปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ จานวน 7 รายการ บาท (หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทานนครพนม)
2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประจา เงินรับโอนจัดสรรทั้งหมด 91,131,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 25,130,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.58
- ผลการเบิกจ่ายงบประจาสะสม ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน 24,466,000 บาท

~ ๑๑ ~

- ผลการเบิกจ่ายงบประจา ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 จานวน 25,130,000 บาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน
664,000 บาท
- งบประจาส่งมาเบิกแล้ว ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติจานวน
1,489,836 บาท
2. ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)
สรุปผลเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทรายจ่าย
เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
ร้อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
283,684,400 28,777,560 10.14 254,906,840
89.86
งบดาเนินงาน
82,131,300
21,009,000 25.58 61,122,300
74.42
งบลงทุน
192,553,100
4,311,560
2.24 188,241,540
97.76
งบรายจ่ายอื่น
9,000,000
3,457,000
38.41
5,543,000
61.59
เบิกจ่ายเป็นลาดับที่ 15 ของประเทศ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว)
1. อาเภอท่าอุเทน จานวน 1 กิจกรรม
- กิจกรรมซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีเมือง ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1,000.00 เมตร วงเงินลงนามในสัญญา 1,716,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2562
2. อาเภอนาแก จานวน 2 กิจกรรม
- ขุดลอกหนองบุ่งนกยูง ตาบลคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000.00 ลูกบาศก์เมตรวงเงิน
ลงนามในสัญญา 349,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
- ขุดลอกลาห้วยฮี บ้านคาอ้อม ตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000.00 ลูกบาศก์
เมตร วงเงินลงนามในสัญญา 290,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดาเนินการจัดงาน
“สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย – ลาว ๒๕๖๒”
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดาเนินการ
จัดงาน“สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย – ลาว 2562”ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ด้วยจังหวัดนครพนม
กาหนดจัดงาน “สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย – ลาว 2562” โดยใช้ธีมในการจัดงาน Pink Summer
นครพนม’62 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 ณ บริเวณถนนสุนทรวิจิตร
ริมฝั่งแม่น้าโขง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมเพื่อส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นทีจ่ ัดกิจกรรมต่าง ๆ
แบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้

~ ๑๒ ~

โซนที่ 1กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อาทิ การสรงน้าพระ การรดน้าขอพร
ตบประทาย การก่อเจดีย์ทราย ทาบุญตักบาตร ถนนข้าวปุูน การแข่งขันตาส้มตา ราวงย้อนยุค ฯลฯ
โซนที่ 2การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ถนนคนเดิน ขายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด
โซนที่ 3โซนบันเทิง สนุกสนาน “Pink Summer นครพนม’62” มีกิจกรรม อาทิ ปาร์ตี้โฟม
ซุ้มน้า เครื่องเล่น ดนตรีแนว EDM (Electronic Dance Music) และการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่
เข้าธีมฤดูร้อน เช่น แตงโม สับปะรด ฯลฯ
โซนที่ 4กิจกรรม Sand Art บริเวณหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดงานฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดนครพนมจึงได้ประกาศ
แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดาเนินการจัดงาน “สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย – ลาว 2562”
ทั้งนี้ ขอให้เลขานุการแต่ละฝุายจัดประชุมเตรียมการจัดงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป จึงขอนาเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผู้แทน คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือนกุมภาพันธ์
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
(1 ตุลาคม 2561–22กุมภาพันธ์ 2562)
1. ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562ข้ อ มู ล ณวั น ที่ 2 2
กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,535.883ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจา 2,126.862ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3,409.021ล้านบาทโดยใน
ภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,867.371ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ33.73แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจา1,187.025ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.81และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจานวน
680.346ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.96
2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2561 และก่อนปี พ.ศ. 2561) เงินกันไว้เบิกเหลื่อม
ปีทั้งสิ้น 1,000.437ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 438.629ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.84
3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ Function) ของส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งสิ้น จานวน 4,879.049 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจา 2,035.731ล้านบาท และงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 2,843.318ล้ านบาทโดยในภาพรวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้ น 1,829.362 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
37.49แบ่ งเป็น การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา1,161.448ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.05และการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจานวน 667.914ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.49
4. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการโดยผลการเบิกจ่ายของรายจ่าย
ภาพรวมระดับประเทศอยู่ลาดับที่ 58 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยู่ในลาดับที่ 9 ระดับ
กลุ่ ม สนุ ก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ ในล าดั บที่ 2รายจ่า ยลงทุน ระดับ ประเทศอยู่ล าดับ ที่ 53 ระดั บ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยู่ในลาดับที่ 7 ระดับกลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่
ในลาดับที่ 2และรายจ่ายประจาระดับประเทศอยู่ลาดับที่ 56 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด)
อยู่ในลาดับที่ 11 ระดับกลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ในลาดับที่ 2

~ ๑๓ ~

5. ผลการเบิ กจ่ ายงบพัฒ นาจังหวั ดนครพนมได้ รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้ น 283.684ล้ านบาท
แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 82.131 ล้านบาท งบรายจ่ายลงทุน 192.553ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 9.000 ล้าน
บาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้ วทั้งสิ้น 33.054ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.65โดยผลการเบิกจ่ายอยู่ใน
ลาดับที่ 17ของประเทศลาดับที่ 4ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่ 2 ของระดับ
กลุ่มสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการเบิ กจ่ ายงบกลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 2 (จัง หวัด นครพนม จั งหวั ด
มุกดาหารและจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้ น 386.870ล้ านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้ น
9.332ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.41โดยผลการเบิกจ่ายอยู่ในลาดับที่ 6ของประเทศ (18 กลุ่มจังหวัด)
7. ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 87.147ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1.000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.15
8. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 373.150 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 4.955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33
9. ผลการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นของรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 13.043 ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
๑๐. ประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบพัฒนาจังหวัด ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
192.553 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.477 ล้านบาท คาดว่าจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงิน 43.669 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.68 ยังต่ากว่าเปูาหมายร้อยละ 22.32 ประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
งบ Function ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,843.318 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 667.914 ล้านบาท คาดว่าจะเบิก ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,146.080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.31ยังต่ากว่าเปูาหมายร้อยละ 4.69
ประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 373.150 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 4.955 ล้านบาท คาดว่าจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น12.646 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
35.30 ยังต่ากว่าเปูาหมายร้อยละ 41.61 และงบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 59.640 ล้านบาท ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย คาดว่าจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.139 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 ยังต่ากว่า
เปูาหมายร้อยละ 43.09 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ สรุปมูลค่าการค้าชายแดนไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๒๕๖๑)
ผู้แทน ด่านศุลกากรนครพนม
สรุปมูลค่าการค้าชายแดน ประจาเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค.2561 - ม.ค. 2562)
ด่านศุลกากรนครพนม สานักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร
1. ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ประจาเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดเก็บรายได้ประจาเดือน มกราคม 2562 ด่านศุลกากรนครพนม จัดเก็บรายได้รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น
276.55 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ศุลกากรจานวน 30.47 ล้านบาท (อากรขาเข้า 30.39 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม
0.08 ล้านบาท) และรายได้ที่จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น จานวน 246.07 ล้านบาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 222.12
ล้านบาท , รายได้มหาดไทยจานวน 23.94 ล้านบาท และภาษีสรรพสามิต จานวน 0.01 ล้านบาท)
การจัดเก็บรายได้ศุลกากร ประจาเดือน มกราคม 2562 โดยรวม 30.47 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับ
เดือน มกราคม 2561 27.59 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 2.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.44% และเมื่อเปรียบเทียบ

~ ๑๔ ~

กับประมาณการการจัดเก็บรายได้ของเดือน มกราคม 2562 17.16 ล้านบาท สามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่า
ประมาณการ 13.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.56%
สาหรับการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 รวม
ทั้งสิ้น 858.53 ล้านบาท โดยจัดเก็บเป็นรายได้ศุลกากร 116.24 ล้านบาทเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดเก็บได้ 86.80 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 29.44 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 33.92%
และเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค.
2562) จัดเก็บได้ 87.36 ล้านบาท สามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ 28.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น
33.06% ซึ่งในรายได้ศุลกากร 116.24 ล้านบาทแยกเป็นอากรขาเข้า 115.13 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการ
29.17 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33.93% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 34.40 ล้านบาทหรือคิดเป็น 42.61%
(คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมที่จัดเก็บได้ทั้งหมดในระหว่างเดือน ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 = 13.41%)และ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม 1.11 ล้านบาทต่ากว่าประมาณการ 0.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.71% และต่ากว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน 4.96 ล้านบาทหรือคิดเป็น 81.71% (คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมที่จัดเก็บได้ทั้งหมดใน
ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 = 0.13%)
สาหรับการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่นโดยรวม 742.29 ล้านบาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง
96.27 ล้านบาทหรือคิดเป็น 14.90% โดยแยกเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 667.45 ล้านบาท จัดเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 86.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.80% (คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมที่จัดเก็บได้ทั้งหมดในระหว่าง
เดือน ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 =77.74%) ภาษีสรรพสามิต0.62 ล้านบาทจัดเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี
ก่อน (ไม่มี) 0.62 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมที่จัดเก็บได้ทั้งหมดในระหว่างเดือน ต.ค. 2561 - ม.ค.
2562 =0.07%) และรายได้มหาดไทย74.22 ล้านบาท จัดเก็บได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.62 ล้านบาท
หรือคิดเป็น14.89%(คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมที่จัดเก็บได้ทั้งหมดในระหว่างเดือน ต.ค. 2561 - ม.ค.
2562 =8.65%)
2. วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ผลการจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
มูลค่าการนาเข้าประจาเดือน มกราคม 2562 จานวน 3,779.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบมูลค่า
นาเข้าในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน (ม.ค. 2561) 2,662.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,116.96 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 41.95% ส่วนภาพรวมมูลค่าการนาเข้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 - ม.ค.
2562 รวมทั้งสิ้น 11,295.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่านาเข้าในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน
9,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,734.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.15%
สินค้านาเข้าที่มีการจัดเก็บอากรสูงสุด 3 อันดับของเดือน มกราคม 2562 คือ ปูนซีเมนต์สาหรับ
ฉาบ (20.73 ล้านบาท)ที่ชาร์จไฟ (1.57 ล้านบาท)และสายเคเบิ้ล (1.49 ล้านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562) สามารถจัดเก็บอากรของสินค้าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็นปูนซีเมนต์สาหรับฉาบ
(70.61 ล้านบาท) ที่ชาร์จไฟ (2.13 ล้านบาท) และสายเคเบิ้ล (9.37 ล้านบาท)
สินค้าที่มีมูลค้านาเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค.
2562) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (6,930.06 ล้านบาท) พลังงานไฟฟูา (1,995.98 ล้านบาท) และปูนซีเมนต์
สาหรับฉาบ (712.61 ล้านบาท)
มูลค่าการนาเข้าส่วนใหญ่ของด่านศุลกากรนครพนม ใช้สิทธิลดอัตราอากรตามมาตรา 12 (ทั่วไป)
เป็นสินค้าที่นาเข้าจากประเทศจีน (FORM E) ส่วนการใช้สทิ ธิพิเศษทางศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง

~ ๑๕ ~

การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน(FORM D)ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นาเข้าจาก
ประเทศ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม
3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มูลค่าการส่งออกประจาเดือน มกราคม 2562 จานวน 5,642.18 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลค่า
การส่งออกในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน (ม.ค. 2561) 4,750.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 891.20 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 18.76% ส่วนภาพรวมมูลค่าการส่งออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 - ม.ค.
2562 รวมทั้งสิ้น 18,375.85 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน
18,343.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น31.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.17% เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้สดที่ออกสู่
ตลาดทาให้มียอดการสั่งซื้อเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น
สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน มกราคม 2562 คือ ขนุน ชมพู่
ทุเรียน มะขาม ลาไย (3,235.26 ล้านบาท) เครื่องดื่มบารุงกาลัง (952.97 ล้านบาท) และลาไยอบแห้ง (550.36
ล้านบาท)ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562) สินค้าทั้ง 3 ชนิดมีมูลค่า การส่งออกแยก
เป็น ขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม ลาไย (9,117.87 ล้านบาท) เครื่องดื่มบารุงกาลัง (3,923.19 ล้านบาท) และลาไย
อบแห้ง (2,028.13 ล้านบาท)
สินค้าผ่านแดนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศที่สาม มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน มกราคม
2562 คือ ลวดและสายเคเบิ้ล (21.13 ล้านบาท) เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ(14.32 ล้านบาท) และแร่
โปแตส (5.97 ล้านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562)มีมูลค่าการผ่านแดนของ
สินค้าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็นลวดและสายเคเบิ้ล (61.63 ล้านบาท) เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ (14.32 ล้าน
บาท) และแร่โปแตส (24.03 ล้านบาท)
สินค้าผ่านแดนจากประเทศที่สามไปยัง สปป.ลาว มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน มกราคม
2562 คือ อุปกรณ์ไฟฟูาของระบบหล่อเย็น (44.19 ล้านบาท) ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูา (37.49 ล้านบาท) และ
ปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง (35.00 ล้านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562)มีมูลค่าการ
ผ่านแดนของสินค้าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็น อุปกรณ์ไฟฟูาของระบบหล่อเย็น (44.19 ล้านบาท) ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟูา
(33.49 ล้านบาท) และปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง (62.69 ล้านบาท)
4. ยานพาหนะเข้า – ออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562)
รถยนต์บรรทุกเข้า-ออกของเดือน มกราคม 2562 มีจานวน 11,934 คันและในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562) มีจานวน 43,326 คัน
รถยนต์ส่วนบุคคลเข้า-ออกของเดือน มกราคม 2562 มีจานวน 10,936 คัน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562) มีจานวน 45,211 คัน
รถยนต์บรรทุกสินค้าผ่านแดนเข้า-ออกของเดือน มกราคม 2562 มีจานวน 121 คัน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562) มีจานวน 392 คัน
รถโดยสารเข้า-ออกของเดือน มกราคม 2562 มีจานวน 600 คัน และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562) มีจานวน 2,195 คัน
5. ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากร ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562)
ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มกราคม
2562) มีจานวน 18 คดี โดยแยกเป็นคดีลักลอบ 13 คดี และคดีหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกากัด จานวน 5 คดี
(ประมาณการ 10 คดี) สูงกว่าประมาณการ 8 คดี คิดเป็นร้อยละ 80

~ ๑๖ ~

ค่าขายของกลางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) มีจานวน
535,777 บาท
ค่าปรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) มีจานวน
217,922 บาท
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ขอสรุปสาธารภัยจังหวัดดังนี้
1. ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1.1 จานวนอุบัติเหตุ รวมทั้งสิ้น จานวน 128 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
- อาเภอเมืองนครพนม เกิดอุบัติเหตุ จานวน 42 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 37 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
- อาเภอธาตุพนม เกิดอุบัติเหตุ จานวน 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 13 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
- อาเภอนาแก เกิดอุบัติเหตุ จานวน 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 10 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
- อาเภอบ้านแพง เกิดอุบัติเหตุ จานวน 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
- อาเภอปลาปาก เกิดอุบัติเหตุ จานวน 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
- อาเภอเรณูนคร เกิดอุบัติเหตุ จานวน 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
- อาเภอท่าอุเทน เกิดอุบัติเหตุ จานวน 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 8 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
- อาเภอศรีสงคราม เกิดอุบัติเหตุ จานวน 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
- อาเภอนาหว้า เกิดอุบัติเหตุ จานวน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
- อาเภอโพนสวรรค์ เกิดอุบัติเหตุ จานวน 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
- อาเภอนาทม เกิดอุบัติเหตุ จานวน 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 9 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
- อาเภอวังยาง เกิดอุบัติเหตุ จานวน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
2. ข้อมูลอุบัติเหตุสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562)
- จานวนการเกิดอุบัติเหตุ 554 ครั้ง
- ผู้เสียชีวิต
จานวน 62 ราย เป็นชาย 45 ราย เป็นหญิง 17 ราย
- ผู้บาดเจ็บ(Admit) จานวน 526 ราย เป็นชาย 364 ราย เป็นหญิง 162 ราย
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ สรุปข้อมูลรายงานสถานการณ์น้า
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครพนม
ขอสรุปข้อมูลรายงานสถานการณ์น้า ดังนี้
ข้อมูลประชุม ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

~ ๑๗ ~

1.โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดนครพนม ข้อมูล ณ วันที่ 23
กุมภาพันธ์2562 ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลางและอ่างเก็บน้าตามโครงการพระราชดาริ จานวน 19 อ่าง
ความจุที่สามารถเก็บกักได้ 51.243 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 27.248 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 53.17% ของความจุ
ปริมาณน้าใช้การได้ 24.865 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48.523% ของความจุ
2.สถานการณ์ในลาน้าต่าง
2.1.จุดวัดน้ าแม่น้าโขง บ้านหนองแสง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 2.18 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 10.82ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.24 ม.แนวโน้มเพิ่มขึ้น
2.2.จุดวัดน้าแม่น้าสงคราม บ้านหาดแพง ตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 3.17 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 11.34ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.29 ม.แนวโน้มเพิ่มขึ้น
2.3.จุ ดวัดน้า ปตร.น้าอูน บ้านปากอูน ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 6.89 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 4.12 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.04 ม.แนวโน้มเพิ่มขึ้น
2.4.จุ ดวัด น้ า ปตร.ห้ ว ยทวย บ้านกะเสริม ตาบลโนนตาล อ าเภอท่าอุ เทน จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 8.47 ม. ต่ากว่าตลิ่ง 4.04ม.ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.แนวโน้มทรงตัว
2.5.จุ ด วั ด น้ าห้ ว ยบั ง กอ บ้ า นท่ า ค้ อ ต าบลท่ า ค้ อ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม ปั จ จุ บั น
( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 5.24 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 3.77 ม. ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.แนวโน้มทรงตัว
2.6.จุดวัดน้าห้วยบังฮวก บ้านดอนนางหงส์ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน( เวลา07.00 น.)อยู่ที่ระดับ 1.37 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 5.34 ม. ทรงตัวจากเมื่อวาน0.00 ม.แนวโน้มทรงตัว
2.7.จุดวัดน้า ปตร.ธรณิศนฤมิต บ้านน้าก่า ตาบลน้าก่า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 5.51 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 1.50 ม.ลดลงจากเมื่อวาน 0.01 ม.แนวโน้มลดลง
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ การลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
การลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า
นอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง/นอกเขต
เลือกตั้ง
๑. การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกาหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือก
ตั้งกลาง ดังนี้
๑. วันออกเสี ยงลงคะแนนก่อนวันเลื อกตั้ง ณ ที่เลื อกตั้งกลางในเขตเลื อกตั้ง กาหนดให้ วันอาทิตย์ที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และกาหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๗.๐๐ น.
๒. วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง กาหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และกาหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๗.๐๐ น.

~ ๑๘ ~

๓. วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
กาหนดให้ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นวันออกเสียงลงคะแนนและกาหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง กาหนดให้มีเขตเลือกตั้งละ ๑ แห่ง
เขตเลือกตั้งที่๑ หอประชุมอาเภอศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ หอประชุมยงใจยุทธ อาเภอท่าอุเทน
ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือสูงอายุศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน เขตเลือกตั้งที่ ๓ หอประชุมที่ว่าการอาเภอเรณูนครอาเภอเรณูนคร เขตเลือกตั้งที่ ๔
หอประชุมอาเภอนาแก อาเภอนาแก ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง ๑ อาเภอศรีสงครามหอประชุมที่ว่าการ
อาเภอศรีสงคราม อาเภอนาหว้าหอประชุมที่ว่าการอาเภอนาหว้า อาเภอบ้านแพงหอประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านแพง
อาเภอนาทมหอประชุมที่ว่าการอาเภอนาทม เขตเลือกตั้ง ๒ อาเภอท่าอุเทนหอประชุมยงใจยุทธ ที่ว่าการอาเภอท่าอุเทน
อาเภอโพนสวรรค์หอประชุมที่ว่าการอาเภอโพนสวรรค์ อาเภอเมืองนครพนม โรงเรียนเทศบาล ๔ เทศบาลเมืองนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ตาบลท่าค้อ ตาบลนาราชควาย ตาบลหนองญาติและ
ตาบลอาจสามารถ) เขตเลือกตั้ง ๓ อาเภอธาตุพนมหอประชุมที่ว่าการอาเภอธาตุพนม อาเภอเรณูนครหอประชุมที่ว่าการ
อาเภอเรณูนคร อาเภอเมืองนครพนม หอประชุมโรงเรียนคาเตยอุปถัมภ์ ตาบลคาเตย อาเภอเมืองนครพนม (เฉพาะ
ตาบลขามเฒ่า ตาบลคาเตย ตาบลนาทราย ตาบลดงขวาง ตาบลบ้านกลาง และตาบลโพธิ์ตาก เขตเลือกตั้ง ๔ อาเภอ
นาแกหอประชุมที่ว่าการอาเภอนาแก อาเภอปลาปากหอประชุมที่ว่าการอาเภอปลาปาก อาเภอวังยางหอประชุมที่ว่าการ
อาเภอวังยาง อาเภอเมืองนครพนมหอประชุม อบต.บ้านผึ้ง ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตาบลกุรุคุ
ตาบลบ้านผึ้ง และตาบลวังตามัว) จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง สส.
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีขั้นตอนในการลงคะแนน ดังนี้
๑. ตรวจสอบรายชื่อและลาดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
๒. ยื่นหลักฐานแสดงตน บัตรประชาชนหรือหลักฐานทางที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ มีรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน
๓. รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งพร้อมรับบัตรเลือกตั้ง
๔. ทาเครื่องหมายกากบาท (X) เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทา
เครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครใด
๕. ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบ
เลือกตั้งด้วยตนเอง
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๙ การดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)

~ ๑๙ ~

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
โครงการวิจัยทดสอบทางคลินิก ระยะที่ 3 เพื่อประเมิน
ประสิทธิผล ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยของวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายสาม
สายพันธุ์ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ในผู้ที่มีสุขภาพดี อายุ 18-64 ปี ในจังหวัดนครพนม ความเป็นมา: ไข้หวัด
ใหญ่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาคัญทั่วโลก เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบี
มาตรการที่ดีที่สุดในการปูองกันโรค คือ การให้วัคซีนปูองกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข
ซื้อวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ให้บริการฟรีแก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรค
ประจาตัว ได้เพียงปีละ 3.5 ล้านโดส ซึ่งครอบคลุมประชากรกลุ่มเสียงเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น ประเทศไทยมี
โรงงานผลิตวัคซีน “ไข้หวัดใหญ่”แห่งแรกอยู่ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยองค์การเภสัชกรรม อยู่ระหว่าง
การทดสอบระบบต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน และจะทาการทดสอบทางคลินิกในคน (Clinical Trial) ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิผล ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยของวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย
สามสายพันธุ์ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ในปี 2562
เหตุผลที่เลือกจังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่ดาเนินการ คือ อาเภอธาตุพนมและอาเภอปลาปาก เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่เคยดาเนินการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ 3,500 คน มาก่อน ซึ่งแสดงให้เห็น
ศักยภาพของทีมวิจัยและความพร้อมของชุมชนในการดาเนินการวิจัยขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้ทั้งทักษะทางการวิจัยทาง
คลินิกและงบประมาณจานวนมาก (60 ล้านบาท)
การดาเนินงาน: คาดว่าจะเริ่มดาเนินการในเดือนเมษายน 2562 โดยก่อนดาเนินการทีมวิจัยจะให้ข้อมูล
และทาความเข้าใจกับชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นจะคัดกรองและเชิญกลุ่มเป้าหมาย คือ
อาสาสมัครที่อายุอยู่ในช่วง 18-64 ปี จานวน 4,284 คน ในพื้นที่อาเภอปลาปากและธาตุพนม ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ เข้าสู่กระบวนการทดสอบทางคลินิก โดยสุ่มและแบ่งอาสาสมัครออกเป็นสามกลุ่ม จานวน 1,836 คนจะ
ได้รับวัคซีนที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม อีก 612 คนจะได้รับวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ที่มีขายในท้องตลาด และอีก
1,836 คนจะได้รับสารเลียนแบบวัคซีน มีการเจาะเลือดเพื่อวัดภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน หลังฉีดวัคซีน 28 วัน 180
วัน และ 360 วัน เพื่อประเมินการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้นอาสาสมัครทุกคนจะ
ได้รับการติดตามอาการผิดปกติหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนในระยะ 1 สัปดาห์แรกหลังฉีดวัคซีน และ
ตลอดระยะการศึกษา 1 ปี มีการติดตามการเจ็บปุวยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และอาการติดเชื้อเฉียบพลันรุนแรง
ในระบบทางเดินหายใจรายสัปดาห์ สานักงานโครงการศึกษาวิจัย ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนม มี นายแพทย์เกรียง
ไกร ประเสริฐ เป็นนักวิจัยหลัก การศึกษานี้ได้รับทุนสนันสนุนจากองค์การเภสัชกรรม 57 ล้านบาท คาดว่าการศึกษา
จะใช้เวลาประมาณ 16 เดือน การพิทักษ์สิทธิกลุ่มเปูาหมายหรืออาสาสมัคร: โครงร่างวิจัยนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นหน่วยงานที่ปกปูองและพิทักษ์สิทธิของ
อาสาสมัคร และผลสัมฤทธิ์ต้องผ่านการรับรองขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาสาสมัครจะ
ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความปลอดภัยของอาสาสมัคร เริ่มตั้งแต่การตรวจ
สุขภาพโดยแพทย์เพื่อคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพดีเท่านั้น การเลือกเข้าโครงการตามความสมัครใจ ได้รับการทา
ประกันสุขภาพทุกคน หากเกิดการเจ็บปุวยในระหว่างอยู่ในโครงการจะได้รับการเฝูาระวังอาการข้างเคียงหลังฉีด
วัคซีนอย่างเข้มงวดภายใน 30 นาที ติดตามต่ออีก 1 สัปดาห์และภายใน 1 ปี ในกรณีมีอาการผิดปกติหรือมีอาการ
ไม่พึงประสงค์จะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม โดยองค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแล ฯ ตามข้อกาหนดของระเบียบกฏหมายไทย ประโยชน์ที่จะได้รับ :
ต่ออาสาสมัคร แม้ไม่ได้มีผลประโยชน์โดยตรง แต่จะมีประโยชน์ในที่ได้รับการตรวจสุขภาพจากการวิจัยนี้

~ ๒๐ ~

อาจทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในส่วนที่ไม่เคยรู้มาก่อน การได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสายพันธุ์ในวัคซีนตรงกับสาย
พันธุ์ที่ก่อโรคอยู่ในชุมชน ต่อประเทศไทย หากวัคซีนที่ผลิตนี้ทดสอบทางคลินิกแล้วพบว่าได้ผลดี จะนาไปสู่การ
รับรองจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลใช้ได้กับประชาชนได้อย่างเร็วใน ปี 2563 เริ่มต้นปีละ 2 ล้านโดส และสามารถขยายกาลังการผลิตได้ถึง
ปีละ 10 ล้านโดส ให้มปี ริมาณเพียงพอต่อการใช้ของประชากรในประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทางโครงการฯ จะเริ่มดาเนินการปรึกษาหารือ ทาความเข้าใจกับชุมชนถึงความ
เป็นไปได้ในการดาเนินการในเดือนเมษายน 2562 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๐ การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี ๒๕๖๒
รกท.พัฒนาการจังหวัด
ขอสรุปการขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี ๒๕๖๒
การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี 2562 ตามที่จังหวัดนครพนมได้จัดทาโครงการ
“นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อพัฒนายกระดับครัวเรือนเปูาหมายให้ผ่านเกณฑ์
ด้านรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนเปูาหมายให้ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี/ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
ด้านรายได้จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 จานวน 453 ครัวเรือน หรือครัวเรือนที่ได้รับการเสนอ
ชื่อจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมถึงผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครพนมและตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้า
ของรัฐบาลนั้น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม ในฐานะฝุายเลขานุการทีมสร้างสุขจังหวัดนครพนม ได้รวบรวมความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
1. ผลการสารวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ/สภาพปัญหา และความต้องการในการให้ความ
ช่วยเหลือจานวน 94 ครัวเรือน ดังนี้
-ต้องการด้านรายได้
40 ครัวเรือน
-ต้องการด้านที่อยู่อาศัย
12 ครัวเรือน
-ต้องการด้านสุขภาพ
18 ครัวเรือน
-ต้องการด้านการศึกษา
2 ครัวเรือน
-ต้องการด้านอื่นๆ
4 ครัวเรือน
2. ผลการบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือ จานวน 3 ครัวเรือน ดังนี้
1. ครัวเรือนของนางถวิล ขลิบบุรินทร์ บ้านเลขที่:ป4/10 หมู่ที่ 9 บ้านปฏิรูป ต.ศรีสงครามอ.ศรีสงครามจ.นครพนม
สภาพครัวเรือน: เจ็บปุวยเบาหวาน ความดัน เส้นประสาทอักเสบพิการเดินไม่ได้ หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2,000 บาท มอบส้วมสาหรับผู้
พิการ สารวจและให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท กาชาดจังหวัดนครพนม
มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ มอบรถเข็นผู้สูงอายุ จานวน
1 คัน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จานวน 2 แพ็ค ทาปูายดูดวง,

~ ๒๑ ~

ทาปูายปะยางรถจักรยานยนต์(ให้ลูกชาย) ฝึกสอนการทาอาชีพดอกไม้จันทน์ โดยมูลนิธิศรีโคตรบูรณ์จะสนับสนุน
อุปกรณ์เริ่มต้นมูลค่า 2,000 บาท และจะรับซื้อทั้งหมด ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีสงคราม (สสอ.) ดูแลเรื่องสุขภาพ กองทุนหมู่บ้านฯ /กองทุนสตรี มอบเครื่องปั๊มลม
ให้บุตรชายนางถวิล ประกอบอาชีพซ่อมปะยางรถจักรยานยนต์ อปท.กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลให้การช่วยเหลือ ให้
กาลังใจ และช่วยกันซ่อมแซมบ้านครัวเรือนเปูาหมาย
2. ครัวเรือนของนางปราณี เสือนาค บ้านเลขที่ : ป7/13 หมู่ที่ 5บ้านปฏิรูปต.ศรีสงครามอ.ศรีสงครามจ.นครพนม
สภาพครัวเรือน: เจ็บปุวยร่างกายอ่อนแรง และบุตรชายมีอาการทางจิต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พมจ.) มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2,000 บาท มอบส้วมสาหรับผู้พิการ กาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงิน
ช่วยเหลือ 3,000 บาท มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จานวน 4 แพ็ค
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จานวน 2 แพ็ค ฝึกสอนการทาอาชีพดอกไม้จันทน์
โดยมูลนิธิศรีโคตรบูรณ์จะสนับสนุนอุปกรณ์เริ่มต้นมูลค่า 2,000 บาท และจะรับซื้อทั้งหมด ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้ในครัวเรือน สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีสงคราม (สสอ.) ดูแลเรื่องสุขภาพ และเข้าประเมิน
สุขภาพจิตของบุตรชายหากเข้าหลักเกณฑ์จะได้นาตัวเข้าบาบัดรักษาต่อไป อปท.กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลให้การ
ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ และช่วยกันซ่อมแซมบ้านครัวเรือนเปูาหมาย
3. ครัวเรือนของนายลาน ผ่ามวัน บ้านเลขที่: 126/1 หมู่ที่ 4 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
สภาพครัวเรือน : ภรรยาปุวยเป็นโรคหัวใจเรื้อรัง ยาวนานกว่า 30 ปีออกข่าวถึงการสู้ชีวิต มีอาชีพปลูกพืชผักและ
ปลูกดอกดาวเรือง โดยสานักพระราชวังให้หน่วยงานของรัฐเข้าให้การช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พมจ.) มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2,000 บาท สารวจและให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 20,000 บาท กาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพและเครื่องนุ่งห่ม โรงพยาบาลนครพนม
ช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ มทบ.210, อาเภอเมืองนครพนม, นพค. 22 และจิตอาสา รวมกาลังซ่อมแซม
บ้านพักที่อยู่อาศัย เกษตรจังหวัดนครพนม มอบเมล็ดพันธ์พืชและปุย ตลอดจนให้คาแนะนาการปลูกพืช
และหาตลาดรองรับพืชผักที่ปลูก จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พลังงานจังหวัด
ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนมรอบเดือนมกราคม 2562 : ข้อมูล ณ วันที่ 25กุมภาพันธ์
2562 ระดับคะแนนของจังหวัดนครพนม การใช้ไฟฟูาได้ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 ) การใช้น้ามันได้ 0คะแนน
(คะแนนเต็ม 5) ร้อยละการรายงานผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน การใช้ไฟฟูา = 75.81 % การใช้น้ามัน =
70.97 % จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

~ ๒๒ ~

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครพนม ได้ดาเนินการจัดตั้งและให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม
2557 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน 2,189
เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว จานวน 1,973 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.13 และเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
216 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.87 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๖.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกุมภาพัน
เหล่ากาชาดจังหวัด
ที่ประชุม
รับทราบ
๖.๔ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์
ปลัดจังหวัด
ขอสรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 201 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 201 ยูนิต
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 233 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 233 ยูนิต
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา จานวน 2 ครั้ง
มีผู้บริจาค จานวน 22 ราย
- ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 2 ครั้ง
มีผู้บริจาค จานวน 20 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่า-กาชาด
จังหวัดนครพนม ประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้ งที่
5/2562 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านปฎิรูป ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ในโอกาสเดียวกันท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด- จังหวัด
นครพนม นาถุงยังชีพ มอบแก่ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส จานวน 100 ชุด
4.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดนครพนม ภายใต้การนาของ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม มอบหมายให้ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ/ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ออกตรวจเยี่ยม ให้
ก าลั ง ใจ ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การใช้ เ งิ น ทุ น และแนะแนวทางศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ

~ ๒๓ ~

เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จานวน 26 ราย
9 สถานศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนนาทมวิทยา ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
2. โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา ตาบลหนองซน อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
3. โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ตาบลหนองแวง อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
4. โรงเรียนพะทายพิทยาคม ตาบลพะทาย อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
5. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตาบลนางัว อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
6. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
8. โรงเรียนชุมชนนางัว ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
9. โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ตาบลโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ในโอกาสเดียวกัน เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นักเรียนทั้ง 26 ราย ด้วย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดนครพนม ภายใต้การนาของ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจัง หวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม มอบหมายให้ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ/ กรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครพนม ออกตรวจเยี่ ย ม
ให้ ก าลั ง ใจ ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การใช้ เ งิ น ทุ น และแนะแนวทางศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ
เยาวชน ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561
ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครพนม เป็ น วั น ที่ 2
จานวน 25 ราย 8 สถานศึกษา 1 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
2. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
3. มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
4. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
5. โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตาบลปลาปาก อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
6. โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ ตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
8. โรงเรียนธาตุพนม ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
9. โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ตาบลดงขวาง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในโอกาสเดียวกัน เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นักเรียนทั้ง 25 ราย ด้วย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการ นครพนมสร้างสังคม อุดมสุข ของราษฎรผู้ยากไร้ รายนางถวิล
ขลิบบุรินทร์ ที่อยู่ 4/10 หมู่ 9 ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปุวยเป็นโรคเบาหวาน
ความดัน ไขสันหลังตีบ ปลายประสาทอักเสบ จนไม่สามารถเดินได้ ในเบื้องต้นมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

~ ๒๔ ~

1.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ถุงยังชีพ
และผ้าห่ม
2.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2,000.-บาท
(สองพันบาทถ้วน) และมอบส้วมสาหรับผู้พิการ สารวจให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ไม่เกินครัวเรือนละ
20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3.กองทุนหมู่บ้าน /กองทุนสตรี มอบเครื่องปั้มลม ให้บุตรชาย นางถวิล ขลิบบุรินทร์ ได้ประกอบ
อาชีพ ซ่อมรถ ปะยาง เพื่อหารายได้
4.มูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ มอบรถเข็นผู้สูงอายุ 1 คัน และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 4 แพ็ค
5.สานักงานสาธารณสุขอาเภอเข้าให้การช่วยเหลือดูแลทางด้านสุขภาพ
6.พัฒนาชุมชนเข้าฝึกสอนอาชีพทาดอกไม้จันทน์ โดยมูลนิธิศรีโคตรบูรณ์จะสนับสนุนอุปกรณ์
เริ่มต้นมูลค่า 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) และจะรับซื้อของทั้งหมด
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การดูแลช่วยเหลือ เป็นกาลังใส่ใจดูแลกัน
ในชุมชน และช่วยกันซ่อมแซมบ้าน นางถวิล ขลิบบุรินทร์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ของราษฎรผู้ยากไร้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ราย
นางปราณี เสือนาค ที่อยู่ 7/13 หมู่ 5 ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม บุตรชายมีอาการทางจิต
ประสาทหลอน ในเบื้องต้นมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ถุงยังชีพและ
ผ้าห่ม
2.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2,000.- บาท
(สองพันบาทถ้วน) และส้วมสาหรับผู้พิการ
3.มูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 4 แพ็ค
4.พัฒนาชุมชน เข้าฝึกสอนอาชีพทาดอกไม้จันทน์ โดยมูลนิธิศรีโคตรบูรณ์จะสนับสนุนอุปกรณ์
เริ่มต้นมูลค่า 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) และจะรับซื้อของทั้งหมด
5.สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีสงคราม เข้าให้การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ และเข้าประเมิน
สุขภาพจิตของบุตรชาย หากเข้าหลักเกณฑ์จะได้นาตัวเข้าบาบัดรักษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน นายลาน ผ่ามวัน อายุ 68 ปี และ
ภรรยา นางฮวา เหงียนถิ อายุ 66 ปี ณ บ้านเลขที่ 126/1 หมู่ 4 ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นครอบครัวที่ออกข่าวถึงการสู้ชีวิต และสานักพระราชวังให้หน่วยงานของรัฐเข้าให้การช่วยเหลือ
โดยครัวเรือนนี้มีอาชีพปลูกผักและเพาะต้นดอกดาวเรืองขาย หารายได้ดูแลภรรยาที่ปุวยเป็นโรคหัวใจเรื้อรัง
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่โดยสรุปการให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น ดังนี้

~ ๒๕ ~

1.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2,000.- บาท
(สองพันบาทถ้วน) พร้อมค่าวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักที่อยู่อาศัย 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
2.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบสิ่งของยังชีพและเครื่องนุ่งห่ม
3.โรงพยาบาลนครพนมเข้าช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ
4.มณฑลทหารบกที่ 210, อาเภอเมืองนครพนม ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 และจิตอาสา รวม
กาลังซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย
5.เกษตรจังหวัดนครพนม ให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธ์พืชและปุย ตลอดจนแนะนาวิธีการดูแลพืช
พร้อมหาตลาดรองรับพืชผักที่ปลูก
5.งานประชุม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการนาของนายสยาม ศิริมงคล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้ส่งกรรมการขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา
(MOU) ประจาปี 2562 ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 11-12
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร จานวน 4 ท่าน คือ
1.นางสาวกัญญพัชร แย้มกมล กรรมการพันธกิจด้านเหล่ากาชาดจังหวัด 8 ประการ
2.นางสาวไพวรรณ์ เหล่าพัฒนาถาวร กรรมการพันธกิจด้านกิ่งกาชาดและผู้พิการ
3.นางอุทินพร บุญชวลิต กรรมการพันธกิจด้านอาสาสมัครสภากาชาดไทย
4.นางวาณี โควบุตร กรรมการพันธกิจด้านของเหล่ากาชาดจังหวัด
โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย ประธานในพิธี
6.งานอื่นๆ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจาปี 2562 ณ บริเวณ
หน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนมัสการพระธาตุพนม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
ปลัดจังหวัดนครพนม /เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เฝูารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ -สยาม
บรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานนครพนม เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
นครพนม ดังนี้
1 เรือนจากลางจังหวัดนครพนม ตาบลขามเฒ่า อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
2.ทรงเปิด"ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
3.โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองเทา อาเภอท่าอุเทน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทาน และทรงเยี่ยมประชาชน
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วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม นาง วิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กรรมการและสมาชิกหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ร่วมด้วยข้าราชการทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าเฝูารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนพระทายพิทยาคม ตาบลพระทาย อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตาบลนาเข
อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ทรงทอดพระเนตรห้องพยาบาล ห้องสมุด กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริม
นม โครงการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2562
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทั่วไป
ร่วมเวียนเทียน จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๒
พาณิชย์จังหวัด
สรุปภาวะการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมกราคม 2562
สถานการณ์การค้าชายแดน ด้านจังหวัดนครพนม มูลค่าการค้ารวมในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่า 9,421.82
ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 มีมูลค่า 7,390.65 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น 2,031.17 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.48 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีเดือนมกราคม 2561 มีมูลค่า 7,413.65
ล้านบาทมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,008.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.08
การส่งออก
มูลค่าการส่งออกในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่า 5,642.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือน
ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 5,065.69 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น 576.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.38 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเดือนมกราคม2561 มีมูลค่า4,750.97 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น
891.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.75
สินค้าส่งออกที่สาคัญคือขนุนชมพู่ทุเรียนมะขามลาไยเครื่องดื่มบารุงกาลังลาไยอบแห้งโค,กระบือ
มีชีวิต โซลาร์เซลล์ เนื้อลาไยอบแห้งขนมขบเคี้ยวยาสีฟันมะม่วงมังคุดอุปกรณ์ทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัด
ไฟฟูา
การนาเข้า
มูลค่าการนาเข้าในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่า 3,779.64 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือน
ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 2,324.96 ล้านบาทมูลค่าเพิ่มขึ้น 1,454.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.56
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เดือนมกราคม 2561 มีมูลค่า 2,662.68 ล้านบาท มูลค่าลดลง
1,116.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.95
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สินค้านาเข้าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานไฟฟูา เวเฟอร์ที่ธาตุเคมีโด๊ปแล้วใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตโซล่าเซลล์ปูนผงปุยเคมีเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุดที่ชาร์จไฟสายไฟพร้อม
ขั้วเสื้อวาล์วชิ้นบน - ล่างส่วนประกอบของรถยนต์
ดุลการค้า
สาหรับในเดือนมกราคม 2562 เปรียบเทียบยอดส่งออกและนาเข้าแล้ว จังหวัดนครพนมได้
ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า 1,862.54 ล้านบาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมร่วมกับกลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภคกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
การค้าสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของ
จังหวัดนครพนมเดือนมกราคม2562โดยสรุปการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศรายการสินค้าและบริการ
ที่คานวณมีจานวน 422 รายการสาหรับจังหวัดนครพนมมีจานวน 253 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถานการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร
การบันเทิงการอ่านการศึกษาและการศาสนายาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของ
จังหวัดนครพนม ได้ผลดังนี้
1.ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนมกราคม 2562 เท่ากับ101.71
เทียบกับเดือนธันวาคม 2561 คือ 101.73 โดยลดลงร้อยละ 0.02 เทียบกับเดือนมกราคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ
0.27
2.ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนมกราคม 2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เท่ากับ 100 เดือนมกราคม 2562 เท่า กับ
101.5 สาหรั บ เดื อนธัน วาคม 2561 เท่า กับ 101.4
3.การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนมกราคม2562เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนธันวาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.1
3.2 เดือนมกราคม2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.5
4.ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมกราคม 2562 เทียบกับเดือนธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 (เดือนธันวาคม 2561 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน2561 ลดลงร้อยละ 0.7) ทั้งนี้เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.6 สาหรับดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม
ลดลง
ร้อยละ 0.4
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของดัชนีหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 1.9 จากการสูงขึ้นของไข่ไก่ นอกจากนี้หมวดผักและผลไม้ เช่น มะเขือ
พริกสด ต้นหอม ผักกาดขาว แตงกวา แตงโม องุ่น และสับปะรด รวมถึงสินค้า ข้าวสารเหนียว หอยแครง กะทิสาเร็จรูป
ก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน
.5พิจารณาเทียบกับเดือนมกราคม 2561 ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เดือนธันวาคม) 2561
เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ (0.5 สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ หมวด 6.0 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดข้าว แปูงและผลิตภัณฑ์จากแปูง ร้อยละ 1.9
อาหารบริโภค หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.5 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 5.3 นอกบ้าน ร้อยละ-

~ ๒๘ ~

หมวดผักและผลไม 1.1 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้า ร้อยละ 1.6้ ร้อยละ และหมวดอาหารบริโภค 0.6ในบ้าน
ร้อยละ 0.3จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด (๑) ตางมติเถรสมาคม กาหนดให้มีการบรรพชาอุปสมบท เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกการอุปสมบทของจังหวัดกาหนดจัดที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม จานวน ๘๙ รูป จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพอัฐบริขาร รูปละ ๓,๕๐๐ บาท (๒) การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน
เดือนนี้กาหนดจัดที่วัดศรีสงคราม บ้านท่าบ่อ จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีและประสานทาง อ.ศรีสงคราม เชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ไปร่วมพิธี ฯ ด้วย
ประธานหอการค้าจังหวัด
๑)งานนมัสการองค์พระธาตุพนมที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา ๙ วัน นักท่องเที่ยวที่มา
ธาตุพนมแล้ว จะเดินทางมาสักการะพญาศรีสัตตนาคราชเป็นจานวนมาก ถ้ามีการจัดกิจกรรมที่รองรับในตัวจังหวัดได้น่า
จะเป็นเรื่องที่ดี ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย (๒) ขออาลาในตาแหน่งประธานหอการค้าจังหวัด ในเดือนหน้าจะมี
ท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาประชุม ฯ แทน ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน อาเภอ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้ความร่วมมือในงานของหอการค้าเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ได้ดารงตาแหน่ง
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งสรรหาคนใหม่มาดารงตาแหน่งจะมีประธาน
คนใหม่ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด การปลูกจิตสานึกในการช่วยลดมลพิษ ถนนมีฝุนละอองมาก การขนถ่ายหิน ดิน ทราย
ถ้าหากมีการปลูกจิตสานึก การรณรงค์ การล้างถนน ถ้ามีกิจกรรมตามนี้ร่วมกันจะลดมลพิษและฝุุนละอองได้
เกษตรจังหวัด
ในวันที่ ๑ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร จะนาผลผลิตทางการเกษตร
มาจาหน่ายในงานเกษตรลุ่มน้าโขง ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนครพนม และกาหนดเปิดงานในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานและเลือกชมเลือกซื้อผลผลิตภัณฑ์ที่นามาจัดแสดงและจาหน่ายในงาน
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ถนนในเขตเทศบาลและเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยัง อ.ท่าอุเทน การบาบัดน้าเสียออจาก
โรงแรม มีหลายจุดที่ไหลมารวมกัน ตกค้างเป็นแหล่งน้าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีการขุดลอกคลองข้างถนน
จะทาให้ภูมิทัศน์ดีขึ้น และกลิ่นจางหายไป อยากให้มีการแก้ไข ปัญหาเรื่องการบาบัดน้าเสีย หาแนวทางร่วมกันปูองกันบาบัด
น้าเสียที่มีน้าขังในบริเวณต่าง ๆ
- ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.
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