~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมจุลมณี โรงเรียนธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
-------------------------ผู๎มาประชุม
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๑๖.
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๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายสยาม
นางวิไลวรรณ
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
ลีลาเลิศแล๎ว
ศิริมงคล
ชูปญ
ั ญา
จันทร์ทอง
ตริสกุล
วงศ์อินอยูํ
วงศ์ดี
รัตน์รองใต๎
ทัศคร
สิมกันยา
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
รุํงเรือง
อนันตจารุตระกูล
นุชัย
ทรัพย์แก๎วยอด
ชมภูมาศ
ยลวงศ์
ตุ๎มเพชร
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๒๓.
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๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางภัทรวดี
นายคานวณ
นายมนต์ชัย
น.ส.วรานิษฐ์
นางสุกัลยา
นางเบญจวรรณ
นายเดชา

สิงคเสลิต
สุวรรณดี
เดชพล
กีรติพงษ์เวศน์
แก๎วสม
แสงแผ๎ว
พลกล๎า

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

~๒~

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

สอนเทศ
สีหนาทลือชาชัย
อุํนตา
วังริยา
นิลยองตระกูล
ฐาปพายสิพงศ์
ธิวะโต
ฟูกูล
สินโสภา
มิควาฬ
คาชมภู

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

แหลํงสะท๎าน
แหลํงสะท๎าน
ขวัญทอง
อุํนบุญ
ยุทธนานนท์
สารกาล
ภาน๎อย
นิติธรรมธร
สีนวล

๔๙. น.ต.นราธิป

ชุบขุนทด

๕๐. ร.ต.นเรศ

คาชมภู

๕๑. นายประพนธ์
๕๒. นางสาวอุทัยวรรณ

แก๎วกาพล
ศุภธีรวงศ์

๕๓. นางสมฤทัย

พรหมเอื้อ

๕๔. นายธนัชต์วัสส์
๕๕. วําที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๖. นายไพฑูรย์
๕๗. นางรุจีรา
๕๘. นายปริญญา

รัตนวรรณี
คาแสงดี
สุขตําย
วงศ์เครือศร
ธรเสนา

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

~๓~

๕๙. นายมงคล

รุํงสวําง

๖๐. นายอรรถกานต์

สุวรรณไตร

๖๑. นายอิทธิพัทธ์
๖๒. น.ส.สร๎อย

อรรคสาร
สกุลเค็บ

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

มีแก๎ว
พิสุทธิรัตน์
เพชรมุนี
คุณาบุตร
สีหนาท

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

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

๘๑. นายจรูญ
๘๒. นางสาวสุมลฑา
๘๓. นายสุรศักดิ์
๘๔. นายสุพจน์
๘๕. นางสาวอมรรัตน์
๘๖. นายวิษณุ
๘๗. นางน้าทิพย์
๘๙ นายเปรมวดี
๘๙. นางสาวพัทธ์ธีรา
๙๐. นายกฤษฎา

เหลําลา
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
คณานันท์
สุราวุธ
แก๎วมณี
ศรีวรรณ
ขุนชะ
สาครวงศ์

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.ทําอากาศยานนครพนม
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นายดํานศุลกากรนครพนม
แทน หัวหน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
แทน ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ ๖ สาขานครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
แทน หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์นครพนม
แทน หัวหน๎าดํานตรวจพืชนครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
ผู๎บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู๎อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
แทน ผอ.สานักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขานครพนม
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หน.ดํานตรวจสัตว์ป่านครพนม กรมอุทานแหํงชาติ

~๔~

๙๑. นางยุภาวรรณ์
๙๒. นายฉัตรชัย

ไชยดี
เต๎าทอง

๙๓. นางณัฐฎยา

พุทธศาวง

๙๔. นายอดุล
๙๕. นายประภาส
๙๖. นายไพโรจน์
๙๗. นายณัฐนพ
๙๘. 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. นายเดํนชัย
๑๒๒. นายเทิดศักดิ์
๑๒๓. นายอุดร

หลั่งทรัพย์
เปี้ยคา
พงษ์พิพัฒน์
สุชนวนิช
ก๎องเกียรติกมล
เจียวิริยบุญญา
พันธุมัย
ไตรยะถา
พลนารี
ลาดบาศรี

แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู๎อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔
นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรนครพนม
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู๎จัดการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
แทน ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู๎จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัด
หัวหน๎าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด
ผอ.การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
แทน ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม

~๕~

๑๒๔. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๕. น.ส.อัมพวา

สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง

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

สินธิสุทธิ์
วิกุลศิริรัตน์
อุติลานนท์
พรหมเถ๎า
ภูสีอํอน

๑๓๑. นายสมชอบ
๑๓๒. นายนิวัต
๑๓๓. นายกาญน์ทอง
๑๓๔. นายเอกราช
๑๓๕. นายชัยวัฒน์
๑๓๖. วําที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๗. นายศรี
๑๓๘. นายพีรพล
๑๓๙. นายวรวิทย์
๑๔๐. นายนิทัศน์
๑๔๐. นายทินกร
๑๔๑. นายปรีชาพงศ์
๑๔๒. นายบารุง
๑๔๓. นายวิชาญ
๑๔๔. วําที่ 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.กิตติศักดิ์
๑๕๑. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๒. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์
๑๕๓ พ.ต.อ.กวีศักดิ์
๑๕๔. พ.ต.ท.สมยงค์
๑๕๕. พ.ต.อ.ชลพงศ์
๑๕๖. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๗ พ.ต.ท.ธีระเดช

นิติพจน์
เจียวิริยบุญญา
ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์
ชัยเวชพิสิฐ
ขาปู่
ศรีพุทธรินทร์
ลือลํา
พิมพนิตย์
เทศสวัสดิ์
ขันแก๎ว
ทองมี
ศรีลาชัย
น๎อยใต๎
คงคาน๎อย
สุวรรณไตรย์
จุลกะ
มั่นยิ่ง
พิมพกอร์
สริวรวัชร์
จันทร์ศรี
จิระสกุลไทย
ภาดี
สุขบาง
วงษ์สารักษ์
อารมณ์ดี
พิทักษ์ธรรม
เหมนนท์

ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ เขต ๒๕
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอทําอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ๎านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว๎า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
แทน ผกก.สภ.บ๎านแพง
ผกก.สภ.ทําอุเทน
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
แทน ผกก.สภ.เรณูนคร
แทน ผกก.สภ.นาหว๎า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
แทน ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง
ผกก.สภ.บ๎านกลาง
แทน ผกก.หลักศิลา
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๑๕๘. พ.ต.ท.สมภพ
๑๕๙. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๐. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๑. พ.ต.ท.มนพร
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
๑. นายวรากร
๒. นายศราวุฒิ
๓. นางยุพิน
๔. นายไชยวุฒิ
๕. นายจรัญศักดิ์
๖. นางสาวกนกพร
๗. นางสาวมยุรี
๘. นางเอมอร
๙. นางพรทิพย์

แก๎วรุนคา
บัวศรี
ลึกทะเล
ลิขิตมานนท์

ปานเพชร
ทรงโฉม
รัตนมงคล
วัชเรนทร์สุนทร
ดวงศรี
ไชยศล
อาจปาสา
อุํนคา
ภาจันทร์คู

สวญ.สภ.หนองฮี
หัวหน๎าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน๎าหนํวยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจทํองเที่ยว ฯ

หัวหน๎ากลุํมงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
หัวหน๎ากลุํมงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
รกท.ผอ.กลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผอ.กลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
หน.หนํวยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผอ.กลุํมงานอานวยการ
เจ๎าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม

****************************
พิธีการก่อนการประชุม

------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยได้ลงในเว็บไซต์จังหวัดนครพนม
http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จานวน ๒๘ หน้า เพื่อให้องค์
ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณารับรอง
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑ การจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๖๒
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
การจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา

~๗~

เจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๖๒ ตาม มติ ครม. ได้กาหนดให้วันที่ ๓๑
มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสาคัญของชาติ โดยกาหนดให้มีการประกอบงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และจังหวัดกาหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๖๒
จังหวัดจึงกาหนดจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการ
จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครพนม (หลังใหม่) และศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.
เป็นต้นไป (รายละเอียดตามกาหนดการดังนี้)
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๓๐ น.
- พระสงฆ์ จานวน ๖๘ รูป ฉันภัตตาหารเช๎า ณ บริเวณห๎องโถงชั้นลําง
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหมํ)
- ข๎าราชการ และผู๎เข๎ารํวมพิธีพร๎อมกัน ณ บริเวณหน๎าศาลากลางจังหวัด
นครพนม (หลังใหมํ)
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- ประธานในพิธี เดินทางมาถึงศาลากลางจังหวัดนครพนม
- นาข๎าราชการ และผู๎รํวมพิธีทาบุญตักบาตรข๎าวสาร อาหารแห๎ง แดํพระสงฆ์
จานวน ๖๘ รูป
เวลา ๐๗.๔๕ น.
- ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
- ลงทะเบียนเพื่อจัดลาดับการถวายพานพุํม
- หัวหน๎าสํวนราชการ หนํวยงาน หรือผู๎แทน ถวายราชสักการะ พานพุํมดอกไม๎สด
จานวน ๑ พาน เบื้องหน๎าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
พระมหาเจษฎาราชเจ๎า
เวลา ๐๘.๓๙ น.
- ประธานเดินทางถึงบริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานประจาแทํนถวายความเคารพเสร็จแล๎วขึ้นบนเวทีประกอบพิธีตามลาดับ
(ทุกคนยืนขึ้น)
- ประธานทาความเคารพ (คานับ) วางพานพุํมดอกไม๎สดถวายราชสักการะ
เสร็จแล๎วจุดธูปเทียนเครื่องทองน๎อย กราบ ๑ ครั้ง (ไมํแบมือ)
ลุกขึ้นถวายความเคารพ (คานับ)
- ประธานลงมาประจาแทํนพิธีกลําวอาศิราวาทราชสดุดี (จบแล๎ว)
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เสร็จพิธี
พิธีวันข๎าราชการพลเรือน
- ประธานนั่งประจาที่
- ประธาน อํานสารนายกรัฐมนตรี
- หัวหน๎าสานักงานจังหวัดนครพนม กลําวรายงานตํอประธานในพิธี
ประกาศเกียรติคุณข๎าราชการพลเรือนดีเดํน ประจาปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดนครพนม
- ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกํข๎าราชการพลเรือนดีเดํน และกลําวให๎โอวาท
- เสร็จพิธีวันข๎าราชการพลเรือน

~๘~

*************************
หมายเหตุ
๑. เครื่องถวายราชสักการะ
พานพุํมดอกไม๎สด จานวน ๑ พาน
๒. การแตํงกาย
๒.๑ พิธีตักบาตร
- ผู๎รํวมพิธีแตํงชุดผ๎าไทย หรือชุดสุภาพ
๒.๒ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
- ข๎าราชการ ชุดปกติขาว
- พํอค๎า ประชาชน (สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี) แตํงชุดไทยหรือชุดสุภาพ
- นักเรียน นักศึกษา แตํงเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
- องค์กรเอกชน และกลุํมพลังมวลชน แตํงเครื่องแบบตามสังกัด
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราชเจ้าในมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ในสังกัด ได้นาพานพุ่มดอกไม้สดไปร่วมถวายราชสักการะพิธีดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จึงขอนาเรียนให้
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจาปี ๒๕๖๒
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
การจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ด๎วยในวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได๎กาหนดให๎จังหวัดจัดงานรัฐพิธีประกอบพิธีถวายราชสักการะเป็นประจาทุกปี จังหวัดจึงกาหนดจัดงานรัฐพิธี
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจาปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครพนม ในวันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์
จักรี เริ่มตั้งแตํเวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต๎นไป สาหรับอาเภอให๎จัดพิธีในลักษณะเดียวกันกับจังหวัด ณ อาเภอ/ในวัน
ดังกลําวด๎วย ตามกาหนดการดังนี้
วันเสาร์ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๓๐ น.
- ผู๎รํวมพิธีพร๎อมกัน ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมือง
จ.นครพนม
- ลงทะเบียนเพื่อกาหนดลาดับการถวายพานพุํมดอกไม๎สด
- ผู๎รํวมพิธีถวายพานดอกไม๎สด ตามลาดับ
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เดินทางถึงหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
เวลา ๐๗.๓๐ น.
- ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนมประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนมจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

~๙~

- เจ๎าหน๎าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให๎ศีล
- ผู๎รํวมพิธีรับศีลพร๎อมกัน
- ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนมถวายความเคารพ ถวายราชสักการะพาพุํมดอกไม๎สด
จุดธูปเทียนเครื่องทองน๎อยเบื้องหน๎าพระบรมสาทิสลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์
กราบที่แทํนกราบ (กราบไมํแบมือ) ๑ ครั้ง จากนั้นยืนถวายความเคารพ
- ผู๎วําราชการจังหวัดเข๎าประจายังแทํนพิธี
- กลําวถวายอาศิรวาทราชสดุดี (จบแล๎ว)
ดนตรีเพลงสรรเสริญพระบารมี พร๎อมกับพระสงฆ์สมณศักดิ์ จานวน ๑๐ รูป
เจริญชัยมงคลคาถา
- ผู๎วําราชการจังหวัด และผู๎แทนผู๎รํวมพิธีถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต)
และจตุปัจจัยไทยธรรมแดํพระสงฆ์ ๑๐ รูป
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- เสร็จพิธี
การแตํงกาย

- ข๎าราชการแตํงชุดปกติขาว
- พํอค๎า ประชาชน ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี แตํงชุดไทยหรือชุดสุภาพ
- นักเรียน นักศึกษา แตํงเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
- องค์กรเอกชนและกลุํมพลังมวลชน แตํงเครื่องแบบตามเหลําสังกัด
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราชเจ๎าในมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดจึงขอเรียนเชิญทํานพร๎อมด๎วยข๎าราชการ พนักงานและลูกจ๎าง
ในสังกัด ได๎นาพานพุํมดอกไม๎สด ไปรํวมถวายราชสักการะในพิธีดังกลําวข๎างต๎นโดยพร๎อมเพรียงกัน
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การเตรียมการจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัดนครพนมในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
ผอ.พระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอรายงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการในการประกอบพิธี
จัดทาน้าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนดังนี้
ฝ่ายพิธีการโดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นหัวหน้าคณะทางานฝ่ายพิธี
การได้มีการประชุมปรึกษาหารือ และมอบหมายภารกิจในการประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเตรียมการใน
การประกอบพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยได้ดาเนินการ ดังนี้ เครื่องบวงสรวงและพิธีพราหมณ์
ได้ประสานกับทางวัดเพื่อจัดทาเครื่องบวงสรวงและพราหมณ์ในการอ่านโองการเรียบร้อยแล้ว ประสานนายทหาร
จาก มทบ. ๒๑๐ ตารวจภูธรจังหวัดนครพนม และทหารจาก นรข.นครพนม ในการอัญเชิญเสลี่ยงขันน้าสาคร และ
กาลังจาก มทบ. ๒๑๐ ในการจัดรูปขบวนอัญเชิญขันน้าสาครจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระอุโบสถวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร การจัดลาดับพิธีในการประกอบพิธีตามกาหนดการโดยมอบหมายบุคลากรสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครพนม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม การประสานงานและ
นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประกอบพิธีทาน้าอภิเษก การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จังหวัดได้นัดหมายในการซ้อมใหญ่ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานที่ประกอบพิธีจริง

~ ๑๐ ~

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ การเตรียมการจัดงาน “สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย – ลาว ๒๕๖๒
ประธาน
ด๎วยการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ได๎ประกาศนโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด
และเปิดแคมเปญ “Amazing ไทยเทํ Cool Isan” เพื่อให๎เกิดการกระตุ๎นการทํองเที่ยวและสร๎างกระแสสาหรับนักทํองเที่ยว
คุณภาพเข๎าสูํจังหวัดภาคอีสาน กระตุ๎นการทํองเที่ยวในท๎องถิ่นเพื่อกระจายรายได๎สูํชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการสํงเสริม
การทํองเที่ยวในชํวงเทศกาลสงกรานต์ กระตุ๎นให๎นักทํองเที่ยวและชาวนครพนมเดินทางกลับบ๎านมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนม
จังหวัดจึงได๎บูรณาการความรํวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ และการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
กาหนดจัดงาน “สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหมํไทย – ลาว 2562” โดยใช๎ธีมในการจัดงาน Pink Summer นครพนม’
62 ขึ้น ระหวํางวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562ตั้งแตํเวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณริมฝั่งแมํน้าโขง ในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อสํงเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย และกระตุ๎นเศรษฐกิจ
และการทํองเที่ยวของจังหวัด พื้นที่จัดกิจกรรม แบํงออกเป็น ๔ โซน ดังนี้
๑) โซนที่ 1 กิจกรรมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม(ใช๎พื้นที่บริเวณจาก ลานพนมนาคม ถึง วัดโพธิ์
ศรี)
๒) โซนที่ 2กิจกรรมจาหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค๎าผลิตภัณฑ์เดํนของจังหวัดนครพนม ถนนคนเดิน
และบุพเฟต์ผลไม๎(ใช๎พื้นที่บริเวณจาก ลานพนมนาคา ถึง แยกถนนลูกเสือ)
๓) โซนที่ 3 กิจกรรมโซนบันเทิง สนุกสนาน “Pink Summer นครพนม’62” ซึ่งมี “นก Flamingo” เป็นสัญลักษณ์
ของการจัดงานที่สื่อถึงฤดูร๎อน ความสดใส และวิถีชีวิตของนก Flamingo ที่รวมตัวอยูํกันเป็นฝูง เปรียบเสมือนชาว
นครพนมที่มีความรัก ความสามัคคีกัน(ใช๎พื้นที่บริเวณจาก ลานตะวันเบิกฟ้า
ถึง หน๎าสถานีตารวจภูธร
จังหวัดนครพนม)
๔) โซนที่ ๔ กิจกรรมกีฬาชายหาด (บริเวณหาดทราย ด๎านหลังแขวงทางหลวงนครพนม)
การดาเนินงาน จังหวัดนครพนมได๎มีประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดงาน“สงกรานต์นครพนม
รื่นรมย์บุญปีใหมํไทย – ลาว 2562”ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. 2562เพื่อขับเคลื่อนให๎การจัดงาน“สงกรานต์นครพนม
รื่นรมย์บุญปีใหมํไทย – ลาว 2562” เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยโดยมีพลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก๎ว รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงแรงงาน เป็นที่ปรึกษา และมีฝ่ายจัดกิจกรรมแบํงออกเป็น ๑๒ ฝ่าย ดังนี้
๑)ฝ่ายอานวยการจัดงาน(มีผู๎วําราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน และมี หัวหน๎าสานักงาน
จังหวัดนครพนม เป็นเลขานุการ)
๒)ฝ่ายประชาสัมพันธ์(มีรองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม (นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์)
เป็นประธานและมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเป็นเลขานุการ)
๓)โซนที่ 1 ฝ่ายจัดกิจกรรมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (มีรองผู๎วําราชการจังหวัด
นครพนม (นางวิไลวรรณ ไกรโสดา)และมีปลัดเทศบาลเมืองนครพนม เป็นเลขานุการ)
๔)โซนที่ 2 ฝ่ายจัดกิจกรรมจาหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค๎าผลิตภัณฑ์เดํนของจังหวัด
นครพนม และถนนคนเดิน(มีรองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม (นางวิไลวรรณ ไกรโสดา)เป็นประธานและมีพัฒนาการ
จังหวัดนครพนมและปลัดเทศบาลเมืองนครพนมเป็นเลขานุการรํวม)
๕)โซนที่ 3 ฝ่ายจัดกิจกรรมโซนบันเทิง สนุกสนาน “Pink Summer นครพนม’62”(มีรองผู๎วําราชการ
จังหวัดนครพนม (นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์)เป็นประธาน และมีเกษตรจังหวัดนครพนม เป็นเลขานุการ)

~ ๑๑ ~

๖)โซนที่ ๔กิจกรรมกีฬาชายหาดเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข๎ามาใหมํ โดยมี
ประธานสภา
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัดนครพนมเป็นผู๎เสนอกิจกรรมดังกลําว
๗)ฝ่ายจัดระเบียบและรักษาความสะอาด(มีปลัดเทศบาลเมืองนครพนมเป็นประธาน และมี
ผู๎อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมเทศบาลเมืองนครพนมเป็นเลขานุการ)
๘)ฝ่ายสถานที่และปรับภูมิทัศน์(มีรองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม (นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์)
เป็นประธาน และมีปลัดเทศบาลเมืองนครพนมเป็นเลขานุการ)
๙)ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร๎อยและจัดการจราจร(มีผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
เป็นประธาน และมีผู๎กากับการฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม เป็นเลขานุการ)
๑๐)ฝ่ายรักษาพยาบาล(มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และมี รอง
ผู๎อานวยการด๎านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพนม เป็นเลขานุการ
๑๑)ฝ่ายจัดหารายได๎และสิทธิประโยชน์(มีรองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม (นางวิไลวรรณ
ไกรโสดา)เป็นประธาน และมีคลังจังหวัดนครพนม และผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดนครพนมเป็น
เลขานุการรํวม)
๑๒) ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน(มีสถิติจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และมีหัวหน๎าฝ่ายวิชาการ
สถิติและวางแผนสานักงานสถิติจังหวัดนครพนมเป็นเลขานุการ)
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 32 โครงการ 154 กิจกรรมรวมงบประมาณทั้งสิ้น
283,684,400 บาท ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภทงบรายจํายได๎ดังนี้
- งบดาเนินงาน จานวน 70กิจกรรม งบประมาณ92,877,390บาท คิดเป็นร๎อยละ 32.74
- งบลงทุน จานวน 84 กิจกรม งบประมาณ181,807,010บาท คิดเป็นร๎อยละ 64.09
- งบรายจํายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 3.17
1. ผลการดาเนินงานงบรายจํายลงทุน (ข๎อมูล ณ วันที่22มีนาคม 2562)
1.๒ เบิกจํายแล๎ว จานวน22 กิจกรรม วงเงิน23,577,577บาท
1.2 กํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS แล๎ว จานวน 54กิจกรรมวงเงิน130,764,246บาท
1.3 คงเหลือกิจกรรมที่ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน POในระบบ GFMIS จานวน 30 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมที่อยูํระหวํางรอลงนามในสัญญาจานวน3กิจกรรม งบประมาณ10,819,000 บาท ดังนี้
(1) กํอสร๎างโป๊ะเทียบเรือเพื่อการทํองเที่ยวน้าโขง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม งบประมาณ 3,000,000 บาท อยูํระหวํางทาความตกลงกับสานักงบประมาณ (สํงหนังสืออนุญาตจากกรมเจ๎า
ทําให๎เรียบร๎อยแล๎ว) เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมกํอสร๎างทางเชื่อมปรับปรุงถนนชุมชน ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองนครพนม (หนํวยดาเนินการ :สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม)

~ ๑๒ ~

(2) กิจกรรมขุดคลองทาถนนแนวกันไฟป่าบุํงป่าทามเลียบน้าสงคราม ตาบลสามผง อาเภอศรี
สงคราม ระยะทาง 10,000 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท อยูํระหวํางเทศบาลตาบลสามผงจัดทาแบบแปลน
โครงการมาตรฐานที่ต๎องจัดทาขึ้นใหมํตลอดระยะทางโครงการ 10 กม. กาหนดเวลาแล๎วเสร็จภายในวันที่ 1 เม.ย. 62 ซึ่ง
หลังจากนั้นจะสํงให๎สานักงานการปฏิรูปที่ดินดาเนินการตํอไป ประมาณการการลงนามกํอหนี้ผูกพันได๎ภายในเดือน มิ.ย.
62 (หนํวยดาเนินการ :สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม)
(3) กิจกรรมปรั บปรุงภูมิทัศน์พระนอนวัดพนอมทุํงริมโขง ตาบลพนอม อาเภอทําอุเทน
งบประมาณ 4,819,000 บาท ประกาศผู๎ชนะการเสนอราคาแล๎วเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 อยูํระหวํางเว๎นอุทธรณ์ ครบ
กาหนดในวันที่ 26 มี.ค. 62 (หนํวยดาเนินการ :อาเภอทําอุเทน)
2) กิจกรรมที่ขอใช๎งบประมาณรายจํายที่เหลือจําย ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562จานวน
27 กิจกรรม งบประมาณ 20,916,000 บาท
2. ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562)
สรุปผลเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทรายจําย เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจําย
ร๎อยละ
คงเหลือ
ร๎อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
283,684,400 54,677,688 19.27 229,006,712
80.73
งบดาเนินงาน
92,877,390
26,539,725 28.58 66,337,665
71.42
งบลงทุน
181,807,010 23,577,576 12.97 158,229,434
87.03
งบรายจํายอื่น
9,000,000
4,560,387
50.67
4,439,613
49.33
เบิกจํายเป็นลาดับที่ 18 ของประเทศ
2. สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เฉพาะจังหวัดนครพนม)
1. กลุํมจังหวัดฯได๎รับการจัดสรรงบประมาณฯจานวน 12 โครงการ งบประมาณ 386,870,000 บาทโดย
จังหวัดนครพนมได๎ รั บจั ดสรรฯ จ านวน 7 โครงการ 25 กิจกรรม รวมงบประมาณ 91,642,840บาท โดยอนุมัติ
โครงการครบทุกโครงการ ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภทงบรายจํายได๎เป็นงบลงทุนจานวน 14 กิจกรรม วงเงิน
59,640,000บาท และงบดาเนินงาน จานวน 11 กิจกรรม วงเงิน 32,002,840บาท คําใช๎จํายในการบูรณาการ
งบกลุํมจังหวัดฯ จานวน 500,000 บาท โดยสํงมาเบิกแทนกันที่จังหวัดนครพนมแล๎ว จานวน 87,146,840 บาท
คงเหลือ 4,496,000 บาท ที่ยังไมํสํงมาเบิกแทนกัน
2. ผลการกํอหนี้ผูกพัน งบลงทุนจานวน 14 กิจกรรม วงเงิน 59,640,000บาท(รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 1)
1) กํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS แล๎วจานวน 9 กิจกรรม วงเงิน 45,590,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 76.44 วงเงินที่กํอหนี้ผูกพัน จานวน 38,409,000 บาท และมีเงินเหลือจําย จานวน 7,181,000 บาท
2)ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMISจานวน 5 กิจกรรม วงเงิน 14,050,000บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 23.56
3. ผลการเบิกจํายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(เฉพาะจังหวัดนครพนม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) จังหวัดนครพนม
ได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายกลุํมจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 91,642,840 บาท เบิกจําย

~ ๑๓ ~

แล๎ว จานวน 2,592,500 บาท คิดเป็นร๎อยละ 2.83 ยังไมํเบิกจําย จานวน 89,500,340 บาท คิดเป็นร๎อยละ
97.17บาท โดยเบิกจํายงบดาเนินงาน จานวน 1,000,000 บาท งบลุงทุน 1,592,500 บาท(รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2) จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
รกท. คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
(1 ตุลาคม 2561–22มีนาคม 2562)
1. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ข๎อมูล ณวันที่22มีนาคม
2562 สํวนราชการในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น5,942.639ล๎านบาท แบํงเป็นงบประมาณ
รายจํายประจา 2,540.382ล๎านบาท และงบประมาณรายจํายลงทุน 3,402.257ล๎านบาทโดยในภาพรวมมีการ
เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 2,552.369ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ42.95แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา
1,621.210ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 63.82และการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนจานวน 931.159ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 27.37
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2561 และกํอนปี พ.ศ. 2561) เงินกันไว๎เบิกเหลื่อม
ปีทั้งสิ้น 1,000.437ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 500.142ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 49.99
3. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ (งบ Function) ของสํวนราชการ งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรร
ทั้งสิ้น จานวน 5,291.664 ล๎านบาท แบํงเป็นงบประมาณรายจํายประจา 2,438.505ล๎านบาท และงบประมาณ
รายจํายลงทุน 2,853.159ล๎านบาทโดยในภาพรวมเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 2,485.917 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ
46.98แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา1,590.110ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 65.21และการ
เบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนจานวน 895.807ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 31.40
4. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยผลการเบิกจํายของรายจําย
ภาพรวมระดับประเทศอยูํลาดับที่ 56 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 11 ระดับ
กลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3รายจํายลงทุนระดับประเทศอยูํลาดับที่ 59 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 9 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํ
ในลาดับที่ 3และรายจํายประจาระดับประเทศอยูํลาดับที่ 44 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด)
อยูํในลาดับที่ 9 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3
5. ผลการเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 283.684ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 92.877 ล๎านบาท งบรายจํายลงทุน 181.807ล๎านบาท และงบรายจํายอื่น9.000 ล๎าน
บาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 54.678ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 19.27โดยผลการเบิกจํายอยูํใน
ลาดับที่ 18ของประเทศลาดับที่ 5ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่ 1 ของระดับ
กลุํมสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 386.870ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น
12.628ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 3.26โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 10ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
7. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่
ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 89.543ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 1.519 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 1.70

~ ๑๔ ~

8. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 367.291 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 11.774 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 3.21
9. ผลการเบิกจํายงบกลาง รายการเงินสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นของรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 13.043 ล๎านบาท ยังไมํมีผลการเบิกจําย
11. ประมาณการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน งบพัฒนาจังหวัด ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น
181.807 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว 23.578 ล๎านบาท คาดวําจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงิน 25.214 ล๎าน
บาท คิดเป็นร๎อยละ 13.87ประมาณการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน งบ Function ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น
2,853.116 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว 895.807 ล๎านบาท คาดวําจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
924.649 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 32.41 ประมาณการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 367.291 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว 11.774 ล๎านบาท คาดวําจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่
2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น16.658 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 4.45 และงบกลุํมจังหวัด ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 59.640 ล๎าน
บาท เบิกจํายแล๎ว 0.100
ล๎านบาท คาดวําจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.100 ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 1.17
12. แนวทางการขยายเวลาเบิกจํายเงินตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 24 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562) กระทรวงการคลังขยายเวลาเบิก
จํายเงินถึงวันทาการสุดท๎ายของเดือนกันยายน 2562 ดังนี้
1. งบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2561 กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ (ตามมาตรา 55
แหํงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561)
2. งบประมาณปี พ.ศ. 2560 กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง รายการคําใช๎จํายเกี่ยวกับ
การเสด็จพระราชดาเนินและต๎อนรับประมุขตํางประเทศ คําใช๎จํายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คําใช๎จําย
ชดใช๎เงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และเงินสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (ตาม
มาตรา 56 แหํงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561)
3. งบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง ทุกรายการ (ตามมาตรา 57
แหํงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ให๎สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนํวยงานอื่นของรัฐ ดาเนินการ LIST และ CONFIRM เงินดังกลําวผํานระบบ
GFMIS ให๎แล๎วเสร็จภายในวันทาการสุดท๎ายของเดือนมีนาคม 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ดํวนที่สุด ทึ่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยาย
เวลาเบิกจํายเงินผํานระบบ GFMIS จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ให้สง่างามสมพระเกียรติและจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายอาเภอธาตุพนม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตต์ให้สง่างามสมพระเกียรติและจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกามหามงคลวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชธาตุพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอให้ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมชี้แจง
รายละเอียด

~ ๑๕ ~

ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตต์ให๎สงํางามสมพระเกียรติและจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกามหามงคลวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุ
พนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สร๎างสวนสุขภาพ ลานจอดรถ และสวนสมุนไพ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ให๎สงํางามสมพระเกียรติและได๎
มาตรฐานสถานพยาบาล ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ แผนการดาเนินงาน ประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ ฯ ในการประชุมประจาเดือนระดับอาเภอ ดาเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์
ทาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในและรอบโรงพยาบาล ตลอดจนสํวนราชการข๎างเคียง ทาสีรั้วและอาคาร งาน
กํอสร๎างถาวรและชั่วคราว สาหรับเฉลิมพระเกียรติ สร๎างซุ๎มประตู ติดโคมไฟแสงสวําง โซลําเซลล์ ไฟประดับ จัด
เตรียดสถานที่จอดรถสาหรับผู๎มารํวมกิจกรรม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีการประเพณีตามข๎อกาหนดของสํวนกลาง
พิธีการประเพณีเฉพาะท๎องถิ่น พิธีการถวายพระพรชัยมงคล งานนิทรรศการและกิจกรรมของโรงพยาบาลปัจจุบัน
และอนาคน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ความเป็นมาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ผลงานเดํน
การพัฒนาคุณภาพงานแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ผลงานดีเดํนการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ผลงานเดํนการ
ดูแลผู๎สูงอายุแบบองค์กร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห๎าล๎านบาทถ๎วน) จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า
นายอาเภอธาตุพนม
การขับเคลื่อนโครงการหมูํบ๎านรักษาศีลห๎า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมในปี
2562 คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) อาเภอธาตุพนม ได๎กาหนดประเด็นการพัฒนาและ
แก๎ไขปัญหาระดับพื้นที่ (Area Appraoch) 4 ประเด็นและคณะกรรมการพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ได๎
นามาประกอบเป็นวาระอาเภอ 4 ประการที่สอดคล๎องกันคือ ด๎านการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุทางถนน ด๎านการ
สํงเสริมการเกษตรปลอดภัยไร๎สารพิษ ด๎านการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม และด๎านการขับเคลื่อนโครงการหมูํบ๎าน
รักษาศีลห๎า อาเภอธาตุพนมมีความสาคัญและผูกพันธ์กับพระพุทธศาสนา องค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
พระอุรังคธาตุที่ประดิษฐานอยูํภายในองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูํเมืองจึงสมควรยิ่งที่ชาวอาเภอธาตุพนมทั้งปวง
จะได๎น๎อมนาหลักธรรมคาสอนเบื้องต๎นของพุทธองค์มาน๎อมนาปฏิบัติตนคือ“ศีลห๎า”ซึ่งมหาเถระสมาคมได๎เชิญชวน
ชาวพุทธปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล๎วประกอบกับรัฐบาลได๎บรรจุหลักปฏิบัติ “หมูํบ๎านรักษาศีลห๎า” ไว๎ในแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ซึ่งคณะอนุกรรมการด๎านการขับเคลื่อนโครงการหมูํบ๎านรักษาศีลห๎า ของอาเภอ
ธาตุพนมได๎กาหนดแผนงาน/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานและขยายผลสูํระดับตาบลหมูํบ๎าน ดังนี้ กิจกรรมนาสํวน
ราชการ ประชาชนเข๎าวัดทาบุญตักบาตรรักษาศีลทุกวันพระขึ้น 15 ค่าและ แรม 15 ค่า โดยกาหนดแผนเข๎าวัด
ทาบุญฯ หมุนเวียนไปยังวัดในตาบล หมูํบ๎านตํางๆ ตั้งแตํวันที่ 5 มกราคม 2562 จนถึงเทศกาลเข๎าพรรษา ปี 2562
กิจกรรมสวดมนต์ทาวัตรฟังธรรมและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมทุกค่าของวันพระขึ้น 15 ค่าและแรม 15 ค่า
ตั้งแตํวันที่ 20 มีนาคม 2562 จนถึงเทศกาลเข๎าพรรษา ปี 2562 กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ บูชาองค์พระธาตุพนม
“ราบูชาองค์พระธาตุพนม” จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ทุกสัปดาห์ ตอนเย็น บริเวณลานหน๎าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
โดยกลุํมสตรีจากทุกตาบล หมุนเวียนกันแสดงฟ้อนรา ตั้งแตํวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เป็นต๎นไป กิจกรรมการมี
สํวนรํวมการเสนอองค์พระธาตุพนมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด๎วยการจัดให๎มีถนนคนเดินถนนสายวัฒนธรรม บริเวณ
ถนนกุศลรัษฎากร หน๎าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การน๎อมนา บูชาองค์พระธาตุพนม
เสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งโดยหลักพุทธศาสนา หมูํบ๎านรักษาศีลห๎า จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ชํวงบํายถึงค่า
กิจกรรมประกาศหมูํบ๎านชุมชน จัด”งานบุญ งานศพ ปลอดเหล๎า ปลอดการพนัน” โดยใช๎กระบวนการประชาคม

~ ๑๖ ~

หมูํบ๎าน สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจถึงผลเสียของการจัดเลี้ยงสุราและการเลํนการพนันในงานบุญ งานศพ ขอความ
รํวมมือจากเจ๎าภาพเพื่อเข๎ารํวมรณรงค์ด๎วยความสมัครใจ ตั้งแตํวันที่ 9 มีนาคม 2562 เป็นต๎นไป การป้องกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด และอบายมุขในกลุํมเยาวชน จัดตั้งและขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE 1) ในสถานศึกษา
2) ในชุมชน และ 3) ในสถานประกอบการ ให๎ครบทุกแหํง ภายในปี 2562 กิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ
กาหนดโครงการตํอไป จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ การขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด
ด๎วยจังหวัดนครพนมพิจารณาเห็นวําองค์พระธาตุพนม เป็นโบราณสถานเกําแกํเป็น
ที่เคารพของประชาชนในพื้นที่และได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแหํงชาติ ภายใต๎การดูแลของกรมศิลปากร
มีความโดดเดํนที่สามารถพิจารณานาเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกได๎ โดยในเบื้องต๎นมีความเห็นวํามีคุณสมบัติที่
นําจะเข๎าเกณฑ์การพิจารณาคุณคําอันเป็นสากล ภายใต๎เกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ๓ ประการ คือ
เกณฑ์ข๎อที่ ๑ มีอริยภาพในการสร๎างสรรค์ทางศิลปกรรมที่มีลักษณะเป็นศิลปะไทยอีสานลาวล๎านช๎าง และได๎มีการ
บูรณะในแนวทางที่รักษาอัตลักษณ์อันนี้ไว๎ มาเป็นระยะๆ จนถึงปี ๒๕๑๘ เมื่อพระธาตุพนมได๎ถูกลมมรสุมพังทลาย
กรมศิลปากรได๎ระดมสรรพกาลัง และความเชี่ยวชาญได๎บูรณะขึ้นใหมํให๎สายงามตามแบบเดิม เกณฑ์ข๎อที่ ๒ เป็น
ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงคุณคําทางความเชื่อและวัฒนธรรมของประชาชนในเรื่องการเคารพบูชาพระสถูปของ
บุคคลที่มีความสาคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่แพรํมาจากประเทศอินเดียและฮินดูจนถึงสมัยพุทธกาลและเป็นประเพณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธและได๎มาสูํตะวันออกเฉียงใต๎หรือที่เรียกวํา สุวรรณภูมิ เกณฑ์ข๎อที่ ๖ มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่นที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน เชํน การเฉลิมฉลองและบูชา ในวันขึ้น ๑๕ ค่า
เดือน ๓ ของทุกปี ซึ่งประชาชนไทยและชาวสปป.ลาว มารํวมงานเป็นพันปีแล๎ว นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับประเพณี
ความเชื่อพระอุปคุต และพญานาค ที่จะมาชํวยปกปักษ์รักษาพระธาตุในลุํมแมํน้าโขง จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทาบัญชีรายชื่อคณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
ปลัดจังหวัด
การจัดทาบัญชีรายชื่อคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท
ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ. 2553 ด๎วยอาเภอเมืองนครพนม
อาเภอปลาปาก อาเภอเรณูนคร อาเภอนาแก อาเภอธาตุพนม อาเภอโพนสวรรค์ และอาเภอวังยาง แจ๎งวําได๎ประกาศ
รับสมัครบุคคลที่จะทาหน๎าที่เป็นคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํ
เกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ. 2553 เนื่องจากบุคคลที่ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาทบางราย
มีเหตุทาให๎ไมํสามารถเข๎ารํวมทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาทได๎ทาให๎บัญชีรายชื่อเดิมมีบุคคลที่ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ย
น๎อยกวํา 20 คน จึงได๎สํงเรื่องมาเพื่อขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท
ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ. 2553 ตํอไป ข๎อกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕50 มาตรา ๖๑/๒ ในอาเภอหนึ่งให๎มี
คณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาทของประชาชนที่คูํกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลาเนาอยูํในเขตอาเภอ

~ ๑๗ ~

ในเรื่องที่พิพาททางแพํงเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข๎อพิพาททางแพํงอื่นที่มีทุนทรัพย์ไมํเกินสองแสนบาท หรือมากกวํานั้น
ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ให๎นายอาเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะ
ทาหน๎าที่ เป็นคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาทโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู๎หรือ มีประสบการณ์
เหมาะสมกับการทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท กฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข๎อ ๓ ในอาเภอหนึ่งให๎มีบัญชีรายชื่อ โดยจานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อให๎เป็นไปตามที่นายอาเภอเห็นสมควร
แตํต๎องไมํน๎อยกวํายี่สิบคนให๎นายอาเภอประกาศระยะเวลาในการรับสมัครเป็นผู๎ไกลํเกลี่ยไว๎ ณ ที่วําการอาเภอที่ทาการ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ทาการผู๎ใหญํบ๎าน และสถานที่ที่เป็นชุมชนตามที่เห็นสมควรในกรณีมีเหตุอันสมควร
นายอาเภอจะขยายระยะเวลาตามวรรคสองออกไปอีกก็ได๎ ข๎อ ๔ ผู๎สมัครเป็นผู๎ไกลํเกลี่ยต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะ
ต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้ ก.คุณสมบัติ (๑)มีอายุไมํต่ากวําสามสิบห๎าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร (๒)มีภูมิลาเนาตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎรในเขตอาเภอที่สมัคร (๓)เป็นบุคคลที่มีความรู๎หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอม
ข๎อพิพาท ข.ลักษณะต๎องห๎าม (๑)เป็นข๎าราชการหรือเจ๎าหน๎าที่อื่นของรัฐ (๒)เป็นบุคคลล๎มละลาย คนเสมือนไร๎ความสามารถ
หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไมํสมประกอบ (๓)เป็นผู๎เคยได๎รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุก เว๎นแตํเป็น
โทษสาหรับความผิดที่ได๎กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๔)เป็นผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมือง กรรมการหรือผู๎ดารง
ตาแหนํงอื่น ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่ในพรรคการเมือง (๕)เป็นผู๎เคย
ถูกถอดถอนให๎พ๎นจากบัญชีรายชื่อ ข๎อ ๕ เมื่อพ๎นวันรับสมัครแล๎ว ให๎นายอาเภอรวบรวมรายชื่อผู๎สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามข๎อ ๔ พร๎อมทั้งประวัติยํอของแตํละบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
ให๎คณะกรมการจังหวัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อให๎แล๎วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับบัญชีราย
รายชื่อจากนายอาเภอให๎นายอาเภอปิดประกาศบัญชีรายชื่อที่ได๎รับความเห็นชอบไว๎ ณ สถานที่ตามข๎อ ๓ วรรคสอง
ข๎อ ๗ ในกรณีที่บัญชีรายชื่อมีจานวนรายชื่อน๎อยกวํายี่สิบคน หรือน๎อยกวําจานวนที่นายอาเภอเห็นสมควร ให๎
นายอาเภอดาเนินการรับสมัครและจัดทารายชื่อเพิ่มเติม ทัง้ นี้ ให๎นาความในข๎อ ๓ ข๎อ ๔ และข๎อ ๕ มาใช๎บังคับ
โดยอนุโลม ข๎อเท็จจริง อาเภอเมืองนครพนม อาเภอปลาปาก อาเภอเรณูนคร อาเภอนาแก อาเภอธาตุพนม
อาเภอโพนสวรรค์ และอาเภอวังยาง ได๎ดาเนินการประกาศรับสมัครบุคคลที่จะทาหน๎าที่ เป็นคณะบุคคลผู๎ทาหน๎าที่
ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ. 2553 และ
ได๎สํงรายชื่อผู๎สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามพร๎อมประวัติยํอของแตํละบุคคล จานวนไมํต่ากวํา ๒0 คน
ดังนี้
1 อาเภอเมืองนครพนม
จานวน 25 คน
2 อาเภอปลาปาก
จานวน 24 คน
3 อาเภอเรณูนคร
จานวน 25 คน
4 อาเภอนาแก
จานวน 20 คน
5 อาเภอธาตุพนม
จานวน 20 คน
6 อาเภอโพนสวรรค์
จานวน 20 คน
7 อาเภอวังยาง
จานวน 20 คน
ข๎อเสนอ/ข๎อพิจารณา เพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง จึงนาเรื่อง
เข๎าระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อคณะบุคคล
ผู๎ทาหน๎าที่ไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาท ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการไกลํเกลี่ยและประนอมข๎อพิพาททางแพํง พ.ศ.
2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอความเห็นในที่ประชุม

~ ๑๘ ~

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

เห็นด้วย
เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งและให๎บริการรับ
เรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์แกํประชาชน ตั้งแตํวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึง่ ได๎
รับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน 2,220 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล๎ว จานวน 2,006
เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 90.36 และเรื่องที่อยูํระหวํางดาเนินการ จานวน ๒๑๔ เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ ๙.๖๔ จึงขอนา
เรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 4 มีนาคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทมิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๏ป จากัด
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 110 ยูนิต
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 110 ยูนิต
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 151 ยูนิต
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 177 ยูนิต
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน 4 ครั้ง มีผู๎บริจาค จานวน 17 ราย
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 4 ครัง้ มีผู๎บริจาค จานวน 18 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการ
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการนาของ นางสาวกัญญพัชร แย๎มกมล ลงพื้นที่รํวมกับสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม และ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ออก
เยี่ยมให๎กาลังใจและมอบเงินชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัย แกํดาบตารวจ ก๎องภพ พรรณวงศ์ บ๎านเลขที่ 79 หมูํที่ 7
บ๎านกุดสะกอย ตาบลโนนตาล อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 น. โดยได๎ให๎ความชํวยเหลือ ดังนี้
1. เหลํากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเงินชํวยเหลือ จานวน 4,000.-บาท (สี่พันบาทถ๎วน)

~ ๑๙ ~

และเครื่องอุปโภคบริโภคมูลคํา 2,000.-บาท (สองพันบาทถ๎วน)
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ๎าหํม
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินเยียวยา จานวน
2,000.- บาท (สองพันบาทถ๎วน)
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการ
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่รํวมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และอาเภอธาตุพนม ออกเยี่ยมให๎กาลังใจและมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคชํวยเหลือราษฎรผู๎ประสบวาตภัย บ๎านเรือนได๎รับความเสียหาย แกํครอบครัว นางเอนก นนทรา
บ๎านเลขที่ 187 หมูํที่ 6 บ๎านกุดฉิม ตาบลกุดฉิม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ
13.00 น.) โดยได๎ให๎ความชํวยเหลือ ดังนี้
1. เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์
ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เยี่ยมให๎กาลังใจ พร๎อมนา
ข๎อมูลเข๎าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให๎การชํวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน ตํอไป
4.องค์การบริหารสํวนตาบลกุดฉิม ชํวยเหลือวัสดุ - อุปกรณ์ ในการซํอมแซมบ๎าน
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของนายสยาม
ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบหมายให๎ นางวิไลวรรณ
ไกรโสดา รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมกับสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
อาเภอธาตุพนมและองค์การบริหารสํวนตาบลกุดฉิมออกเยี่ยมให๎กาลังใจมอบเงินและสิ่งของชํวยเหลือผู๎ประสบ
อัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) แกํครอบครัว นางมินอร จันทร์ศักดิ์ บ๎านเลขที่ 71 หมูํที่ 3 บ๎านสร๎างแหํ ตาบลกุดฉิม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยได๎ให๎ความชํวยเหลือ
ดังนี้
1. เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงิน 5,000.-บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน)
และเครื่องอุปโภคบริโภค มูลคํา 2,000.-บาท (สองพันบาทถ๎วน)
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให๎
คาแนะนาในการให๎ความชํวยเหลือแกํหนํวยงานในพื้นที่
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ จานวน
2,000.- บาท (สองพันบาทถ๎วน)
4.อาเภอธาตุพนมและองค์การบริหารสํวนตาบลกุดฉิม เข๎าดาเนินการสารวจประมาณการความ
เสียหายเพื่อให๎การชํวยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และตั้งจุดรับบริจาคชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
5.สาธารณสุขอาเภอธาตุพนมและโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชนตาบลกุดกุดฉิม ให๎การดูแล
ชํวยเหลือด๎านสุขภาพ และเยียวยาด๎านจิตใจแกํผู๎ประสบภัย

~ ๒๐ ~

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบหมายให๎ นางวิไลวรรณ
ไกรโสดา รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมกับสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
อาเภอเมืองนครพนมและองค์การบริหารสํวนตาบลทําค๎อ ออกเยี่ยมให๎กาลังใจ มอบเงินและสิ่งของชํวยเหลือผู๎
ประสบอัคคีภัย แกํ นายชายชัย ชาลุน บ๎านไมํมีเลขที่ หมูํที่ 6 ตาบลทําค๎อ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 21.30 น. โดยได๎ให๎ความชํวยเหลือ ดังนี้
1. เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุํงหํม
มูลคํา 2,000.-บาท (สองพันบาทถ๎วน)
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให๎
คาแนะนาในการให๎ความชํวยเหลือแกํหนํวยงานในพื้นที่
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์
จานวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ๎วน)
4.อาเภอเมืองนครพนมและองค์การบริหารสํวนตาบลทําค๎อ เข๎าดาเนินการสารวจประมาณการ
ความเสียหายและให๎การชํวยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตํอไป
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบหมายให๎
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการนาของ นางอุทินพร บุญชวลิต รํวมกับสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม และอาเภอเมืองนครพนม ออกเยี่ยมให๎กาลังใจมอบเงินและสิ่งของชํวยเหลือ
ผู๎ประสบอัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) แกํ ครอบครัว นายพินิช เพ็งอารี บ๎านเลขที่ 49 หมูํที่ 3 ตาบลกุรุคุ อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 01.00 น. โดยได๎ให๎ความชํวยเหลือ
ดังนี้
1. เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงิน 5,000.-บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน)
และเครื่องอุปโภคบริโภค มูลคํา 2,000.-บาท (สองพันบาทถ๎วน)
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให๎
คาแนะนาในการให๎ความชํวยเหลือแกํหนํวยงานในพื้นที่
3. นางสุทธาทิพย์ พรกระแส ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
มอบอุปกรณ์เครื่องใช๎จาเป็นในครัวเรือน มูลคํา 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)
4.อาเภอเมืองนครพนม และองค์การบริหารสํวนตาบลกุรุคุ เข๎าดาเนินการสารวจ ประมาณการ
ความเสียหายเพื่อให๎การชํวยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
5.ประชาชนในหมูํบ๎าน ได๎รวบรวมบริจาคเงินและเครื่องใช๎จาเป็นในครัวเรือน อาทิเชํน ที่นอน
หมอน มุ๎ง ผ๎าหํม เสื่อ ฯลฯ เพื่อชํวยเหลือครอบครัวผู๎ประสบภัย
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบหมายให๎ คณะกรรมการ
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการนาของ นางสาวกัญพัชร แย๎มกมล กรรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
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นาคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
อาเภอธาตุพนม ออกเยี่ยมให๎กาลังใจมอบเงินและสิ่งของชํวยเหลือผู๎ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่บ๎านโพนแพง หมูํที่ 2
ตาบลโพนแพง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จานวน 4 ครอบครัว โดยแตํละหนํวยงานให๎ความชํวยเหลือ ดังนี้
1.เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินและสิ่งของชํวยเหลือ ดังนี้
1) บ๎านเลขที่ 52 นางศรีอัมพร ฐิติเจริญภัทร เสียหายทั้งหลัง มีผู๎ได๎รับผลกระทบ 3 ราย
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินชํวยเหลือจานวน 5,000.-บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค
มูลคํา 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)
2) บ๎านเลขที่ 138 นางกองคูน แสนคา เสียหายทั้งหลัง ผู๎ได๎รับผลกระทบ 4 ราย
มอบเงินชํวยเหลือจานวน 5,000.-บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค มูลคํา 1,000.- บาท
(หนึ่งพันบาทถ๎วน)
3) บ๎านเลขที่ 54 นายโชคชัย แสนคา บ๎านข๎างเคียง ไฟลุกลามบางสํวนเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลคํา 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)
4) บ๎านเลขที่ 72 นางจอม แสนคา บ๎านข๎างเคียง ไฟลุกลามบางสํวน
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลคํา 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มอบผ๎าหํม
ชํวยเหลือครอบครัวละ 1 ชุด และให๎คาแนะนาในการให๎ความชํวยเหลือแกํหนํวยงานในพื้นที่
3. อาเภอธาตุพนม มอบเงินชํวยเหลือ ครอบครัวผู๎ประสบภัยเสียหายทั้งหลัง
ครอบครัวละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) พร๎อมเครื่องอุปโภคบริโภค
4. องค์การบริหารสํวนตาบลโพนแพง เข๎าดาเนินการสารวจประมาณการความเสียหายเพื่อให๎การ
ชํวยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอานาจหน๎าที่ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และตั้งจุดรับบริจาคชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หนํวยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร๎างรอยยิ้มให๎
ประชาชน ครั้งที่ 6/2562 ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ๎านอ๎อหมากเห็บ หมูํที่ 1 ตาบลนาขมิ้น
อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกันเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแกํ
ผู๎สูงอายุ ผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส จานวน 160 ชุด
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม ลงพื้นที่รํวมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และอาเภอธาตุพนม ออกเยี่ยมให๎กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคชํวยเหลือ
ราษฎรผู๎ประสบวาตภัย บ๎านเรือนเสียหาย ในเขตพื้นที่ หมูํที่ 2,6 ,11 , 12 และหมูํที่ 19 ตาบลน้าก่า
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 18.00 น.) โดยแตํละ
หนํวยงานได๎ให๎ความชํวยเหลือ ดังนี้
1. เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์
ในการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
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3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สารวจเพื่อนาข๎อมูลเข๎าที่
ประชุมประกอบการพิจารณาให๎การชํวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนตํอไป
4.งานสํงเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎คณะกรรมการ
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมเยี่ยมครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร๎างสังคมอุดมสุขของราษฎรผู๎ยากไร๎
ครอบครัว นายบุญมา บุรีขันธ์ อายุ 76 ปี ชราภาพ ภรรยาและบุตรชายป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังคดงอ หลานชาย
ป่วยเป็นออทิสติก บุตรสาวเป็นผู๎หารายได๎แตํเพียงผู๎เดียวเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและ
มอบผ๎าหํม รวมมูลคํา 2,000.-บาท (สองพันบาทถ๎วน) และประสานงานให๎สาธารณสุขอาเภอโพนสวรรค์ และ
โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ทากายภาพบาบัดให๎แกํบุตรชายการพัฒนาตามสมควร
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎ คณะกรรมการ
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมเยี่ยมครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร๎างสังคมอุดมสุข ของราษฎรผู๎ยากไร๎
ครอบครัวนางดา บุรีขัน อายุ 102 ปี บ๎านเลขที่ 18 หมูํที่ 1 ตาบลนาขมิ้น อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ชราภาพ ไมํสามารถเดินได๎ อาศัยอยูํกับลูกสาว อายุ 75 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต และความดัน
5.งานพิธี
วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล๎ว เลขานุการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย คณะกรรมการและบุคลกร เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีถวายราชสักการะงานวัน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแหํงชาติ ประจาปี 2562 นายสยาม ศิริมงคล นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมมอบหมาย
ให๎ นางสาวกัญญพัชร แย๎มกมล กรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนวางพาน เพื่อเป็นการถวาย
ความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ และราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แหํงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแหํงมาตรฐานการชํางไทย”รวมทั้งความสาคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของชํางไทย
ให๎มีความเป็นมาตรฐานสากล ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม
ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
6.งานประชุม
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
มอบหมายให๎ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2562 เพื่อเตรียมความพร๎อมการเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม
เหลํากาชาดจังหวัด ภาค 7 ครั้งที่ 2/2562 ในห๎วงเดือนพฤษภาคม 2562 และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ภารกิจของเรากาชาดจังหวัดนครพนม ณ ห๎องประชุมพญาศรีสัตตนาคราช ชั้น 2 สานักงานเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ปลัดจังหวัด
ขอสรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ๎านอ๎อวังหมากเห็บ บ๎านอ๎อ หมูํที่ ๑ ตาบลนาขมิ้น
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อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกสาร ออกรํวมดาเนินงานตามโครงการ
๘๕ หนํวยงาน ข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงานของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน ๕๒๕ คน สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางาน
ไปบริการ ๑๘๕ กิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการจังหวัดแบบบูรณาการ ฯ ครั้งตํอไป จังหวัดจะออกบริการโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
บ๎านยอดชาดวิทยา บ๎านยอดชาด หมูํที่ ๑ ตาบลยอดชาด อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๕ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๒
พาณิชย์จังหวัด
สถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม มูลคําการค๎ารวมในเดือนกุมภาพันธ์
2562 มีมูลคํา 5,470.14 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2561 มีมูลคํา 9,421.82 ล๎านบาทมูลคํา
ลดลง 3,951.68 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 41.94 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีเดือนกุมภาพันธ์
2561 มีมูลคํา4,896.14 ล๎านบาทมูลคําเพิ่มขึ้น574.00ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 11.72
มูลคําการค๎ารวมชํวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์2562 มีมูลคํา 14,891.96 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับ
ชํวงเดียวกันของปีกํอนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 มีมูลคํา 12,309.79 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 2,582.17
ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 20.97
การสํงออก
มูลคําการสํงออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลคํา 4,132.01 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือน มกราคม
2561 มีมู ล คํา 5,642.18 ล๎ านบาท มูล คํ าลดลง 1,510.17 ล๎ านบาท หรื อลดลงร๎ อยละ 26.76 และเมื่ อ
เปรี ย บเทีย บกับเดือนเดีย วกัน ของปี กํอนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูลคํา 2,746.91 ล๎ านบาท มูล คําเพิ่มขึ้น
1,385.10 ล๎านบาทหรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 50.42
มูลคําการสํงออกรวมชํวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 มีมูลคํา 9,774.19 ล๎านบาท เปรียบเทียบ
กับระยะเดียวกันของปีกํอนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีมูลคํา 7,497.88 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 2,276.31
ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 30.35
สินค้าส่งออกที่สาคัญคือขนุนชมพูํทุเรียนมะขามลาไยเครื่องดื่มบารุงกาลังลาไยอบแห๎งโซลาร์เซลล์
มะมํวงมังคุดโค,กระบือมีชีวิตเนื้อลาไยอบแห๎งแชมพูครีมนวดผมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสิ่งปรุงแตํงสบูํครีมอาบน้า
การนาเข๎า
มูลคําการนาเข๎าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลคํา 1,338.13 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือน
มกราคม 2561 มี มูล คํา 3,779.64 ล๎ านบาทมู ล คํา ลดลง 2,441.51 ล๎ านบาท หรือ ลดลงร๎อ ยละ 64.59
เปรี ยบเทีย บกับ เดือนเดีย วกัน ของปี กํอน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูล คํา 2,149.23 ล๎ านบาท มูล คําลดลง
811.10 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ37.73
มูลคําการนาเข๎ารวมชํวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์2562 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 5,117.77 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีกํอนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีมูลคํา 4,811.91 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่ม
ขึ้น 305.86 ล๎านบาทหรือลดลงร๎อยละ 6.35
สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ พลั งงานไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปูนผงเวเฟอร์ที่ธาตุเคมีโด๏ปแล๎วใช๎ใน
อุตสาหกรรมผลิตโซลําเซลล์ปุ๋ยเคมีอุปกรณ์ทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดไฟฟ้าที่ชาร์จไฟเครื่องฟอกอากาศหิน
กรวดแมํน้าอุปกรณ์จับยึดทาด๎วยอลูมิเนียม
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ดุลการค๎า
สาหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เปรียบเทียบยอดสํงออกและนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนม
ได๎ดุลการค๎าคิดเป็นมูลคํา 2,793 ล๎านบาท
ในชํวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ดุลการค๎ามีมูลคํา 4,656.42 ล๎านบาทเปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีกํอนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งดุลการค๎ามีมูลคํา 2,685.97 ล๎านบาทมีมูลค๎าลดลง
1,970.45 ล๎านบาทหรือลดลงร๎อยละ 73.36 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมรํวมกับกลุํมดัชนีราคาผู๎บริโภค
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค๎าสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค๎ากระทรวงพาณิชย์ขอรายงานความ
เคลื่อนไหวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุปการประมวลผลดัชนีราคาผู๎บริโภค
ของประเทศรายการสินค๎าและบริการที่คานวณมีจานวน 422 รายการสาหรับจังหวัดนครพนมมีจานวน 253 รายการ
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถานการตรวจรักษาและบริการสํวน
บุคคล พาหนะการขนสํงและการสื่อสารการบันเทิงการอํานการศึกษาและการศาสนายาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพื่อ
นามาคานวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม ได๎ผลดังนี้
1.ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ปี 2558 ดั ชนี ร าคาผู๎ บริ โภคทั่วไปของประเทศ เทํากั บ 100 เดือนกุม ภาพั นธ์ 2562 เทํากั บ
101.95 เทียบกับเดือนมกราคม 2562 คือ 101.71 โดยสูงขึ้นร๎อยละ 0.24 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สูงขึ้นร๎อยละ 0.73
2.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เทํากับ 100 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทํา กับ
102.2 สาหรั บ เดือนมกราคม 2562 เทํากับ 101.5
3.การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนมกราคม 2562 สูงขึ้นร๎อยละ 0.7
3.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 สูงขึ้นร๎อยละ 1.3
3.3 เฉลี่ย 2 เดือน (มกราคม –กุมภาพันธ์) ปี 2562 กับระยะเดียวกันของปี 2561 เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 0.9
4.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนกุมภาพันธ์2562 เทียบกับเดือนมกราคม2562เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 0.7(เดือนมกราคม2562 เทียบกับเดือนธันวาคม2561 ลดลงร๎อยละ 0.1) ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 1.2 และดัชนีหมวดอื่นๆไมํใชํอาหาร และเครื่องดื่มร๎อยละ 0.3
4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.2 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไกํ และสัตว์น้า ร๎อยละ 3.4 (กระดูกซี่โครงหมู เนื้อสุกร เครื่องในหมู) นอกจากนี้
สินค๎า ข๎าวสารเหนียว นมสด ครีมเทียม ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น้าผลไม๎ และเครื่องดื่มช็อกโกแลต ก็ปรับเพิ่มขึ้น
เชํนกัน
4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆไมํใชํอาหาร และเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.3 จากากรเพิ่มขึ้นของหมวด
น้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ 2.5
.5พิจารณาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ1.3 เดือนมกราคม) 2562 เทียบกับ
เดือนมกราคม 2561 เพิ่มขึ้นร๎อยละ (0.5สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมี
แอลกอฮอล์ ร๎อยละ -หมวดอาหารบริโภค 9.2 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร๎อยละ 3.0
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หมวดไขํและผลิตภัณฑ์นม ร๎อยล 4.6 ตว์น้า ร๎อยละหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไกํ และสั 5.3 นอกบ๎าน ร๎อยละะ และ 4.0
0.3 ในบ๎าน ร๎อยละ-หมวดอาหารบริโภค
.6เฉลี่ยชํวงระยะ 2 เดือน เทียบกับชํวงเดียวกัน 2562 ของปี (กุมภาพันธ์ – มกราคม)
ของปี ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ 25610.9สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมี
แอลกอฮอล์ ร๎อยละ จากหมวดข๎าว 2.4แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร๎อยละ นอกบ๎าน-หมวดอาหารบริโภค 7.6
ร๎อยละ องดื่มหมวดเครื่ 2.9 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไกํ และสัตว์น้า ร๎อยละ 4.3 หมวดไขํและผลิตภัณฑ์นม ร๎อยละ 5.3
ไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 0.3 ในบ๎าน ร๎อยละ-และหมวดอาหารบริโภค 0.8 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๖ สรุปมูลค่าการค้าชายแดนไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๒๕๖๑)
ผู้แทน ด่านศุลกากรนครพนม
สรุปมูลคําการค๎าชายแดน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค.2561-ก.พ. 2562) ดํานศุลกากรนครพนม สานักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร
1. ผลการจัดเก็บรายได๎ศุลกากร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดเก็บรายได๎ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดํานศุลกากรนครพนม จัดเก็บรายได๎รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น
111.08 ล๎านบาท โดยเป็นรายได๎ศุลกากรจานวน 28.05 ล๎านบาท (อากรขาเข๎า 27.88 ล๎านบาท และคําธรรมเนียม
0.17 ล๎านบาท) และรายได๎ที่จัดเก็บแทนหนํวยงานอื่น จานวน 83.03 ล๎านบาท (ภาษีมูลคําเพิ่ม74.73 ล๎านบาท
และรายได๎มหาดไทยจานวน 8.30 ล๎านบาท)
การจัดเก็บรายได๎ศุลกากร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยรวม 28.05 ล๎านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 : 25.35 ล๎านบาท เพิ่มสูงขึ้น 2.7 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 10.65% และเมื่อเปรียบเทียบ
กับประมาณการการจัดเก็บรายได๎ของเดือน กุมภาพันธ์ 2562:14.85 ล๎านบาท สามารถจัดเก็บรายได๎สูงกวํา
ประมาณการ 13.20 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 88.89%
สาหรับการจัดเก็บรายได๎ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562 รวม
ทั้งสิ้น 969.61 ล๎านบาท โดยจัดเก็บเป็นรายได๎ศุลกากร 144.29 ล๎านบาทเปรียบเทียบกับชํวงเดือนเดียวกันของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดเก็บได๎ 112.15 ล๎านบาท เพิ่มสูงขึ้น 32.14 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 28.66% และ
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการการจัดเก็บรายได๎ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561- ก.พ. 2562):
87.36 ล๎านบาท สามารถจัดเก็บรายได๎สูงกวําประมาณการ 42.08 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 41.17%ซึ่งในรายได๎
ศุลกากร 144.29 ล๎านบาทแยกเป็นอากรขาเข๎า 143.01 ล๎านบาทสูงกวําประมาณการ 42.68 ล๎านบาท หรือคิด
เป็น 42.54% และสูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน 37.09 ล๎านบาทหรือคิดเป็น 35.02%(คิดเป็นร๎อยละของรายได๎
โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562 = 14.75%) และจัดเก็บคําธรรมเนียม1.28
ล๎านบาทต่ากวําประมาณการ0.60 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 31.91% และต่ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน 4.95
ล๎านบาทหรือคิดเป็น 79.45% (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวํางเดือน ต.ค. 2561 ม.ค. 2562=0.13%)
สาหรับการจัดเก็บรายได๎แทนหนํวยงานอื่นโดยรวม 825.32 ล๎านบาท สูงขึ้นจากชํวงเดียวกันของปีกํอนถึง
33.02 ล๎านบาทหรือคิดเป็น 4.17% โดยแยกเป็นภาษีมูลคําเพิ่ม742.17ล๎านบาท จัดเก็บได๎สูงกวําชํวงเดียวกัน
ของปีกํอน 29.10 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 4.08% (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวําง
เดือน ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562 = 76.54%) ภาษีสรรพสามิต 0.62 ล๎านบาทจัดเก็บได๎สูงกวําชํวงเดียวกันของปี
กํอน (ไมํมี) 0.62 ล๎านบาท (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –ก.พ.
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2562 =0.06%) และรายได๎มหาดไทย 82.53 ล๎านบาท จัดเก็บได๎สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน 3.30 ล๎านบาท
หรือคิดเป็น4.16%(คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562
=8.51%)
2. วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให๎ผลการจัดเก็บรายได๎สูงกวําประมาณการ และสูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน
มูลคําการนาเข๎าประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 1,338.14 ล๎านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลคํา
นาเข๎าในชํวงเดือนเดียวกันของปีกํอน (ก.พ. 2561) 2,149.32 ล๎านบาท ลดลง811.18 ล๎านบาท หรือคิดเป็น
37.74% สํวนภาพรวมมูลคําการนาเข๎าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562
รวมทั้งสิ้น12,630.33 ล๎านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคํานาเข๎าในชํวงเดียวกันของปีงบประมาณกํอน 11,709.97
ล๎านบาท เพิ่มขึ้น 920.36 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 7.86%
สินค๎านาเข๎าที่มีการจัดเก็บอากรสูงสุด 3 อันดับของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คือ ปูนซีเมนต์สาหรับฉาบ
(20.18 ล๎านบาท)ที่ชาร์จไฟ (1.69 ล๎านบาท)และกระเป๋า (1.28 ล๎านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.
2561 –ก.พ. 2562) สามารถจัดเก็บอากรของสินค๎าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็นปูนซีเมนต์สาหรับฉาบ (90.79 ล๎านบาท)
ที่ชาร์จไฟ (3.82 ล๎านบาท) และกระเป๋า (9.37 ล๎านบาท)
สินค๎าที่มีมูลค๎านาเข๎าสูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –ก.พ.
2562) คือ พลังงานไฟฟ้า (2,481.72 ล๎านบาท) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (7,283.68 ล๎านบาท) และปูนซีเมนต์
สาหรับฉาบ (917.45 ล๎านบาท)
มูลคําการนาเข๎าสํวนใหญํของดํานศุลกากรนครพนม ใช๎สิทธิลดอัตราอากรตามมาตรา 12 (ทั่วไป)
เป็นสินค๎าที่นาเข๎าจากประเทศจีน (FORM E) สํวนการใช๎สทิ ธิพิเศษทางศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การยกเว๎นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สาหรับเขตการค๎าเสรีอาเซียน(FORM D)สํวนใหญํเป็นสินค๎าที่นา
เข๎าจากประเทศ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม
3. มูลคําการสํงออกสินค๎าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มูลคําการสํงออกประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 4,132.02 ล๎านบาทเมื่อเปรียบเทียบ
มูลคําการสํงออกในชํวงเดือนเดียวกันของปีกํอน (ก.พ. 2561) 2,746.92 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น1.385.10 ล๎านบาท
หรือคิดเป็น 50.42%สํวนภาพรวมมูลคําการสํงออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –
ก.พ. 2562 รวมทั้งสิ้น 22,494.74 ล๎านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลคําการสํงออกในชํวงเดียวกันของปีงบประมาณ
กํอน 21,090.92 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น 1,403.82 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 6.66% เนื่องจากเป็นชํวงฤดูกาลของผลไม๎
สดที่ออกสูํตลาดทาให๎มียอดการสั่งซื้อเพื่อสํงออกไปยังตํางประเทศเพิ่มขึ้น
สินค๎าสํงออกที่มีมูลคําการสํงออกสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 คือ ขนุน ชมพูํ
ทุเรียน มะขาม ลาไย (1,799.32 ล๎านบาท) เครื่องดื่มบารุงกาลัง (723.00 ล๎านบาท) และลาไยอบแห๎ง (435.72
ล๎านบาท)ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562) สินค๎าทั้ง 3 ชนิดมีมูลคําการสํงออกแยกเป็น
ขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม ลาไย (10,916.18 ล๎านบาท) เครื่องดื่มบารุงกาลัง (4,636.61 ล๎านบาท) และลาไย
อบแห๎ง (2,463.86 ล๎านบาท)
สินค๎าผํานแดนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศที่สาม มูลคําสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน กุมภาพันธ์
2562 คือ ชิ้นสํวนเฟอร์นิเจอร์ไม๎ดูํ (3.35 ล๎านบาท) แรํทองแดง(1.51 ล๎านบาท) และแรํโปแตส (1.41 ล๎านบาท)
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562)มีมูลคําการผํานแดนของสินค๎าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็น
ชิ้นสํวนเฟอร์นิเจอร์ไม๎ดูํ (6.96 ล๎านบาท) แรํทองแดง (3.07 ล๎านบาท) และแรํโปแตส (25.44 ล๎านบาท)
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สินค๎าผํานแดนจากประเทศที่สามไปยัง สปป.ลาว มูลคําสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน มกราคม
2562 คือ เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (54.87 ล๎านบาท) แกนขดลวดไฟฟ้า (44.32 ล๎านบาท) และ ชุดเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า (19.01 ล๎านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562)มีมูลคําการผํานแดน
ของสินค๎าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็น เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (99.06 ล๎านบาท) แกนขดลวดไฟฟ้า (70.56 ล๎านบาท) และ
ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (56.50 ล๎านบาท)
4. ยานพาหนะเข๎า – ออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 –กุมภาพันธ์ 2562)
รถยนต์บรรทุกเข๎า-ออกของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีจานวน 10,139 คันและในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562) มีจานวน 53,465 คัน
รถยนต์สํวนบุคคลเข๎า-ออกของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีจานวน 7,941 คัน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562) มีจานวน 53,152 คัน
รถยนต์บรรทุกสินค๎าผํานแดนเข๎า-ออกของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีจานวน 39 คัน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562) มีจานวน 431 คัน
รถโดยสารเข๎า-ออกของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีจานวน 534 คัน และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –ก.พ. 2562) มีจานวน 2,729 คัน
5. ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากร ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 –กุมภาพันธ์ 2562)
ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 –กุมภาพันธ์
2562) มีจานวน 21 คดี โดยแยกเป็นคดีลักลอบ 16 คดี และคดีหลีกเลี่ยงข๎อห๎ามข๎อกากัด จานวน 5 คดี
(ประมาณการ 13 คดี) สูงกวําประมาณการ 8 คดี คิดเป็นร๎อยละ 61.54
คําขายของกลางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 –กุมภาพันธ์ 2562)มีจานวน
638,175 บาท
คําปรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) มีจานวน
220,922 บาท
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๗ การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. สถานการณ์โดยทั่วไป
ข๎อมูลจากศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม พบวําจากการบูรณาการรํวมกับ หนํวยงาน
ตําง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง ดาเนินการตามมาตรการตํางๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนอยํางเข๎มข๎น โดยสรุปผลการดาเนินการชํวงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่ผํานมา ดังนี้
1) อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จานวน 20 ครั้ง เมื่อเทียบกับชํวงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย๎อนหลัง
จานวน 25 ครั้ง ลดลงจานวน 5 ครั้ง โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากการขับรถเร็วเกินกวํากฎหมาย
กาหนด รองลงมา คือ ดื่มแล๎วขับ และประเภทรถที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์
2) ผู๎บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จานวน 25 คน เมื่อเทียบกับชํวงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี
ย๎อนหลัง จานวน 25 คน เทํากับคําเฉลี่ย 3 ปี ย๎อนหลัง
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3) ผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวม 4 ราย เมื่อเทียบกับชํวงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย๎อนหลัง
จานวน 3 ราย เพิ่มขึ้น จานวน 1 ราย ซึ่งสํวนใหญํเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ และเป็นผู๎ขับขี่ โดยมีสาเหตุสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือการขับรถเร็วเกินกวํากฎหมายกาหนด รองลงมาคือ ดื่มแล๎วขับ และตัดหน๎ากระชั้นชิด โดยประเภทรถที่ทา
ให๎เสียชีวิตสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์
4) อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อาเภอเมืองนครพนม จานวน 5 ครั้ง อาเภอที่มีผู๎เสียชีวิตสูงสุด
คือ อาเภอนาแกและอาเภอศรีสงคราม อาเภอละ 2 ราย อาเภอที่มีผู๎บาดเจ็บ (Admit) สูงสุด คือ อาเภอนาแก
จานวน 10 คน อาเภอที่ไมํเกิดอุบัติเหตุมี 5 อาเภอ ได๎แกํ อาเภอทําอุเทน นาหว๎า โพนสวรรค์ นาทม และอาเภอวังยาง
5) การบังคับใช๎กฎหมาย มีการเรียกตรวจยานพาหนะสะสม จานวน 122,873 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จานวน 3,414 คัน
6) การดาเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู๎ขับขี่ จานวน 20,380 ราย
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จานวน 3,923 ราย
จากสถานการณ์ดังกลําวศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม จึงได๎รํวมกับหนํวยงานภาคี
เครือขํายที่เกี่ยวข๎อง จัดทาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น
โดยมุํงเน๎นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการรํวมกับทุกภาคสํวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หนํวยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ในการดาเนินงานอยํางเข๎มแข็งและตํอเนื่อง
ตลอดจนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชนหมูํบ๎าน อาสาสมัครตํางๆ และประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมและเป็นเจ๎าภาพ
ในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน
ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล๎อม ให๎เหลือน๎อยที่สุด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
ให๎ครอบคลุมทุกมิติ โดยให๎ความสาคัญในการบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจัง เครํงครัดและตํอเนื่องควบคูํกับการสร๎าง
จิตสานึกและความตระหนักด๎านความปลอดภัยให๎แกํผู๎ใช๎รถใช๎ถนนและประชาชน
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อกาหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดาเนินงาน และหนํวยงานที่รับผิดชอบอยํางชัดเจน
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในชํวงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖2 รวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจานวนผู๎บาดเจ็บ (Admit) และจานวนผู๎เสียชีวิต
2.2 เพื่อให๎หนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎องนาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖2 ไปเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการดาเนินงานอยํางเป็นระบบ และมีเอกภาพ
รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของแตํละหนํวยงานตามอานาจหน๎าที่
ที่
รับผิดชอบ
2.3 เพื่อกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสูํการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
การ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ ในชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
3. แนวทางการดาเนินการ
3.1 ชํวงเตรียมความพร๎อมและการรณรงค์ ระหวํางวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562
3.2 ชํวงควบคุมเข๎มข๎น ระหวํางวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖2
4. หัวข๎อหลักในการรณรงค์
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖2 ใช๎ชื่อวํา “ขับรถมีน้าใจ รักษา
วินัยจราจร” เพื่อสร๎างความตระหนัก รับรู๎ และกระตุ๎นเตือนจิตสานึกให๎กับประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎ถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยการบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวน
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5. เป้าหมายการดาเนินการในภาพรวม
เพื่อให๎ประชาชนเดินทางสัญจรอยํางปลอดภัยในชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256๒
6. การประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่
จากสถิติจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในชํวงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย๎อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561)
ของจังหวัดนครพนม ดังนี้
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
ชํวงเทศกาลปีใหมํ
1
อาเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง
-ไมํมี2
อาเภอในระดับความเสี่ยงสีส๎ม
จานวน 1 อาเภอ
3
อาเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง
จานวน 7 อาเภอ
4
อาเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว
จานวน 4 อาเภอ
7. ตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงาน
7.๑ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู๎เสียชีวิต และจานวนผู๎บาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับ
คําเฉลี่ยชํวงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย๎อนหลัง
คําเฉลี่ย 3 ปี ย๎อนหลัง ชํวงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนครพนม (ต๎องไมํเกิน)
การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
การเสียชีวิต (ราย)
ผู๎บาดเจ็บ (Admit) (ราย)
25
3
27
7.2 จานวนอาเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง และสีส๎ม มีจานวนลดลง เมื่อเทียบกับคําเฉลี่ยชํวงเทศกาล
สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย๎อนหลัง : จังหวัดนครพนม มีความเสี่ยงระดับสีส๎ม 1 อาเภอ คือ อาเภอเมืองนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม
ถ๎าต๎องการให๎ระดับสีส๎มลดลง
ถ๎าต๎องการลดลงจากระดับสีส๎มเป็น
มีความเสี่ยงระดับสีส๎ม
การเกิดอุบัติเหตุต๎องไมํเกิน
สีเหลืองการเกิดอุบัติเหตุต๎องไมํเกิน
คําเฉลี่ย 3 ปี ย๎อนหลัง = 12 ครั้ง 12 ครั้ง
ไมํเกิดอุบัติเหตุ
7.3 จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู๎เสียชีวิต และจานวนผู๎บาดเจ็บ (Admit) ของอาเภอที่มีความเสี่ยงใน
ระดับสีแดง สีส๎ม และสีเหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง
ชํวงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย๎อนหลัง
คําเฉลี่ย 3 ปีย๎อนหลัง คําเฉลี่ย 3 ปีย๎อนหลัง คําเฉลี่ย 3 ปีย๎อนหลัง คําเฉลี่ย 3 ปีย๎อนหลัง
อาเภอ
ระดับสีแดง
ระดับสีส๎ม
ระดับสีเหลือง
ระดับสีเขียว
เมืองนครพนม ต๎องไมํเกิน 12 ครั้ง
นาแก
ต๎องไมํเกิน 4 ครั้ง
เรณูนคร
ต๎องไมํเกิน 4 ครั้ง
ธาตุพนม
ต๎องไมํเกิน 3 ครั้ง
บ๎านแพง
ต๎องไมํเกิน 1 ครั้ง
ศรีสงคราม
ต๎องไมํเกิน 1 ครั้ง
โพนสวรรค์ ต๎องไมํเกิน 1 ครั้ง
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ปลาปาก
ทําอุเทน
นาหว๎า
นาทม
วังยาง

-

-

ต๎องไมํเกิดอุบัติเหตุ
-

ต๎องไมํเกิดอุบัติเหตุ
ต๎องไมํเกิดอุบัติเหตุ
ต๎องไมํเกิดอุบัติเหตุ
ต๎องไมํเกิดอุบัติเหตุ

8. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
8.1 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านคน ประกอบด๎วย
1) ด๎านการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวด จริงจัง และตํอเนื่อง
2) ด๎านสังคมและชุมชน
3) ด๎านการสร๎างการรับรู๎และจิตสานึกด๎านความปลอดภัยทางถนน
4) การดาเนินการด๎านมาตรการองค์กรของหนํวยงานภาครัฐ
8.2 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านถนนและสภาพแวดล๎อม ประกอบด๎วย
1) ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิด
อุบัติเหตุบํอยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญํ และดาเนินการปรับปรุง ซํอมแซมให๎มีความปลอดภัย รวมทั้งขอความ
รํวมมือผู๎รับจ๎างกํอสร๎าง/ซํอมแซมถนนให๎เรํงดาเนินการให๎แล๎วเสร็จกํอนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 หรือกรณีที่
ดาเนินการไมํแล๎วเสร็จให๎ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน เพื่อให๎ประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎ถนนสังเกตเห็นได๎ชัดเจน
2) ให๎กาหนดมาตรการ แนวทาง ในการแก๎ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให๎มีความปลอดภัย ในการ
สัญจร อาทิ จัดทาคลื่นระนาดบนผิวถนนเพื่อชะลอความเร็วของรถ ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดทาป้ายเตือน
เป็นต๎น เพื่อให๎ผู๎ใช๎รถใช๎ถนนสังเกตเห็นได๎อยํางชัดเจน และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งจัดเจ๎าหน๎าที่ หรือ
อาสาสมัครในการเฝ้าระวังหรือปิดแผงกั้นทางรถไฟตามชํวงเวลา เน๎นการป้องกัน และกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อลด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟ โดยให๎กระทรวงคมนาคมกาหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่ชัดเจน ให๎จานวนสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทั้งปีลดลงเมื่อเทียบกับสถิติชํวงเทศกาลสงกรานต์ ๓ ปีย๎อนหลัง
3) ให๎จัดเตรียมชํองทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยงทางลัด และจัดทาป้ายเตือนป้ายแนะนาตํางๆ
ให๎ชัดเจน เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับประชาชน
4) ให๎จังหวัดเฝ้าระวังเส๎นทางที่มีความเสี่ยงตํอการหลับใน โดยจัดให๎มีจุดพักรถ และจุดบริการตํางๆ
เพิ่มเติม เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับประชาชนผู๎ใช๎รถใช๎ถนน และป้องกันการหลับในซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน
5) ให๎ตรวจสอบสิ่งอันตรายข๎างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสวํางสัญญาณไฟจราจร
เสาป้าย เป็นต๎น และปรับปรุงแก๎ไขให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์ สาหรับจุดที่ยังไมํมีไฟฟ้าแสงสวําง และเป็นจุดเสี่ยงตํอการ
เกิดอุบัติเหตุให๎มีการแก๎ไขโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสวํางให๎ครบทุกจุดสาหรับพื้นที่ที่หํางไกลยังไมํมีไฟฟ้าเข๎าถึง
อาจจะติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้าแสงสวํางโซลาร์เซล เพื่อแก๎ไขปัญหา
8.3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านยานพาหนะ
1) ให๎กาหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ๎าง
สาธารณะ รถเชํา และรถโดยสารไมํประจาทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจารถ รวมทั้งให๎ตรวจสอบสภาพ
รถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไมํประจาทางให๎ถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย และกาชับ ในเรื่องความเร็ว และ
การผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสาร ตามระยะทาง/ชํวงเวลาที่กาหนด
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2) ให๎ขอความรํวมมือกลุํมผู๎ประกอบการขนสํงด๎วยรถบรรทุกให๎หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช๎
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
3) ให๎เข๎มงวดกวดขันกับผู๎ใช๎รถกระบะที่บรรทุกน้าหนักเกิน ซึ่งอาจกํอให๎เกิดอันตราย
4) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชน ผู๎ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์กํอนออกเดินทาง รวมถึงอันตราย
จากการบรรทุกผู๎โดยสารในกระบะท๎าย
5) ให๎เข๎มงวด กวดขันการขับขี่และการบรรทุกผู๎โดยสารในรถบรรทุกขนาดเล็ก ให๎อยูํในลักษณะปลอดภัย
6) ให๎เข๎มงวดรถตู๎สํวนบุคคล หรือรถเชํา ของผู๎ประกอบการธุรกิจและผู๎เชํารถให๎มีมาตรฐาน เชํน
การตรวจสอบใบขับขี่ การทา พ.ร.บ. ภาคบังคับ และการเข๎มงวดให๎สวมหมวกนิรภัย
8.4 มาตรการด๎านการชํวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
1) จัดเตรียมความพร๎อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหนํวยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการ
ติดตํอสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบํงมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหนํวยบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
เครือขํายและดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบอุบัติเหตุทางถนน
2) จัดเตรียมความพร๎อมของหนํวยกู๎ชีพ และกู๎ภัย ทั้งด๎านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การสั่งการ
ระบบการติดตํอสื่อสาร และดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบอุบัติเหตุทางถนน
3) จัดเตรียมความพร๎อมของระบบการชํวยเหลือและเยียวยาผู๎ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแตํละพื้นที่ เชํน
กาหนดให๎มีทีมกู๎ชีพกู๎ภัยฉุกเฉินระดับท๎องถิ่น อาเภอ และบูรณาการการทางานรํวมกันอยํางเหมาะสม
4) ประชาสัมพันธ์ระบบการชํวยเหลือตําง ๆ ที่ผู๎ประสบเหตุควรจะได๎รับ เชํน การจํายคําสินไหมทดแทน
ภายใน 24 ชั่วโมง การจํายคํารักษาพยาบาลผํานระบบ e-claim โดยผู๎ประสบเหตุไมํต๎องสารองจําย การ
ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ขับขี่ยานพาหนะทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การแจ๎งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผํานหมายเลขโทรศัพท์ และ Application EMS 1669
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ โดยระบบสามารถบอกพิกัด ที่อยูํ ของผู๎แจ๎งได๎โดยอัตโนมัติไมํวําจะอยูํพื้นที่ใดของ
ประเทศไทย
8.5 มาตรการความปลอดภัยทางน้า
1) กาหนดมาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยตํางๆ และ
ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและทํองเที่ยว
2 ) ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ เชํน สภาพเรือ อุปกรณ์ชูชีพ ให๎มีครบตาม
จานวนผู๎โดยสาร สัญญาณไฟ ถังดับเพลิงพร๎อมใช๎งาน หํวงชูชีพตามข๎อกาหนด ไฟสํองสวําง ป้ายบอกจานวน
คนโดยสาร เป็นต๎น เพื่อให๎มีความพร๎อมกํอนเทศกาล
3 ) ประสานงานผู๎ประกอบการเรือโดยสารจัดเรือโดยสารไว๎บริการให๎เพียงพอกับความต๎องการของ
ประชาชนและนักทํองเที่ยว
8.6 มาตรการดูแลความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยว
ให๎อาเภอที่ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ๎าน พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว ทั้งชาวไทย
และชาวตํางชาติในชํวงเทศกาลสงกรานต์
8.7 มาตรการบริหารจัดการ
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1) ในพื้นที่อาเภอสีแดงและสีส๎ม ให๎เข๎มงวด กวดขัน และกาหนดมาตรการ แนวทางการดาเนินการเป็น
กรณีพิเศษ โดยให๎จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อกาหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
2) ให๎คณะทางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตรวจสอบข๎อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยพิจารณาจากอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญํ หรืออุบัติเหตุที่นําสนใจ โดยให๎บูรณาการและ
วิเคราะห์ข๎อมูลอุบัติเหตุรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสรุปประเด็นสาคัญและข๎อเสนอในการแก๎ไขปัญหา
นาเสนอตํอคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
9 แนวทางการดาเนินงาน
9.1 ชํวงเตรียมความพร๎อมและการรณรงค์ ระหวํางวันที่ 11 มีนาคม 2562 - ๑๐ เมษายน ๒๕๖2
ให๎หนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง จัดทาแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหนํวยงาน โดยใช๎กรอบแผน
บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เป็นแนวทางการดาเนินการ และให๎เน๎นการ
บังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มงวด จริงจัง และตํอเนื่อง ตั้งแตํชํวงเตรียมความพร๎อมฯ
9.2 ชํวงควบคุมเข๎มข๎น (11 – 17 เมษายน 2562)
1) ให๎หนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง เพิ่มความเข๎มข๎นในการดาเนินงานในพื้นที่ โดยเน๎นการบังคับใช๎
กฎหมายอยํางเครํงครัดและตํอเนื่องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่กํอให๎เกิดอุบัติเหตุทางถนนให๎ลดลง
2) ให๎จัดตั้งศูนย์อานวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัด
อาเภอ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
3) ให๎จัดตั้งจุดตรวจ เพื่อบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มข๎นจริงจังและตํอเนื่องตามมาตรการ
๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
4) ให๎จัดตั้งจุดอานวยความสะดวก จุดบริการและประสานสํวนราชการที่ตั้งอยูํบริเวณริมถนนให๎เปิดเป็นจุด
พักรถและจุดบริการประชาชนเพื่อให๎ประชาชนแวะพักในระหวํางการเดินทางและจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์จุดพักรถ
และจุดบริการให๎สามารถสังเกตเห็นได๎อยํางชัดเจน
5 ) ให๎หนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมความพร๎อมด๎านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุทั้ง
ด๎านโรงพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ระบบการสื่อสาร การประสานงาน และการแบํงพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
ชํวยเหลือประชาชนผู๎ประสบเหตุให๎ทันทํวงที
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๘ สรุปข้อมูลรายงานสถานการณ์น้า
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครพนม
สรุปข๎อมูลประชุม ณ วันที่ 25มีนาคม 2562
1. โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดนครพนม ข๎อมูล ณ วันที่ 25
มีนาคม 2562 ปริมาณน้าในอํางเก็บน้าขนาดกลางและอํางเก็บน้าตามโครงการพระราชดาริ จานวน 19 อําง ความจุ
ที่สามารถเก็บกักได๎ 51.243 ล๎าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 23.390 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 45.65% ของความจุ ปริมาณ
น้าใช๎การได๎ 21.007 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 41.00% ของความจุ สถานการณ์ในลาน้าตําง.จุดวัดน้าแมํน้าโขง
บ๎านหนองแสง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 2.78 ม.ต่ากวํา
ตลิ่ง 10.22ม. ลดลงจากเมื่อวาน 0.06 ม.แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้าแมํน้าสงคราม บ๎านหาดแพง ตาบลหาดแพง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 3.78 ม.ต่ากวําตลิ่ง 10.72 ม.ลดลง

~ ๓๓ ~

จากเมื่อวาน 0.06 ม.แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้า ปตร.น้าอูน บ๎านปากอูน ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 6.67 ม.ต่ากวําตลิ่ง 4.33 ม.ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.แนวโน๎ม
ทรงตัว จุดวัดน้า ปตร.ห๎วยทวย บ๎านกะเสริม ตาบลโนนตาล อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 8.50 ม. ต่ากวําตลิ่ง 4.00 ม. ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.แนวโน๎มทรงตัว จุดวัดน้า
ห๎วยบังกอ บ๎านทําค๎อ ตาบลทําค๎อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 4.85 ม.
ต่ากวําตลิ่ง 4.15 ม. ลดลงจากเมื่อวาน 0.04 ม.แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้าห๎วยบังฮวก บ๎านดอนนางหงส์ ตาบลดอน
นางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน( เวลา07.00 น.)อยูํที่ระดับ 1.34 ม.ต่ากวําตลิ่ง 5.36 ม.
ทรงตัวจากเมื่อวาน0.00 ม.แนวโน๎มทรงตัว จุดวัดน้า ปตร.หนองบัวบ๎านหนองบัว ตาบลนาหว๎า อาเภอนาหว๎า
จังหวัดนครพนมปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 4.24 ม.ต่ากวําตลิ่ง 5.76 ม. ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.
แนวโน๎มทรงตัว การป้องกันและบรรเทาภัย โครงการชลประทานนครพนมได๎เตรียมเครื่องสูบน้า และรถบรรทุกน้า
เพื่อชํวยเหลือเกษตรกรในฤดูแล๎ง ดังนี้ เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว จานวน 13 เครื่อง และขนาด 10 นิ้ว 2 เครื่อง
รถบรรทุกน้าขนาด 6,000 ลิตร จานวน 1 คัน รถบรรทุกขนาด 6 ตัน จานวน 3 คัน และ 4 ตัน จานวน 2 คัน
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๙ การดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ได๎ดาเนินการตํอเนื่อง โดยแตํละ
พื้นที่มีการทบทวนประเด็นปัญหาสาคัญที่แท๎จริงให๎ตรงกับบริบทของพื้นที่ เพื่อเข๎าสูํกระบวนการพัฒนา รํวมแก๎ไข
ตามประเด็นที่เลือก เพื่อให๎เกิดผลลัพธ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ โดยเขตพื้นที่ดาเนินการของ พชอ. จังหวัด
นครพนมทัง้ 12 อาเภอ ดูแลประชากรทั้งหมดจานวน 711,450 คนเป้าหมายคือทุกอาเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ ร๎อยละ 80ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาUCCARE
อยูํในระดับ 2.83 ประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตของพื้นที่ของแตํละอาเภอซึง่ ได๎ทบทวนและเลือกประเด็นให๎สอดคล๎อง
ตรงตามบริบทของพื้นที่ มีทั้งหมด 11 ประเด็น โดยประเด็นที่เลือกพัฒนาแก๎ไขมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
การจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม อุบัติเหตุจราจร การดูแลผู๎ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ผลเฉลี่ยการ
ดาเนินงาน พชอ. จังหวัดนครพนม แบํงตามกระบวนการพัฒนา UCCARE ดังนี้ Unity District Health Team
อยูํในระดับ 3.8 Community participation อยูํในระดับ 3.6 Customer focus อยูํในระดับ 3.5 Appreciation
อยูํในระดับ 3.2 Resource sharing and human development อยูํในระดับ 3.2 Essential care อยูํในระดับ
ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองตามกระบวนการพัฒนาของ UCCARE ในภาพรวมจังหวัดนครพนม ในชํวงไตรมาสที่ 2 อยูํที่
ระดับ 3.4 ซึ่งจะต๎องดาเนินการขับเคลื่อนพัฒนาในประเด็น พชอ. ตามแผนเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายของจังหวัดที่ตั้งไว๎
(ระดับ 4 ) ตํอไป จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๑๐ ขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการประกาศวันหยุดในการจัดงานพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สานักพระราชวังเผยแพรํประกาศสานักพระราชวัง
เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโอกาสอันควรที่จะได๎ประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให๎เป็นที่ชื่นชมยินดี

~ ๓๔ ~

ของประชาชนผู๎มีความหวังตั้งใจอยูํทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขึ้น และในวันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท พสกนิกร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน จึงขอความรํวมมือนายจ๎างสถาน
ประกอบกิจการ กาหนดให๎วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นวันหยุด เพื่อให๎ลูกจ๎างได๎มีโอกาสเข๎ารํวมงาน
พระราชพิธีที่มีความสาคัญอยํางยิ่งสาหรับปวงชนชาวไทย โดยการรวมใจกันถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๑๑ การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ตามที่ได๎มีพระราชกฤษฎีกา
ให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได๎ประกาศกาหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม ขอแจ๎งประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎรจังหวัดนครพนม แบบแบํงเขตเลือกตั้งจังหวัด ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑๒ นายศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย
ได๎ ๔๘,๗๑๙ คะแนน เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมายเลข ๒ นางมนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย ได๎ ๔๒,๙๙๐ คะแนน เขตเลือกตั้งที่ ๓
หมายเลข ๖ นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย ได๎ ๓๓,๖๔๕ คะแนน เขตเลือกตั้งที่ ๔ หมายเลข ๒ นายชวลิต วิชยสุทธิ์
พรรคเพื่อไทย ได๎ ๔๔,๖๗๕ คะแนน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๑๒ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
รกท.พัฒนาการจังหวัด
จังหวัดนครพนม ได๎จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชํวยเหลือเด็กกํอนวัยเรียนที่ครอบครัวมี
ฐานะยากจน และด๎อยโอกาสในชนบท ให๎ได๎รับการพัฒนา ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให๎
เจริญเติบโต เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ และกระทรวงมหาดไทยได๎อนุมัติให๎กรมการพัฒนาชุมชนเป็น
ผู๎ดาเนินการจัดทอดผ๎าป่า ทั้งในสํวนกลาง และสํวนภูมิภาค ในวันที่ 2 เมษายนเป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได๎สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และนาเงินไปชํวยเหลือเด็กวัยแรกเกิดถึงหกปี
ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนในชนบท โดยการให๎ทุนอุปการะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุํงหํมคําบารุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในสํวนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่ที่จะดาเนินการเอง
การแสวงหาเงินทุนจากผู๎มีจิตศรัทธาทั่วไป โดยการเชิญชวนรํวมทาบุญบริจาค และเป็นเจ๎าภาพทอดผ๎าป่าสมทบกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจังหวัดนครพนมกาหนด
ดาเนินการในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ศาลาประชามคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัด
นครพนม จึงขอเชิญชวนทุกทํานรํวมกิจกรรมและรํวมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
ฯ(กาหนดการตามเอกสารแนบ) แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2562 ในปีพ.ศ. 2562 จะใช๎เงินเพื่อเป็นทุน
อุปการะเด็กยากจน รวมจานวน 168 ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 201,600 บาท (สองแสนหนึ่งพันหก
ร๎อยบาทถ๎วน) โดยแยกเป็น มอบทุนอุปการะเด็กยากจนในวันที่มีการทอดผ๎าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก ประจาปี

~ ๓๕ ~

๒๕62 ในวันทอดผ๎าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.39 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จานวน 80 ทุน ดังนี้ กองทุนฯ
สํวนกลาง จานวน 35 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท ขอจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ จังหวัด
นครพนม จานวน 45 ทุน ทุนละ 1,200 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท มอบทุนอุปการะเด็กยากจนตามโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ จานวน 12 อาเภอ อาเภอละ 7 ทุน รวม 84 ทุนๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 100,800 บาท จึงขอ
นาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๓ การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี ๒๕๖๒
รกท.พัฒนาการจังหวัด
ตามทีจ่ ังหวัดนครพนมได๎จัดทาโครงการ“นครพนมสร๎างสังคมอุดมสุข” โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อพัฒนายกระดับครัวเรือนเป้าหมายให๎ผํานเกณฑ์ด๎านรายได๎ เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน
ของครัวเรือนเป้าหมายให๎ได๎รับความชํวยเหลือตามสภาพปัญหา และเพื่อเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดี/สํงมอบบริการที่
เป็นเลิศแกํประชาชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด๎านรายได๎จากข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ปี 2561 จานวน 453 ครัวเรือน หรือครัวเรือนที่ได๎รับการเสนอชื่อจากเวทีประชาคมหมูํบ๎าน รวมถึงผู๎
ลงทะเบียนสวัสดิการแหํงรัฐ ทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร๎างความสุข
อยํางยั่งยืนของจังหวัดนครพนมและตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้าของรัฐบาลนั้น สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนมรํวมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ทีมสร๎างสุขจังหวัดนครพนม ได๎รวบรวมความก๎าวหน๎าการดาเนินงานโครงการนครพนม สร๎างสังคมอุดมสุข
ประจาเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ ผลการสารวจความสมัครใจเข๎ารํวมโครงการ มีครัวเรือนเป้าหมายที่สมัครใจเข๎า
รํวมโครงการ รวมทั้งสิ้นจานวน 363 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จานวน 341 ครัวเรือน และครัวเรือน
ที่ได๎รับการค๎นหาจากเวทีประชาคมหมูํบ๎าน 22 ครัวเรือน (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) ซึ่งประสบปัญหาด๎าน
ตํางๆ ดังนี้ ปัญหาด๎านรายได๎ต่า ขาดอาชีพ 311 ครัวเรือน ปัญหาด๎านสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง 147 ครัวเรือน
ปัญหาด๎านที่อยูํอาศัย 51 ครัวเรือน ปัญหาด๎านการศึกษา 7 ครัวเรือน ปัญหาด๎านอื่นๆ 25 ครัวเรือน ทั้งนี้ พบวํามี
ครัวเรือนที่ประสบปัญหาตํางๆ ซ้าซ๎อน 2 ปัญหาขึ้นไป จานวน 158 ครัวเรือน ผลการบูรณาการความชํวยเหลือ
ครัวเรือนยากจน ประจาเดือน มีนาคม 2562 ครัวเรือนได๎รับความชํวยเหลือ จานวน 2 ครัวเรือน ดังนี้ ครัวเรือนของ
นางดา บุรีขัน อายุ 102 ปี บ๎านเลขที่:18 หมูํที่ 1 บ๎านอ๎อ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์จ.นครพนม สมาชิกในครัวเรือน
: รวม 2 คน สภาพครัวเรือน: ชราภาพไมํสามารถเดินได๎ อาศัยอยูํกับลูกสาว อายุ 75 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต
และความดัน หนํวยงานที่ให๎การชํวยเหลือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินชํวยเหลือผู๎มี
รายได๎น๎อย 3,000 บาท ให๎ความชํวยเหลือซํอมแซมบ๎านผู๎สูงอายุ 20,000 บาท กาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุง
ยังชีพ 2 ถุง และผ๎าหํม 2 ผืน สานักงานสาธารณสุขอาเภอโพนสวรรค์ (สสอ.) มอบผ๎าอ๎อมผู๎ใหญํ 2 แพ็ค ดูแลเรื่อง
สุขภาพ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) สํงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได๎ในครัวเรือน อปท.กานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน ดูแลให๎การชํวยเหลือ ให๎กาลังใจ และชํวยกันซํอมแซมบ๎านครัวเรือนเป้าหมาย ครัวเรือนของนายบุญมา
บุรีขันธ์ อายุ 76 ปี บ๎านเลขที่ : 39 หมูํที่ 11 บ๎านวังหมากเห็บ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์จ.นครพนม สมาชิกใน
ครัวเรือน : รวม 4 คน สภาพครัวเรือน: หัวหน๎าครัวเรือนเป็นผู๎สูงอายุ ภรรยา ป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังคดงอ
บุตรชายป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังคดงอ นั่งนานไมํได๎ ต๎องนอนตะแคงข๎างอยํางเดียว และหลานชายเป็นโรค
ออทิสติก รายได๎หลักมาจากลูกสาว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อย
2,000 บาท กาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ 2 ถุง และผ๎าหํม 2 ผืน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.)

~ ๓๖ ~

ประสานศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม เพื่อให๎หลานชายได๎รับการพัฒนาตามสมควร สํงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว
รั้วกินได๎ในครัวเรือน สานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีสงคราม (สสอ.) มอบนม 2 ลัง ดูแลเรื่องสุขภาพของภรรยา
และบุตรชาย รวมทั้งให๎ทากายภาพบาบัด แรงงานจังหวัด ให๎คาแนะนาด๎านการจัดหางานสาหรับผู๎พิการ
ประกันสังคมจังหวัด รับสมัครเข๎าเป็นผู๎ประกันตน ตามมาตรา 40 กลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ๎านวังหมากเห็บ
มอบสวัสดิการชํวยเหลือสมาชิก ปีละ 300 บาท อปท.กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ดูแลให๎การชํวยเหลือ ให๎กาลังใจ ครัวเรือน
เป้าหมาย ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พัฒนาชุมชนสํงข๎อมูลให๎ พมจ.ชํวยเหลือ จานวน 91 ครัวเรือน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.)โอนเงินให๎แกํผู๎ประสบภัยทางสังคมแล๎ว จานวน 44 ครัวเรือน จึงขอ
นาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๑๔ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม
รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
พลังงานจังหวัด
ข๎อมูลการประเมินผลผู๎นาองค์การ หัวข๎อที่ 2 การลดพลังงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํวนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 : ข๎อมูล
ณ วันที่ 25มีนาคม 2562 (สิ้นสุดการกรอก เวลา 24.00 น. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) ระดับคะแนนของ
จังหวัดนครพนม การใช๎ไฟฟ้าได๎ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 การใช๎น้ามันได๎ 0คะแนน (คะแนนเต็ม 5)
ร๎อยละการรายงานผลการใช๎พลังงานของหนํวยงาน การใช๎ไฟฟ้า = 62.90 % การใช๎น้ามัน = 61.29 %
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗

รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.
***************************
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

~ ๓๗ ~

~ ๓๘ ~

~ ๓๙ ~

