~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครพนม
-------------------------ผู๎มาประชุม
๑. นายสยาม
๒. นางวิไลวรรณ
๓. นายรังสรรค์
๔. นายนิติพัฒน์
๕. นายสยาม
๖. นางพรรณทิพา
๗. นายนราวุฒิ
๘. นายยุทธชัย
๙. นางสุจิตรา
๑๐. น.ส.อรอนงค์
๑๑. นายอเนก
๑๒. นายปราสาท
๑๓. นายธีระศักดิ์
๑๔. นายชิตชัย
๑๕. นายวิรพ
๑๖. นายสาราญ
๑๗. นายสมชาย
๑๘. น.ส.กมลวรรณ
๑๙. นายชัชวาลย์
๒๐. นางอภิชญาพัชร์
๒๑. นายณัชภณ
๒๒. นายสมหวัง

ศิริมงคล
ไกรโสดา
คัมภิราทนนท์
ลีลาเลิศแล๎ว
ศิริมงคล
มีธรรม
จันทร์ทอง
ตริสกุล
วงศ์อินอยูํ
วงศ์ดี
รัตน์รองใต๎
ทัศคร
สิมกันยา
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
รื่นนาค
อนันตจารุตระกูล
นุชัย
ทรัพย์แก๎วยอด
เติมพันธุ
ยลวงศ์
ตุ๎มเพชร

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

สิงคเสลิต
สุวรรณดี
เดชพล
กีรติพงษ์เวศน์
แก๎วสม

นางภัทรวดี
นายคานวณ
นายมนต์ชัย
น.ส.วรานิษฐ์
นางสุกัลยา

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

~๒~

๒๘. นางเบญจวรรณ
๒๙. นายเดชา
๓๐. นายอุทัย
๓๑. นายณัฐสิทธิ์
๓๒. นายธนิตศักดิ์
๓๓. นายพร
๓๔. นางสาวกชพรรณ
๓๕. นางนิตยา
๓๖. น.ส.วันสาข์
๓๗. น.ส.ศศิธร
๓๘. พ.อ.สุระ
๓๙. พ.ต.อ.พลาเดช
๔๐. ร.ต.นเรศ

แสงแผ๎ว
พลกล๎า
สอนเทศ
วงค์ตลาด
อุํนตา
กมลสุวรรณ์
วิชิตธนบดี
ฐาปพายสิพงศ์
ธิวะโต
ศิรินพกุล
สินโสภา
เพ็ชรหว๎าโง๏ะ
คาชมภู

๔๑. พ.อ.คาค๎าย
๔๒. พ.อ.คาค๎าย
๔๓. พ.ต.ท.สมพัฒน์
๔๔. พ.ต.ท.(หญิง)ภัสสวรรณ
๔๕. ร.ต.อ.เสถียร
๔๖. พ.ต.ท.ทวี
๔๗. พ.ต.ท.ทวี
๔๘. ร.อ.ณิชิเวโรจน์
๔๙. ร.อ.วันดี

แหลํงสะท๎าน
แหลํงสะท๎าน
อุํนคา
อุํนบุญ
พัฒนโย
สารกาล
ภาน๎อย
นิติธรรมธร
สีนวล

๕๐. ร.ต.นราธิป

ชุบขุนทด

๕๑. น.อ.อภิชาติ

แก๎วดวงเทียน

๕๒. นายณรงค์ชัย
๕๓. นางสาวสมสวาท

อรุณแสงศิลป์
เทพนาโสมนันส์

๕๔. นายธาณินทร์

ประดิษฐ์

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

รัตนวรรณี
คาแสงดี
สุขตําย
วงศ์เครือศร

ประกันสังคมจังหวัด
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
รกท.ท๎องถิ่นจังหวัด
แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รกท. ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
แทน ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
แทน พลังงานจังหวัด
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
สัสดีจังหวัดนครพนม
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
ผู๎บังคับหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง เขตนครพนม
อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครพนม
อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและ
บังคับคดีจังหวัด
ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
แทน สรรพากรพื้นที่นครพนม

~๓~

๕๙. นายปริญญา
๖๐ นายปิยะพงษ์

ธรเสนา
ผลาจันทร์

๖๑. นายอรรถกานต์

สุวรรณไตร

๖๒. นายอิทธิพัทธ์
๖๓. น.ส.สร๎อย

อรรคสาร
สกุลเค็บ

๖๔. นายภิรมย์
๖๕. นายศุภมิตร
๖๖. นายณัฎฎวัฒน์
๖๗. นายศิริชัย
๖๘. นางสาวสรณ์สิริ

มีแก๎ว
พินิจการ
ภัทรวิรากานต์
คุณาบุตร
สีหนาท

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

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

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

เหลําลา
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
คณานันท์
สุราวุธ
แก๎วมณี
ศรีวรรณ
ขุนชะ

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
รกท.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
แทน 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

~๔~

๙๑. นายกฤษฎา
๙๒. นางยุภาวรรณ์
๙๓. นายฉัตรชัย

สาครวงศ์
ไชยดี
เต๎าทอง

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. นายชาญศิลป์
๑๐๘. นางศรีสุภรณ์

ภักดีพันดอน
อัครตั้งสกุลชัย
อุดาโรกุล
วิจันทร์รัตน์
ไชยคา
ธรรมเกสร
กุลพันธ์
ลือวิเศษไพบูลย์
ชัยงาม
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
ปวราชิต
พุทธษาวงษ์
ชมศรีพลราชพร

๑๐๙. นางพสณา
๑๑๐. นายอุฎฐายี

ไตรสิริโชค
โสวรรณ

๑๑๑. นายศิริชัย
๑๑๒. นางสาวใยรัก
๑๑๓. นายปรารถนา

ไตรยราช
ประจักษ์วงศ์
พละมา

๑๑๔. นายถวัลย์
๑๑๕. นายณัฐพงษ์
๑๑๖ นายสมพล
๑๑๗. นางบุษบง
๑๑๘. นายสมหมาย
๑๑๙. นายวัชรินทร์
๑๒๐. นายธารินทร์
๑๒๑. นายเดํนชัย
๑๒๒. นายเทิดศักดิ์

ทุมมา
เปี้ยคา
พงษ์พิพัฒน์
สุชนวนิช
ศรีจันทร์
เจียวิริยบุญญา
พันธุมัย
ไตรยะถา
พลนารี

หน.ดํานตรวจสัตว์ป่านครพนม กรมอุทานแหํงชาติ
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
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
แทน ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจังหวัด
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
พรหมเถ๎า
ภูสีอํอน

๑๓๑. นายวิทยา
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.ท.อุทัย
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

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

แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ เขต ๒๕
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอทําอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ๎านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว๎า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
ผกก.สภ.เมืองนครพนม
แทน 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

~๖~

๑๕๗ พ.ต.ท.ธีระเดช
๑๕๘. พ.ต.ท.สมภพ
๑๕๙. พ.ต.ท.ชาติกล๎า
๑๖๐. พ.ต.ท.ศิริวัฒน์
๑๖๑. ร.ต.ท.สิริ
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
๑. นายวรากร
๒. นายศราวุฒิ
๓. นางยุพิน
๔. นายไชยวุฒิ
๕. นายจรัญศักดิ์
๖. นางสาวกนกพร
๗. นางสาวมยุรี
๘. นางเอมอร
๙. นางพรทิพย์

เหมนนท์
แก๎วรุนคา
ไชยประทุม
วัฒนะศรี
ศรีธิราช
ปานเพชร
ทรงโฉม
รัตนมงคล
วัชเรนทร์สุนทร
ดวงศรี
ไชยศล
อาจปาสา
อุํนคา
ภาจันทร์คู

แทน ผกก.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี
แทน หัวหน๎าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน๎าหนํวยสันติบาลจังหวัด
แทน สารวัตรตารวจทํองเที่ยว ฯ
หัวหน๎ากลุํมงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
หัวหน๎ากลุํมงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
รกท.ผอ.กลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผอ.กลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
หน.หนํวยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผอ.กลุํมงานอานวยการ
เจ๎าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม

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

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

พิธีการก่อนการประชุม

- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
“สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย – ลาว ๒๕๖๒”
(สานักงานคลังจังหวัด)
------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู๎บริหารย๎ายมาดารงตาแหนํงใหมํ
๑.๑.๑ นายณรงค์ชัย อรุณแสงศิลป์ ตาแหนํง อัยการผู๎เชี่ยวชาญ สานักงานอัยกาภาค ๔
รักษาการในตาแหนํงอัยการจังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจาก ตาแหนํง อัยการผู๎เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค ๔
๑.๑.๒ น.ส.สมสวาท เทพนิวโสมนัสส์ ตาแหนํง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครพนม

~๗~

ย๎ายมาจาก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด สานักงานอัยการคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๑.๑.๓ นายธารินทร์ ประดิษฐ์ ตาแหนํง อัยการจังหวัดคุ๎มครองสิทธิ์และชํวยเหลือ
ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัด
ย๎ายมาจากตาแหนํง อัยการจังหวัดประจาสานักอัยการสูงสุด สานักงานอัยการคดีพิเศษ
(กทม)
๑.๑.๔ นางศิริลักษณ์ อาจอาษา ตาแหนํง สถิติจังหวัดนครพนม
ย๎ายมาจาก ตาแหนํง สถิติจังหวัดหนองคาย
๑.๑.๖ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ วัฒนะศรี ตาแหนํง หัวหน๎าตารวจสันติบาลนครพนม
ย๎ายมาจาก ตาแหนํง หัวหน๎าตารวจสันติบาลกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได๎จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน๎าสํวนราชการ / หัวหน๎าหนํวยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยได๎ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแตํวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
จานวน ๓๖ หน๎า เพื่อให๎องค์ประชุมทุกทํานได๎พิจารณาเป็นการลํวงหน๎าและได๎แก๎ไขแล๎ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑ สรุปกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ของจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด๎วยจังหวัดนครพนมกาหนดจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในสํวนภูมิภาค ระหวํางวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครพนมจึงได๎กาหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
1. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน๎าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทาบุญตักบาตร และรับชมการถํายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแหํง
ประเทศไทย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมตั้งแตํเวลา 06.30 น. เป็นต๎นไปการ
แตํงกาย : ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแตํงกายด๎วยเครื่องแบบจิตอาสา สาหรับประชาชนทั่วไป แตํงกายด๎วย
เสื้อสีเหลือง
2.วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน๎าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และรับชมการถํายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแหํงประเทศไทย ณ สนาม
หน๎าศาลากลางจังหวัดนครพนมตั้งแตํเวลา 08.00 น. เป็นต๎นไป การแตํงกาย: ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา แตํง
กายด๎วยเครื่องแบบจิตอาสา สาหรับประชาชนทั่วไปแตํงกาย ด๎วยเสื้อสีเหลือง

~๘~

3. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน๎าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด เป็นประธาน และรับชมการ
ถํายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแหํงประเทศไทย ณ สนามหน๎าศาลากลางจังหวัดนครพนม ตั้งแตํเวลา
15.30 น.เป็นต๎นไปการแตํงกายข๎าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศผู๎ที่ได๎รับสายสะพายให๎สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่
ได๎รับ (สวมหมวก)/ประชาชน : เสื้อเหลือง/จิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา
จังหวัดนครพนม จึงขอเชิญทํานพร๎อมด๎วยข๎าราชการ พนักงาน เจ๎าหน๎าที่ และบุคลากรใน
สังกัดได๎เข๎ารํวมพิธีฯ โดยพร๎อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ขอให๎สํงแบบตอบรับการเข๎ารํวมพิธีฯ ตามสิ่งที่สํงมาด๎วย 2.
ให๎สานักงานจังหวัดนครพนม ทางหมายเลขโทรสาร 0 4251 1574 ตํอ 109 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
maikhum@hotmail.comภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อการจัดเตรียมที่นั่งในบริเวณพิธีฯ ให๎เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย ตํอไป จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
หัวหน้าสานักงานจังหวัดผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม
ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
1. ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562จานวน32 โครงการ 154 กิจกรรมรวมงบประมาณทั้งสิ้น 283,684,400 บาท ซึ่งสามารถ
จาแนกตามประเภทงบรายจํายได๎ดังนี้
- งบดาเนินงาน จานวน 70 กิจกรรม งบประมาณ 92,877,390 บาท คิดเป็นร๎อยละ 32.74
- งบลงทุน จานวน 84 กิจกรม งบประมาณ 181,807,010 บาท คิดเป็นร๎อยละ 64.09
- งบรายจํายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 3.17
1. ผลการดาเนินงานงบรายจํายลงทุน (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)
1.1 เบิกจํายแล๎ว จานวน 34 กิจกรรม วงเงิน 49,978,556 บาท
1.2 กํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS แล๎ว จานวน 55 กิจกรรมวงเงิน 135,381,326 บาท
1.3 คงเหลือกิจกรรมที่ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS ดังนี้
1) กิจกรรมที่อยูํระหวํางรอลงนามในสัญญาจานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 6,000,000 บาท ดังนี้
(1) กิจกรรมกํอสร๎างโป๊ะเทียบเรือเพื่อการทํองเที่ยวน้าโขง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม งบประมาณ 3,000,000 บาทหนํวยดาเนินการ : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
สานักงบประมาณเห็นชอบแล๎ว ผู๎รับจ๎างจะมาลงนามในสัญญาในวันที่ 3 พ.ค. 2562 (เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ขอ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมกํอสร๎างทางเชื่อมปรับปรุงถนนชุมชน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จึงต๎องขอทาความตก
ลงกับสานักงบประมาณ)
(2) กิจกรรมขุดคลองทาถนนแนวกันไฟป่าบุํงป่าทามเลียบน้าสงคราม ตาบลสามผง อาเภอ
ศรีสงคราม ระยะทาง 10,000 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท(หนํวยดาเนินการ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม) อยูํระหวํางสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ตรวจสอบเบื้องต๎นหากที่ดินอยูํในเขตปฏิรูป จะให๎ผู๎
ได๎รับผลกระทบยื่นขอสละที่ดินคืน ประมาณการลงนามกํอหนี้ผูกพันได๎ภายในเดือน มิ.ย. 62
2) กิจกรรมที่ขอใช๎งบประมาณรายจํายที่เหลือจําย ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 และ
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ครั้งที่ 2/2562 จานวน 41 กิจกรรมงบประมาณ 34,346,860 บาทซึ่งได๎อนุมัติโครงการไปแล๎วจานวน 22 กิจกรรม
งบประมาณ 23,681,300 บาท คงเหลือที่ยังไมํอนุมัติ จานวน 19 กิจกรรม งบประมาณ 10,665,560 บาท
2. ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)
สรุปผลเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทรายจําย เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจําย
ร๎อยละ
คงเหลือ
ร๎อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
283,684,400
81,292,978 28.66
202,391,422 71.34
งบดาเนินงาน 92,877,390
26,727,725 28.78
66,149,665 71.22
งบลงทุน
181,807,010
49,978,556 27.49
131,828,454 72.51
งบรายจํายอื่น 9,000,000
4,586,697
50.96
4,413,303
49.04
เบิกจํายเป็นลาดับที่ 20 ของประเทศ
2.ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เฉพาะจังหวัดนครพนม)
กลุํมจังหวัดฯได๎รับการจัดสรรงบประมาณฯจานวน 12 โครงการ งบประมาณ 386,870,000 บาทโดยจังหวัด
นครพนมได๎รับจัดสรรฯ จานวน 7 โครงการ 25 กิจกรรม รวมงบประมาณ 91,642,840 บาท โดยอนุมัติโครงการครบ
ทุกโครงการ ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภทงบรายจํายได๎เป็นงบลงทุนจานวน 14 กิจกรรม วงเงิน 59,640,000
บาท และงบดาเนินงาน จานวน 11 กิจกรรม วงเงิน 32,002,840บาท คําใช๎จํายในการบูรณาการงบกลุํมจังหวัดฯ
จานวน 500,000 บาท โดยสํงมาเบิกแทนกันที่จังหวัดนครพนมแล๎วจานวน 89,542,840 บาท คงเหลือ
2,100,000 บาท ที่ยังไมํสํงมาเบิกแทนกัน
1. ผลการดาเนินงานงบรายจํายลงทุนจานวน 14 กิจกรรม วงเงิน 59,640,000 บาท
1) กํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS แล๎ว จานวน 10 กิจกรรม วงเงิน 55,590,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 93.21 วงเงิน
ที่กํอหนี้ผูกพัน จานวน 48,399,000 บาท และมีเงินเหลือจําย จานวน 7,191,000 บาท
2)ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS จานวน 4 กิจกรรม วงเงิน 4,050,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 6.79
คงเหลือโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน ดังนี้
(1) สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม โครงการ Sanook Farmer market จานวน
4 กิจกรรม ดังนี้
1.1 เครื่องรํอน จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 314,000 บาท อยูํระหวํางรอผู๎รับจ๎างมาลงนามในสัญญา
1.2 เครื่องอบแห๎ง จานวน 3 จังหวัดๆ ละ 1ชุดๆ ละ 700,000 บาท ประกาศ ebidding ครั้งที่ 1 ไมํมีผู๎ผํานคุณสมบัติ อยูํระหวํางประกาศ e-bidding ครั้งที่ 2 พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 29
เม.ย.2562
1.3 เครื่องโมํแห๎ง จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 936,000 บาท ทบทวนรายละเอียด
คุณลักษณะใหมํขอยกเลิกประกาศ เตรียมประกาศ e-bidding ครั้งที่ 2
4) เครื่องเอ็นทรูเดอร์ สาหรับการผลิตอาหารแบบอบพองด๎วยแรงอัด จานวน 1 เครื่อง
วงเงิน 2,100,000 บาท กิจกรรมขอเปลี่ยนแปลงโครงการ อยูํระหวํางตกลงกับสานักงบประมาณ e-bidding ครั้ง
ที่ 1 ไมํมีผู๎ผํานคุณสมบัติ เตรียมประกาศครั้งที่ 2 ยังไมํสํงมาเบิกแทนกันที่จังหวัดนครพนม
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2. ผลการเบิกจําย(ข๎อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561)
สรุปผลเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เฉพาะจังหวัดนครพนม)
ประเภทรายจําย เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจําย
ร๎อยละ
คงเหลือ
ร๎อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
91,642,840
4,001,300
4.37
87,641,540 95.63
งบดาเนินงาน 32,002,840
2,408,800
7.53
29,594,040 92.47
งบลงทุน
59,640,000
1,592,500
2.67
58,047,500 97.33
3.ผลการดาเนินงาน
1. ผลการกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMISข๎อมูล ณ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2562
จานวน วงเงิน
ผลการกํอหนี้ผูกพันงบลงทุน
กิจกรรม (บาท)
กํอหนี้ผูกพันPO ในระบบ GFMIS แล๎ว
52
117,928,468
ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS
5
33,655,083
เงินเหลือจํายจากการกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ
47
40,969,549
GFMIS
รวม
57
192,553,100

ร๎อยละ
61.24
17.48
21.28
100

2. ผลการเบิกจําย(ข๎อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
สรุปผลเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทรายจําย เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจําย
ร๎อยละ
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
283,684,400
31,641,560 10.14
254,906,840
งบดาเนินงาน 82,131,300
21,443,000 25.58
61,122,300
งบลงทุน
192,553,100
6,511,560
2.24
188,241,540
งบรายจํายอื่น 9,000,000
3,687,000
38.41
5,543,000
เบิกจํายเป็นลาดับที่ 16 ของประเทศ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ผลการกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS
งบลงทุน ทั้งหมด 57 กิจกรรม งบประมาณ 192,553,100 บาท

ร๎อยละ
89.86
74.42
97.76
61.59

~ ๑๑ ~

- กํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS ยอดสะสม ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน 52 กิจกรรม วงเงิน 117,928,468 บาท
- ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 ไมํมียอดกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม
- คงเหลือกิจกรรมที่ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS จานวน 5 กิจกรรม งบประมาณบาทดังนี้
1)สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จานวน 1กิจกรรม คือ กิจกรรมกํอสร๎างโรงคัดตัดแตํงบรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค๎า
ปลอดภัย จากเครือขํายเกษตรกรจังหวัดนครพนมสูํการจัดการเชิงพาณิชย์ บ๎านหนองบัว ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม
งบประมาณ 4,398,400 บาทประกาศผู๎ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 อยูํระหวํางเว๎นอุทธรณ์ 7 วันทาการ/รอลง
นามในสัญญา
2)สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จานวน 1กิจกรรม คือ กิจกรรมขุดคลองทาถนนแนวกันไฟป่าบุํงป่าทาม
เลียบน้าสงคราม ตาบลสามผง อาเภอศรีสงครามระยะทาง 10,000 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท ยืนยันดาเนินการตํอ
อยูํระหวํางขออนุญาตใช๎พื้นที่ ประมาณการลงนามกํอหนี้ผูกพันได๎ภายในเดือน มิ.ย. 62
3)สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จานวน 2กิจกรรม ดังนี้
(1) กํอสร๎างโป๊ะเทียบเรือเพื่อการทํองเที่ยวน้าโขง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ
3,000,000 บาท อยูํระหวํางทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมกํอสร๎าง
ทางเชื่อมปรับปรุงถนนชุมชน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
(2) ปรับปรุงซํอมแซมทางจักรยานจากเทศบาลเมืองนครพนม ถึง ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม ระยะทาง
4,490เมตรงบประมาณ 8,000,000บาท ประกาศผู๎ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 อยูํระหวํางเว๎นอุทธรณ์ 7 วันทา
การ/รอลงนามในสัญญา
4) อาเภอทําอุเทน จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พระนอนวัดพนอมทุํงริมโขง ตาบลพนอม
อาเภอทําอุเทน งบประมาณ 4,819,000 บาท ติดปัญหาผู๎ชนะการเสนอราคาคุณสมบัติไมํครบถ๎วน อาเภอต๎องยกเลิกประกาศ
เดิม โดยจะประกาศเชิญชวนใหมํภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
2. ผลการเบิกจําย
ภาพรวมผลการเบิกจํายสะสม ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 เงินรับโอนจัดสรรทั้งหมด 283,684,400 บาท เบิกจํายแล๎ว
28,777,560 บาท คิดเป็นร๎อยละ 10.14 เบิกจํายเป็นลาดับที่ 15 ของประเทศ
ภาพรวมผลการเบิกจําย ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 เงินรับโอนจัดสรรทั้งหมด 283,684,400 บาท เบิกจํายแล๎ว
31,641,560บาท คิดเป็นร๎อยละ11.15 เบิกจํายเป็นลาดับที่ 16 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน
2,864,000 บาท ร๎อยละ 1.01
2.1ผลการเบิกจํายงบลงทุน เงินรับโอนจัดสรรทั้งหมด 192,553,100 บาท เบิกจํายแล๎ว6,511,560บาทคิดเป็นร๎อยละ 3.38
- ผลการเบิกจํายงบลงทุนสะสม ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน 4,311,560 บาท
- ผลการเบิกจํายงบลงทุน ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 จานวน 6,511,560 บาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน
2,200,000 บาท
- งบลงทุนที่สํงมาเบิกแล๎ว ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 จานวน6กิจกรรม งบประมาณ 2,671,194 บาท ซึ่งอยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
1)กิจกรรมกํอสร๎างโรงเรือนคัดเลือกแสงพร๎อมติดตั้งระบบน้าและชั้นปลูกผัก บ๎านห๎วยไหลํ ต.มหาชัย อ.ปลาปากวงเงิน
200,000 บาท (หนํวยดาเนินการ :สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม)
2) กิจกรรมระบบสํงน้าสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟ้าบ๎านนาคาคําวัสดุกํอสร๎างจานวน 1 รายการ (น้ามันดีเซลจานวน
16,000 ลิตร) วงเงิน 404,888 บาท (หนํวยดาเนินการ : โครงการชลประทานนครพนม)
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3) กิจกรรมระบบสํงน้าสถานีสูบน้าบ๎านดอนสมอคําน้ามันดีเซลหมุนเร็ว วงเงิน 241,650 บาท(หนํวยดาเนินการ :
โครงการชลประทานนครพนม)
4) กิจกรรมระบบสํงน้าสถานีสูบน้าบ๎านสามผงคําน้ามันดีเซลหมุนเร็ววงเงิน 241,650 บาท (หนํวยดาเนินการ :
โครงการชลประทานนครพนม)
5) โครงการระบบสํงน้าสถานีสูบน้าบ๎านสามผงซื้อทํอซีเมนต์ใยหินวงเงิน 1,356,750 บาท (หนํวยดาเนินการ :
โครงการชลประทานนครพนม)
6) โครงการระบบสํงน้าสถานีสูบน้าบ๎านดอนสมอปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ จานวน 7 รายการบาท (หนํวยดาเนินการ :
โครงการชลประทานนครพนม)
2.2ผลการเบิกจํายงบประจา เงินรับโอนจัดสรรทั้งหมด 91,131,300 บาท เบิกจํายแล๎ว 25,130,000 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 27.58
- ผลการเบิกจํายงบประจาสะสม ณ วันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน 24,466,000 บาท
- ผลการเบิกจํายงบประจา ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 จานวน 25,130,000 บาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 ก.พ. 62 จานวน
664,000 บาท
- งบประจาสํงมาเบิกแล๎ว ณ วันที่ 18ก.พ. 62 ซึ่งอยูํระหวํางเสนอผู๎บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติจานวน 1,489,836 บาท
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 32 โครงการ 116 กิจกรรมรวมงบประมาณทั้งสิ้น 283,684,400 บาท จาแนกออกเป็นงบ
ลงทุน จานวน 57 กิจกรรม งบประมาณ 192,553,100 บาท งบดาเนินงาน จานวน 59 กิจกรรม งบประมาณ
82,131,300 บาท งบรายจํายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท
1. ผลการกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS (ข๎อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 62)
งบลงทุน ทั้งหมด 57 โครงการ งบประมาณ 192,553,100 บาท
- กํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMISจานวน 52 กิจกรรม วงเงิน 117,928,468 บาท
- คงเหลือกิจกรรมที่ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS จานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 33,655,083 บาท ดังนี้
1) สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จานวน 1กิจกรรม คือ กิจกรรมกํอสร๎างโรงคัดตัดแตํงบรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค๎าปลอดภัย จากเครือขํายเกษตรกรจังหวัดนครพนมสูํการจัดการเชิงพาณิชย์ บ๎านหนองบัว ตาบลหนองญาติ อาเภอเมือง
นครพนม งบประมาณ 4,398,400 บาท อยูํระหวํางพิจารณาผลการเสนอราคา จะประกาศผลผู๎ชนะการเสนอราคาในวันที่ 13
ก.พ. 62
2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จานวน 1กิจกรรม คือ กิจกรรมขุดคลองทาถนนแนวกันไฟป่าบุํงป่า
ทามเลียบน้าสงคราม ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม ระยะทาง 10,000 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งจะขอยกเลิก
กิจกรรม อยูํระหวํางเจรจาตกลงกับผู๎รับจ๎าง
3) สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กํอสร๎างโป๊ะเทียบเรือเพื่อการทํองเที่ยวน้าโขง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม งบประมาณ
3,000,000 บาท อยูํระหวํางทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงจากโครงการกํอสร๎าง
ทางเชื่อมปรับปรุงถนนชุมชน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
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(2) ปรับปรุงซํอมแซมทางจักรยานจากเทศบาลเมืองนครพนม ถึง ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม ระยะทาง
4,490 เมตรงบประมาณ 8,000,000 บาท อยูํระหวํางประกาศเชิญชวน วันที่ 28 ม.ค. 62 ถึงวันที่ 10 ก.พ. 62 และจะเสนอ
ราคาวันที่ 12 ก.พ. 62
4) อาเภอทําอุเทน จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พระนอนวัดพนอมทุํงริมโขง ตาบลพนอม
อาเภอทําอุเทน งบประมาณ 4,819,000 บาท ติดปัญหาผู๎ชนะการเสนอราคาคุณสมบัติไมํครบถ๎วน อาเภอต๎องยกเลิกประกาศ
เดิม โดยจะประกาศเชิญชวนใหมํภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
5) โครงการชลประทานนครพนม จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
(1) ระบบสํงน้าสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟ้าบ๎านแพง ตาบลบ๎านแพง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม (งานดาเนินการเอง)
คําเบ็ดเตล็ด,คําอะไหลํ,คําน้ามันเชื้อเพลิงและคําน้ามันหลํอลื่น งบประมาณ 3,177,132 บาทซึ่งจัดซื้อจัดจ๎างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามความจาเป็นเป็นกรณีๆไป
(2) ระบบสํงน้าสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟ้าบ๎านสามผง ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (งานดาเนินการเอง)
คําเบ็ดเตล็ด,คําอะไหลํ,คําน้ามันเชื้อเพลิงและคําน้ามันหลํอลื่นงบประมาณ 2,923,311 บาท ซึ่งจัดซื้อจัดจ๎างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามความจาเป็นเป็นกรณีๆไป
(3) ระบบสํงน้าสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟ้าบ๎านดอนสมอ ตาบลทําบํอสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (งาน
ดาเนินการเอง)คําเบ็ดเตล็ด,คําอะไหลํ,คําน้ามันเชื้อเพลิงและคําน้ามันหลํอลื่นงบประมาณ 4,337,239บาท ซึ่งจัดซื้อจัดจ๎างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงตามความจาเป็นเป็นกรณีๆไป
2. ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)
สรุปผลเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทรายจําย
เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจําย
ร๎อยละ
คงเหลือ
ร๎อยละ
(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
งบรายจํายอื่น
9,000,000
3,457,000
38.41
5,543,000
61.59
เบิกจํายเป็นลาดับที่ 15 ของประเทศ
ติดตามความก๎าวหน๎าโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะที่สัญญาสิ้นสุดแล๎ว)
1. อาเภอทําอุเทน จานวน 1 กิจกรรม
- กิจกรรมซํอมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีเมือง ตาบลทําอุเทน อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง
1,000.00 เมตร วงเงินลงนามในสัญญา 1,716,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2562
2. อาเภอนาแก จานวน 2 กิจกรรม
- ขุดลอกหนองบุํงนกยูง ตาบลคูํ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 20,000.00 ลูกบาศก์เมตรวงเงิน
ลงนามในสัญญา 349,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562
- ขุดลอกลาห๎วยฮี บ๎านคาอ๎อม ตาบลนาคูํ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปริมาตรดินขุดไมํน๎อยกวํา 24,000.00
ลูกบาศก์เมตร วงเงินลงนามในสัญญา 290,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 256 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
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๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๒
รกท.คลังจังหวัด รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561
– 26เมษายน 2562)
1. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข๎อมูล ณ วันที่ 26
เมษายน 2562 สํวนราชการในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,139.046 ล๎านบาท แบํงเป็น
งบประมาณรายจํายประจา 2,685.410ล๎านบาท และงบประมาณรายจํายลงทุน 3,453.636 ล๎านบาทโดยใน
ภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 3,137.047 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย51.10แบํงเป็นการเบิกจําย
งบประมาณรายจํายประจา 1,838.522 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย 68.46 และการเบิกจํายงบประมาณ
รายจํายลงทุนจานวน 1,298.525 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย 37.60
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2561 และกํอนปี พ.ศ. 2561) เงินกันไว๎เบิก
เหลื่อมปีทั้งสิ้น 1,004.526 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 614.801 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย 61.20
3. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ (งบ Function) ของสํวนราชการ งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรร
ทั้งสิ้น จานวน 5,478.208 ล๎านบาท แบํงเป็นงบประมาณรายจํายประจา 2,582.615 ล๎านบาท และงบประมาณ
รายจํายลงทุน 2,895.593 ล๎านบาทโดยในภาพรวมเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 3,021.206 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ
เบิกจําย55.15แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา 1,802.335 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย
69.79 และการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนจานวน 1,218.871 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย 42.09
4. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยผลการเบิกจํายของรายจําย
ภาพรวมระดับประเทศอยูํลาดับที่ 55 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 10
ระดับ กลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3 รายจํายลงทุนระดับประเทศอยูํลาดับที่ 55
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 8 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
อยูํในลาดับที่ 2 และรายจํายประจาระดับประเทศอยูํลาดับที่ 43 ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด)
อยูํในลาดับที่ 10 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3
5. ผลการเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 283.684 ล๎านบาท
แบํงเป็นงบดาเนินงาน 93.795 ล๎านบาท งบรายจํายลงทุน 180.889 ล๎านบาท และงบรายจํายอื่น 9.000
ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 87.589 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย30.88โดยผลการ
เบิกจํายอยูํในลาดับที่ 20 ของประเทศลาดับที่ 5 ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และ
ลาดับที่ 1 ของระดับกลุํมสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 386.870ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น
28.896ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย7.47โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 8ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
7. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณ
ที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 89.543 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 4.621 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย5.16
8. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 364.111 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 28.252 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละเบิกจําย7.76

~ ๑๕ ~

9. ผลการเบิกจํายงบกลาง รายการเงินสารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นของรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 13.043 ล๎านบาท ยังไมํมีผลการเบิกจําย จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ โครงการบรรพชาอุปสมทบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ด๎วยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ได๎กาหนดให๎มีโครงการ
บรรพชาอุปสมทบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหวํางวันที่ ๒ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑๕ วัน โดยจังหวัดนครพนม กาหนดให๎
ดาเนินการบรรพชาอุปสมทบ จานวน ๘๙ รูป ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จึงขอเชิญหัวหน๎าสํวนราชการ ข๎าราชการและประชาชนทั่วไปรํวมพิธี การแตํงกาย ข๎าราชการ
เครื่องแบบชุดปกติขาว ประชาชนทั่วไป เสื้อสีเหลือง จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จังหวัดนครพนม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ด๎วยวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงาน
แหํงชาติ สานักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดนครพนม หนํวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
นครพนม และที่วําการอาเภอเมืองนครพนมรํวมบูรณาการจัดงานวันแรงงานแหํงชาติจังหวัดนครพนม
ประจาปี2562 พฤษภาคม 1 ในวันพุธที่2562 ตั้งแตํเวลา .น 8.00ถึง ณ บริเวณอาคารศูนย์ .น 12.00
ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ตาบลหนองแสง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภายใต๎โครงการ
โดย ”แรงงานนครพนม หํางไกลยาเสพติด“มีการจัดกิจกรรมการรํวมใจบริจาคโลหิต กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร๎าง
เจตคติที่ดี ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด รวมทั้งการจัด นิทรรศการของ
หนํวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลําวเป็นการประชาสัมพันธ์ให๎นายจ๎าง ลูกจ๎าง ผู๎ใช๎
แรงงานและประชาชนทั่วไป ได๎ตระหนักถึงคุณประโยชน์ ของผู๎ ใช๎แรงงาน สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวําง
นายจ๎ าง ลูกจ๎าง เครื อขํายแรงงาน หนํวยงานภาครัฐ หนํวยงานรัฐวิส าหกิจ ในการทาสาธารณะประโยชน์
รํวมกัน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ สรุปมูลค่าการค้าชายแดนไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๒๕๖๑)
ด่านศุลกากรนครพนม สรุปมูลคําการค๎าชายแดน ประจาเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ต.ค.2561-มี.ค. 2562)
ขอสรุปมูลคําค๎าชายแดนไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๒๕๖๑)
1. ผลการจัดเก็บรายได๎ศุลกากร ประจาเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดเก็บรายได๎ประจาเดือน มีนาคม 2562 ดํานศุลกากรนครพนม จัดเก็บรายได๎รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น
123.99 ล๎านบาท โดยเป็นรายได๎ศุลกากรจานวน 32.20 ล๎านบาท (อากรขาเข๎า 32.14 ล๎านบาท และคําธรรมเนียม
0.06 ล๎านบาท) และรายได๎ที่จัดเก็บแทนหนํวยงานอื่น จานวน 91.79 ล๎านบาท(ภาษีมูลคําเพิ่ม 82.59 ล๎านบาท
ภาษีสรรพสามิต 0.02 ล๎านบาท และรายได๎มหาดไทยจานวน 9.18 ล๎านบาท)

~ ๑๖ ~

การจัดเก็บรายได๎ศุลกากร ประจาเดือน มีนาคม 2562 โดยรวม 32.20 ล๎านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
มีนาคม 2561 : 28.69 ล๎านบาท เพิ่มสูงขึ้น 3.51 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 12.23% และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประมาณการการจัดเก็บรายได๎ของเดือน มีนาคม 2562:15.08 ล๎านบาท สามารถจัดเก็บรายได๎สูงกวําประมาณการ
17.12 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 113.53%
สาหรับการจัดเก็บรายได๎ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวํางเดือน ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562 รวม
ทั้งสิ้น 1,093.61 ล๎านบาท โดยจัดเก็บเป็นรายได๎ศุลกากร 176.49 ล๎านบาทเปรียบเทียบกับชํวงเดือนเดียวกัน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดเก็บได๎ 140.84 ล๎านบาท เพิ่มสูงขึ้น 35.65 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 25.31%
และเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการการจัดเก็บรายได๎ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561- มี.ค.
2562):117.29 ล๎านบาท สามารถจัดเก็บรายได๎สูงกวําประมาณการ 59.20 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 50.47%
ซึ่งในรายได๎ศุลกากร176.49 ล๎านบาทแยกเป็นอากรขาเข๎า175.14 ล๎านบาทสูงกวําประมาณการ 60.21 ล๎านบาท
หรือคิดเป็น 52.39% และสูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน 40.61 ล๎านบาทหรือคิดเป็น 30.19%(คิดเป็นร๎อยละของ
รายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวํางเดือน ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562 = 16.01%) และจัดเก็บคําธรรมเนียม
1.35 ล๎านบาทต่ากวําประมาณการ 1.02 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 43.22% และต่ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน 4.96
ล๎านบาทหรือคิดเป็น 78.76% (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวํางเดือน ต.ค. 2561 มี.ค. 2562=0.12%)
สาหรับการจัดเก็บรายได๎แทนหนํวยงานอื่นโดยรวม 917.12 ล๎านบาท ต่ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอนถึง
121.67 ล๎านบาทหรือคิดเป็น 11.71% โดยแยกเป็นภาษีมูลคําเพิ่ม824.77ล๎านบาท จัดเก็บได๎ต่ากวําชํวงเดียวกัน
ของปีกํอน 110.14 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 11.78% (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดใน
ระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562 =75.42%) ภาษีสรรพสามิต 0.65 ล๎านบาทจัดเก็บได๎สูงกวําชํวงเดียวกัน
ของปีกํอน (ไมํมี) 0.65 ล๎านบาท (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวํางเดือน ต.ค. 2561
–มี.ค. 2562 =0.06%) และรายได๎มหาดไทย91.71 ล๎านบาท จัดเก็บได๎ต่ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน 12.17
ล๎านบาท หรือคิดเป็น11.72% (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในระหวํางเดือน ต.ค. 2561–
มี.ค. 2562 =8.39%)
2. วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให๎ผลการจัดเก็บรายได๎สูงกวําประมาณการ และสูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน
มูลคําการนาเข๎าประจาเดือน มีนาคม 2562 จานวน 1,462.98 ล๎านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลคํา
นาเข๎าในชํวงเดือนเดียวกันของปีกํอน (มี.ค. 2561) 3,623.60 ล๎านบาท ลดลง 2,160.62 ล๎านบาท หรือคิดเป็น
59.63% สํวนภาพรวมมูลคําการนาเข๎าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562
รวมทั้งสิ้น 14,096.74 ล๎านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคํานาเข๎าในชํวงเดียวกันของปีงบประมาณกํอน
15,333.58 ล๎านบาท ลดลง 1,236.84 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 8.07%
สินค๎านาเข๎าที่มีการจัดเก็บอากรสูงสุด 3 อันดับของเดือน มีนาคม 2562 คือ ปูนซีเมนต์สาหรับฉาบ
(24.10 ล๎านบาท)เครื่องฟอกอากาศ (1.42 ล๎านบาท)และสาเคเบิ้ล (1.42 ล๎านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562) สามารถจัดเก็บอากรของสินค๎าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็นปูนซีเมนต์สาหรับฉาบ (114.89 ล๎าน
บาท) เครื่องฟอกอากาศ (2.22 ล๎านบาท) และสาเคเบิ้ล (10.79 ล๎านบาท)
สินค๎าที่มีมูลค๎านาเข๎าสูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –มี.ค.
2562) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (7,730.82 ล๎านบาท) พลังงานไฟฟ้า (2,870.18 ล๎านบาท) และปูนซีเมนต์
สาหรับฉาบ1,158.45 ล๎านบาท)

~ ๑๗ ~

มูลคําการนาเข๎าสํวนใหญํของดํานศุลกากรนครพนม ใช๎สิทธิลดอัตราอากรตามมาตรา 12 (ทั่วไป)
เป็นสินค๎าที่นาเข๎าจากประเทศจีน (FORM E) สํวนการใช๎สทิ ธิพิเศษทางศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การยกเว๎นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สาหรับเขตการค๎าเสรีอาเซียน(FORM D)สํวนใหญํเป็นสินค๎าที่นาเข๎าจาก
ประเทศ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม
3. มูลคําการสํงออกสินค๎าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มูลคําการสํงออกประจาเดือน มีนาคม 2562 จานวน 5,704.07 ล๎านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลคํา
การสํงออกในชํวงเดือนเดียวกันของปีกํอน (มี.ค. 2561) 3,830.21 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น 1,873.86 ล๎านบาท หรือ
คิดเป็น 48.92%สํวนภาพรวมมูลคําการสํงออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวํางเดือน ต.ค. 2561 –มี.ค.
2562 รวมทั้งสิ้น 28,198.81 ล๎านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลคําการสํงออกในชํวงเดียวกันของปีงบประมาณกํอน
24,921.13 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น3,277.68 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 13.15% เนื่องจากเป็นชํวงฤดูกาลของผลไม๎สดที่
ออกสูํตลาดทาให๎มียอดการสั่งซื้อเพื่อสํงออกไปยังตํางประเทศเพิ่มขึ้น
สินค๎าสํงออกที่มีมูลคําการสํงออกสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน มีนาคม 2562 คือ ขนุน ชมพูํ
ทุเรียน มะขาม ลาไย(3,083.85 ล๎านบาท) เครื่องดื่มบารุงกาลัง (932.02 ล๎านบาท) และมะมํวง มังคุด (340.08
ล๎านบาท)ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562) สินค๎าทั้ง 3 ชนิดมีมูลคําการสํงออกแยกเป็น
ขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม ลาไย (14,001.03 ล๎านบาท) เครื่องดื่มบารุงกาลัง (5,568.63ล๎านบาท) และมะมํวง
มังคุด(699.70ล๎านบาท)
สินค๎าผํานแดนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศที่สาม มูลคําสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน มีนาคม
2562 คือ แรํดีบุก (3.14 ล๎านบาท) ผงคาร์บอน(3.01 ล๎านบาท) และชิ้นสํวนเฟอร์นิเจอร์ไม๎ดูํ(1.36 ล๎านบาท) ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562)มีมูลคําการผํานแดนของสินค๎าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็นคือ แรํ
ดีบุก (61.63 ล๎านบาท) ผงคาร์บอน (14.32 ล๎านบาท) และชิ้นสํวนเฟอร์นิเจอร์ไม๎ดูํ (25.44 ล๎านบาท)
สินค๎าผํานแดนจากประเทศที่สามไปยัง สปป.ลาว มูลคําสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน มีนาคม
2562 คือ รถขุดเจาะพร๎อมสํวนประกอบ (16.37 ล๎านบาท) สินค๎าทั่วไปสาหรับเด็ก (12.22 ล๎านบาท) และปลาหมึก
กล๎วยเชํแข็ง (11.56 ล๎านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562)มีมูลคําการผํานแดน
ของสินค๎าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็น รถขุดเจาะพร๎อมสํวนประกอบ (28.30 ล๎านบาท) สินค๎าทั่วไปสาหรับเด็ก (57.36 ล๎าน
บาท) และปลาหมึกกล๎วยแชํแข็ง (116.36 ล๎านบาท)
4. ยานพาหนะเข๎า – ออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รถยนต์บรรทุกเข๎า-ออกของเดือน มีนาคม 2562 มีจานวน 13,627 คันและในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562) มีจานวน 67,092 คัน
รถยนต์สํวนบุคคลเข๎า-ออกของเดือน มีนาคม 2562 มีจานวน 7,744 คัน และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562) มีจานวน 60,896 คัน
รถยนต์บรรทุกสินค๎าผํานแดนเข๎า-ออกของเดือน มีนาคม 2562 มีจานวน 69 คัน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562) มีจานวน 500 คัน
รถโดยสารเข๎า-ออกของเดือน มีนาคม 2562 มีจานวน 591 คัน และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ต.ค. 2561 –มี.ค. 2562) มีจานวน 3,320 คัน
5. ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากร ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 –มีนาคม 2562)

~ ๑๘ ~

ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม
2562) มีจานวน 24 คดี โดยแยกเป็นคดีลักลอบ 18 คดี และคดีหลีกเลี่ยงข๎อห๎ามข๎อกากัด จานวน 6 คดี
(ประมาณการ 16 คดี) สูงกวําประมาณการ 8 คดี คิดเป็นร๎อยละ 50
คําขายของกลางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) มีจานวน
638,175 บาท
คําปรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) มีจานวน 222,922 บาท
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ รายงานผลการดาเนินงานศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครพนมระหวํางวันที่ 11 – 17
เมษายน 2562 ดังนี้
1. การตั้งจุดตรวจในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม
- จุดตรวจหลักจานวน 25 จุด มีผู๎ปฏิบัติงานทุกผลัดจานวน885นาย
- เรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการ 10 รสขม.จานวน 191,698 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว
จานวน 68,825 คัน (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 56.0)
- จานวนผู๎ที่ถูกดาเนินคดี 22,982รายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว จานวน 2,602ราย (เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 12.8)
โดยผู๎ที่ถูกดาเนินคดี 3 อันดับแรก ได๎แกํ อันดับที่ 1 ไมํมีใบขับขี่ 8,192 ราย คิดเป็น
ร๎อยละ 35.6 อันดับที่ 2 ไมํสวมหมวกนิรภัย 5,564 ราย คิดเป็นร๎อยละ 24.2 และอันดับที่ 3 ไมํคาดเข็มขัดนิรภัย
3,433 รายคิดเป็นร๎อยละ 14.9 สํวนผู๎ที่ถูกดาเนินคดีในข๎อหาเมาแล๎วขับจานวนทั้งสิ้น 621 รายคิดเป็นร๎อยละ 2.7
2. จานวนอุบัติเหตุรวม 12 ครั้งลดลงจากปีที่แล๎ว จานวน 8 ครั้ง ลดลงร๎อยละ 40 อาเภอที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ได๎แกํ อาเภอเมืองนครพนม จานวน 5 ครั้ง รองลงมาคืออาเภอปลาปากจานวน 2 ครั้ง
3. จานวนผู๎เสียชีวิตรวมทั้งสิน้ 6รายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว จานวน 2 รายเพิ่มขึ้นร๎อยละ 50 อาเภอที่มี
ผู๎เสียชีวิตได๎แกํ อาเภอปลาปาก จานวน 3 ราย รองลงมาคือ อาเภอเมืองนครพนม นาแก และอาเภอโพนสวรรค์
อาเภอละ 1 ราย
4.ผู๎บาดเจ็บ Admit รวม 8 รายลดลงจากปีที่แล๎ว จานวน 17 รายลดลงร๎อยละ 68 อาเภอที่มี
ผู๎บาดเจ็บสูงสุด ได๎แกํ อาเภอเมืองนครพนม จานวน 4 ราย รองลงมาคืออาเภอธาตุพนมนาแก บ๎านแพง และอาเภอ
เรณูนคร อาเภอละ 1 รายสํวนอาเภอที่ไมํมีผู๎บาดเจ็บสาหัสและไมํมีผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมี 5 อาเภอได๎แกํ อาเภอ
นาหว๎า ศรีสงคราม ทําอุเทน นาทม และอาเภอวังยาง
5. สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุราคิดเป็นร๎อยละ 38.5 รองลงมาคือขับรถเร็วเกิน
กาหนดคิดเป็นร๎อยละ 30.8
6. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถมอเตอร์ไซค์ คิดเป็นร๎อยละ100
7. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนทางหลวงแผํนดินคิดเป็นร๎อยละ 53.8 รองลงมาคือ
ถนนในหมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 38.5

~ ๑๙ ~

8. ชํวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือชํวงเวลา 16.00น. –เที่ยงคืนคิดเป็นร๎อยละ 69.2รองลงมาคือ
ชํวงเวลา เที่ยงคืน - 04.00 น. คิดเป็นร๎อยละ 15.4
9. ชํวงอายุของผู๎ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือชํวงวัยรุํน อายุระหวําง 15 – 19 ปี และชํวงอายุ50 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นร๎อยละ 71.4 รองลงมาคือชํวงวัยทางาน คิดเป็นร๎อยละ 28.6 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การ “ประกวดหนูน้อย Nakhon Phanom สงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหม่
ไทย - ลาว ๒๕๖๒”
ผอ(สานักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนมกาหนดจัดงาน “วันสงกรานต์นครพนมรื่นรมย์บุญปีใหมํ
ไทย – ลาว ๒๕๖๒” โดยใช๎ธมี ในการจัดงาน Pinl Summer นครพนม” ๖๒ ขึ้นระหวํางวัที่ ๑๓ – ๑๕๖ เมษายน
๒๕๖๒ เพื่อสํงเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยและกระตุ๎นเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวของจังหวัด โดยบูรณา
การความรํวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่ และการประกวดหนูน๎อยนครพนม ณ เวทีกลางลานพญาศรี
สัตตนาคราช ผู๎ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ด.ช.สุพิชา แสงเมย์ น๎องพลอยใส อายุ ๓ ปี ๖ เดือน จึงขอนาเรียนให๎
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๙ สรุปข้อมูลรายงานสถานการณ์น้า

ผู้อานวยการชลประทานนครพนม
สรุปข๎อมูลประชุม ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
1.โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดนครพนม ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๕
เมษายน 2562 ปริมาณน้าในอํางเก็บน้าขนาดกลางและอํางเก็บน้าตามโครงการพระราชดาริ จานวน 19 อําง
ความจุที่สามารถเก็บกักได๎ 51.243 ล๎าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 18.2250ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 35.57% ของความจุ
ปริมาณน้าใช๎การได๎ 14.542 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 30.91% ของความจุ
2.สถานการณ์ในลาน้าตําง
2.1.จุดวัดน้าแมํน้าโขง บ๎านหนองแสง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 2.08 ม.ต่ากวําตลิ่ง 10.92ม.ลดลงจากเมื่อวาน 0.08 ม.แนวโน๎มลดลง
2.2.จุดวัดน้าแมํน้าสงคราม บ๎านหาดแพง ตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 3.00 ม.ต่ากวําตลิ่ง 11.50ม.ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.แนวโน๎มทรงตัว
2.3.จุดวัดน้า ปตร.น้าอูน บ๎านปากอูน ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 6.48 ม.ต่ากวําตลิ่ง 4.50 ม.ลดลงเมื่อวาน 0.03 ม.แนวโน๎มลดลง
2.4.จุดวัดน้า ปตร.ห๎วยทวย บ๎านกะเสริม ตาบลโนนตาล อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 8.50 ม. ต่ากวําตลิ่ง 4.00ม.ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.แนวโน๎มทรงตัว
2.5.จุดวัดน้าห๎วยบังกอ บ๎านทําค๎อ ตาบลทําค๎อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 5.09 ม.ต่ากวําตลิ่ง 3.91 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.01 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น
2.6.จุดวัดน้าห๎วยบังฮวก บ๎านดอนนางหงส์ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน( เวลา07.00 น.)อยูํที่ระดับ 1.37 ม.ต่ากวําตลิ่ง 5.33 ม. ทรงตัวจากเมื่อวาน0.00 ม.แนวโน๎มทรงตัว

~ ๒๐ ~

2.7.จุดวัดน้า ปตร.หนองบัวบ๎านหนองบัว ตาบลนาหว๎า อาเภอนาหว๎าจังหวัดนครพนมปัจจุบัน(
เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 4.24 ม.ต่ากวําตลิ่ง 5.76 ม.ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.แนวโน๎มทรงตัว
3.การป้องกันและบรรเทาภัย
โครงการชลประทานนครพนมได๎เตรียมเครื่องสูบน้า และรถบรรทุกน้า เพื่อชํวยเหลือเกษตรกรใน
ฤดูแล๎ง ดังนี้
- เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว จานวน 15 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

๔.๑๐ การดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ความก๎าวหน๎าการดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.) จังหวัดนครพนม ประจาเดือน เมษายน พ.ศ.2562
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ได๎ดาเนินการตํอเนื่อง โดยแตํละพื้นที่มีการทบทวนประเด็นปัญหา
สาคัญที่แท๎จริงให๎ตรงกับบริบทของพื้นที่ เพื่อเข๎าสูํกระบวนการพัฒนา รํวมแก๎ไขตามประเด็นที่เลือก เพื่อให๎เกิดผลลัพธ์
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ สรุปความก๎าวหน๎าการดาเนินงานประจาเดือนเมษายน พ.ศ.2562 มีดังนี้
๑. ด๎านการบริหารจัดการ
1) ทุกอาเภอ นาประเด็นการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) เข๎าเป็น
วาระการประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอาเภอและการประชุมกานันผู๎ใหญํบ๎าน
2) มีคาสั่งแตํงตั้ง พชต.ทุกตาบล
3) ดาเนินการโอนงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาเภอละ 30,000 บาท ครบ
ทุกอาเภอแล๎ว สํวนงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)อยูํใน
ระหวํางการจัดสรร
๒. การขับเคลื่อนในพื้นที่
การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ถึงระดับ พชต. 12 อาเภอ ระดับ พชม. 1 อาเภอ (อาเภอนาแก)
๓. การประเมินผลดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนา UCCARE
U : Unity District Health Team(การทางานเป็นทีม)
C : Community participation(การมีสํวนรํวมของชุมชนและภาคี)
C : Customer focus(การให๎ความสาคัญกับกลุํมเป้าหมายและประชาชน)
A : Appreciation(การชื่นชมและให๎คุณคํา)
R : Resource sharing and human development(การแบํงปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร)
E : Essential care(การดูแลผู๎ป่วยและประชาชน)
ภาพจังหวัดอยูํในระดับ 3.4 (คะแนนเต็มอยูํ ระดับ 5) เป้าหมายจังหวัด ระดับ 4
ภาพอาเภอ
- ทุกแหํงอยูํในระดับ 3 ขึ้นไป
- สูงสุดคืออาเภอนาแกและอาเภอปลาปาก อยูํในระดับ 3.8
- ต่าสุดคืออาเภอบ๎านแพง อยูํในระดับ 3.0

~ ๒๑ ~

๔. การสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานตํางๆ ดังนี้
๑) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาเภอละ 30,000 บาท รวมจานวน 360,000 บาท
๒) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมจานวน 324,000 บาท
(จังหวัด : 24,000 บาท/ อาเภอ : อาเภอละ 25,000 บาท)
๓) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
๔) องค์การบริหารสํวนตาบล (อบต.)
๕) โครงการหมูํบ๎านตามพระราชดาริ
๖) เงินบารุง โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
๕. ปัญหาอุปสรรคและโอกาสพัฒนา
- การบูรณาการรํวมกับภาคสํวนตํางๆยังไมํมีความชัดเจนเทําที่ควร เนื่องจากความพร๎อมของแตํละ
หนํวยงาน จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี ๒๕๖๒
รกท.พัฒนาการจังหวัด
ตามที่จังหวัดนครพนมได๎จัดทาโครงการ“นครพนมสร๎างสังคมอุดมสุข” โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อพัฒนายกระดับครัวเรือนเป้าหมายให๎ผํานเกณฑ์ด๎านรายได๎ เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน
ของครัวเรือนเป้าหมายให๎ได๎รับความชํวยเหลือตามสภาพปัญหา และเพื่อเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดี/สํงมอบบริการที่
เป็นเลิศแกํประชาชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด๎านรายได๎จากข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ปี 2561 จานวน 453 ครัวเรือน หรือครัวเรือนที่ได๎รับการเสนอชื่อจากเวทีประชาคมหมูํบ๎าน รวมถึงผู๎
ลงทะเบียนสวัสดิการแหํงรัฐ ทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร๎างความสุข
อยํางยั่งยืนของจังหวัดนครพนมและตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้าของรัฐบาลนั้น
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมรํวมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครพนม ในฐานะฝ่ายเลขานุการทีมสร๎างสุขจังหวัดนครพนม ได๎รวบรวมความก๎าวหน๎าการดาเนินงาน
โครงการนครพนม สร๎างสังคมอุดมสุข ประจาเดือนเมษายน 2562 ดังนี้
1. ผลการสารวจความสมัครใจเข๎ารํวมโครงการ มีครัวเรือนเป้าหมายที่สมัครใจเข๎ารํวมโครงการ
รวมทั้งสิ้นจานวน 384 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จานวน 341 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ได๎รับการ
ค๎นหาจากเวทีประชาคมหมูํบ๎าน 43 ครัวเรือน (ข๎อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562) ซึ่งประสบปัญหาด๎านตํางๆ ดังนี้
ปัญหาด๎านรายได๎ต่า ขาดอาชีพ 354 ครัวเรือน ปัญหาด๎านสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง 147 ครัวเรือนปัญหาด๎านที่อยูํ
อาศัย 51 ครัวเรือน ปัญหาด๎านการศึกษา 7 ครัวเรือน ปัญหาด๎านอื่นๆ 25 ครัวเรือน ทั้งนี้ พบวํามีครัวเรือนที่
ประสบปัญหาตํางๆ ซ้าซ๎อน 2 ปัญหาขึ้นไป จานวน 158 ครัวเรือน
2. ผลการบูรณาการความชํวยเหลือครัวเรือนยากจน ประจาเดือน เมษายน 2562 ครัวเรือนได๎รับความ
ชํวยเหลือ จานวน 3 ครัวเรือน ดังนี้
1. ครัวเรือนของนายสมานแสนสุริวงค์อายุ 78 ปี บ๎านเลขที:่ 138 ม.4 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
สมาชิกในครัวเรือน : อาศัยอยูํคนเดียว สภาพครัวเรือน: ชราภาพ ตาบอดทั้งสองข๎าง
หนํวยงานที่ให๎การชํวยเหลือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อย
3,000 บาท กาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ 2 ถุง และผ๎าหํม 2 ผืน หนํวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัด มอบผ๎าเช็ดตัว 1 ผืน และถุงผ๎า 1 ถุง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) มอบถุงยังชีพ 1 ถุงอปท.กานัน

~ ๒๒ ~

ผู๎ใหญํบ๎าน ดูแลให๎การชํวยเหลือ ให๎กาลังใจ ครัวเรือนเป้าหมาย
2. ครัวเรือนของนายวีระเชนชุมปลา อายุ 43 ปี บ๎านเลขที่ : 10 ม.4 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยางจ.นครพนม
สมาชิกในครัวเรือน : อาศัยอยูํคนเดียว สภาพครัวเรือน: เป็นผู๎พิการทางสมองที่อยูํอาศัยไมํมั่นคง พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อย 2,000 บาท กาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ
2 ถุง และผ๎าหํม 2 ผืน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) มอบถุงยังชีพ 1 ถุง หนํวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัด มอบผ๎าเช็ดตัว 1 ผืน และถุงผ๎า 1 ถุง อปท.กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ดูแลให๎การชํวยเหลือ ให๎กาลังใจ ครัวเรือน
เป้าหมาย
3. ครัวเรือนของนางยวนพํอครวงษ์ อายุ 81 ปี บ๎านเลขที่ : 42 ม.4 ต.หนองโพธิ์อ.วังยางจ.นครพนม
สมาชิกในครัวเรือน : อาศัยอยูํคนเดียว สภาพครัวเรือน : เป็นผู๎พิการทางสมองที่อยูํอาศัยไมํมั่นคง พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อย 2,000 บาท กาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ
2 ถุง และผ๎าหํม 2 ผืน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) มอบถุงยังชีพ 1 ถุง หนํวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัด มอบผ๎าเช็ดตัว 1 ผืน และถุงผ๎า 1 ถุง อปท.กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ดูแลให๎การชํวยเหลือ ให๎กาลังใจ ครัวเรือน
เป้าหมาย
ผลการสํงตํอข๎อมูลครัวเรือนผู๎ประสบภัยปัญหาทางสังคมให๎ พมจ. ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
พัฒนาชุมชนสํงข๎อมูลให๎ พมจ.ชํวยเหลือ จานวน 161 ครัวเรือน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.)โอน
เงินให๎แกํผู๎ประสบภัยทางสังคมแล๎ว จานวน 62 ครัวเรือน (จานวน 2,000 และ 3,000 บาท / ครัวเรือน) จึงขอ
นาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รกท.พัฒนาชุมชนจังหวัด
โครงการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.คัดเลือกหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายเข๎ารํวมดาเนินการจานวน 12 หมูํบ๎าน
2.กาหนดclick off (ตามแผน)
3.ปลูกต๎นรวงผึ้งในหมูํบ๎านเป้าหมายบ๎านละ 1 ต๎น
4.กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
5.ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวชี้วัด (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 13
ตัวชี้วัดดังนี้
ด๎านความมั่นคง มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน จัดทาแผนชุมชน มีการบริหารจัดการขยะ มีจิตอาสา
ด๎านความมั่งคั่ง มีสัมมาชีพชุมชน มีการบริหารจัดการหนี้ มีการออม มีการทํองเที่ยวโดยชุมชน
ด๎านความยั่งยืน มีกองทุนสวัสดิการ ชุมชนปลอดอบายมุข มีวิสาหกิจชุมชน มีสุขภาวะ ผู๎สูงอายุได๎รับการ
ดูแล จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๓ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

~ ๒๓ ~

ผู้อานวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม การประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 ได๎ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 เมษายน 2562 และให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป
(ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 17 เมษายน 2562) บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 142 ได๎บัญญัติเรื่อง การกาหนดให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น
ไว๎ดังนี้
มาตรา 142 ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช๎บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติเห็นสมควรให๎มีการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใด ให๎แจ๎ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นแล๎ว ให๎ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติและคาสั่งหัวหน๎า
คณะรักษาความสงบแหํงชาติดังตํอไปนี้ เฉพาะในสํวนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น และกาหนดวิธีการได๎มาซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นสิ้นผลบังคับสาหรับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นนั้น
(1) ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได๎มาซึ่งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
(2) ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 86/2557 เรื่อง การได๎มาซึ่งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
(3) คาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได๎มาซึ่งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2557
(4) คาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 22/2559 เรื่อง การได๎มาซึ่งสมาชิก
ท๎องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท๎องถิ่น ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559
(5) คาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 29/2559 เรื่อง การได๎มาซึ่งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารสํวนตาบลเป็นเทศบาล
การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559
(6) คาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 64/2559 เรื่อง การให๎ผู๎วําราชการ
กรุงเทพมหานครพ๎นจากตาแหนํงและการแตํงตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
(7) คาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง การแตํงตั้งนายกเมืองพัทยา
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ในกรณีที่ไมํมีคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ให๎อานาจของคณะรักษาความสงบแหํงชาติตามวรรคหนึ่ง
เป็นอานาจของคณะรัฐมนตรี จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

~ ๒๔ ~

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได้ดาเนินการจัดตั้งและให้บริการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึง่ ได้รับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน 2,238 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว จานวน 2,021 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 90.30 และเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 217 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.70 จึงขอนาเรียน
ให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ขอสรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เหล่ากาชาดจังหวัด
๑.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน ๒๒๕ ยูนิต
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน ๒๔๘ ยูนิต
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอทําอุเทน
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน ๑๔๔ ยูนิต
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน ๒๕๒ ยูนิต
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทมิตรมอเตอร์ไซด์ จากัด
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน ๑๓๒ ยูนิต
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาทม
จังหวัดนครพนม ผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน ๙๘ ยูนติ
๒.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน ๖ ครั้ง มีผู๎บริจาค จานวน 50 ราย
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน ๖ ครั้ง มีผู๎บริจาค จานวน 49 ราย
๓.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม ลงพื้นที่ร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม และอาเภอนาแก ออกเยี่ยมให้
กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑, ๕ , ๗
๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จานวน ๒๓ ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
บ้านกลางน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

~ ๒๕ ~

๑.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม ลงพื้นที่ร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม และอาเภอวังยาง ออกเยี่ยม
ให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรผูป้ ระสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่
๑, ๓ ,๙ ตาบลวังยาง และหมู่ที่ ๔ ตาบลโคกสี อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จานวน ๓๘ ครัวเรือน ณ วัดหนองโสน
หมู่ที่ ๓ ตาบลวังยาง อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค- บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม ร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กาลังใจ และมอบเครื่อง
อุปโภค – บริโภค ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ , ๔ ตาบลนาหว้า หมู่ที่ ๑ , ๑๙ ตาบลนางัว
และหมู่ที่ ๕ ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ
๑๕.๐๐ น.) จานวนทั้งสิ้น ๑๒ ครัวเรือน ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม ร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๔,๗,๙ ตาบลนาทราย อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม (เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.) จานวนทั้งสิ้น ๑๓ ครัวเรือน
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม ลงพื้นที่ร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และอาเภอบ้านแพง ออกเยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหาย ในเขตพื้นที่อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
ราษฎร หมู่ที่ ๕ ตาบลโพนทอง หมู่ที่ ๗,๑๒,๑๓ ตาบลบ้านแพง และหมู่ที่ ๘,๙ ตาบลนางัว รวมจานวน ๑๖ ครัวเรือน
(เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ) โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สารวจเพื่อนาข้อมูลเข้าที่
ประชุมประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

~ ๒๖ ~

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นาคณะเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครพนม และอาเภอนาแก ลงพื้นที่เยี่ยมให้กาลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย
บ้านเรือนเสียหายในเขตพื้นที่อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม (เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา
ประมาณ ๑๓.๓๐ น.) จานวน ๑๐๔ ครัวเรือน ประกอบด้วย ราษฎร หมู่ที่ ๑,๘ ตาบลนาแก หมู่ที่ ๑,๕,๖,๗,๘
ตาบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๒,๓,๖,๗ตาบลหนองสังข์ หมู่ที่ ๑,๕,๙,๑๐ ตาบลหนองสังข์ โดยออกให้ความช่วยเหลือ ๒ จุด
ดังนี้
จุดที่ ๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองเรือทอง
หมู่ที่ ๗ ตาบลบ้านแก้ง จานวน ๔๐ ครัวเรือน
จุดที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1
ตาบลหนองสังข์ จานวน ๖๔ ครัวเรือน ซึง่ แต่ละหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ และประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯต่อไป
๓. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สารวจเพื่อนาข้อมูลเข้าที่
ประชุมประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นาคณะเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครพนม และอาเภอนาแก ลงพื้นที่เยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย
บ้านเรือนเสียหาย ในเขตพื้นที่อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม (เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ
๑๓.๔๕ น.) จานวน ๖๑ ครัวเรือน ประกอบด้วย ราษฎร หมู่ที่ ๔,๕,๖,๗ ตาบลวังยาง หมูที่ ๔,๖,๗ ตาบลยอดชาด
ซึง่ แต่ละหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ และประสานกับ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯต่อไป
๓. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สารวจเพื่อนาข้อมูลเข้าที่
ประชุมประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอาเภอธาตุพนม และนายเดชา พลกล้า หัวหน้า
สานักงาน ปภ.จ. นครพนม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ประสบ
วาตภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ในพื้นที่อาเภอธาตุพนม ๔ ตาบล
ได้แก่ ตาบลธาตุพนม ตาบลฝั่งแดง ตาบลน้าก่าและ ตาบลนาถ่อน รวมจานวน ๙๐ ครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านทู้
หมู่ที่ ๖ ตาบลน้าก่า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอาเภอธาตุพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสานักงาน

~ ๒๗ ~

ปภ.จ. นครพนม และคณะเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
แก่ผู้ประสบวาตภัย ที่ประสบเหตุเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ในพื้นที่บ้านเหล่าเจริญ
หมู่ที่ ๑๙ และ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑๑ ตาบลน้าก่า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้
นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอาเภอธาตุพนม และนายเดชา พลกล้า หัวหน้าสานักงาน ปภ.จ. นครพนม ร่วมกับ
คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ประสบ
วาตภัย ประสบเหตุเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ในพื้นที่บ้านต้อง หมู่ที่ ๑
ตาบลฝั่งแดง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ให้กาลังใจและให้ความช่วยเหลือ แก่ครอบครัว
นายขวัญชัย ชัยบิน บ้านเลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเรือ ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผู้ประสบ
อัคคีภัย บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ จานวน ๕,๐๐๐.- บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม , นางเยาวพา คัมภิรานนท์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม , นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม/เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยบ้านเรือนเสียหาย ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ ๔,๕,๘,๑๑,๑๔ ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (ประสบเหตุเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒
เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.) จานวน ๓๐ ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมประจาหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๔ ตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึง่ แต่ละหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค- บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ และประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม
ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และอาเภอบ้านแพง ออกเยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหายในเขตพื้นที่อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
ราษฎร หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๘,๑๑,๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ ตาบลบ้านแพง หมู่ที่ ๓,๗ ตาบลไผ่ล้อม ๑,๒,๓,๔ ตาบลนาเข
หมู่ที่ ๓,๑๑ ตาบลหนองแวง หมู่ที่ ๔,๕ ตาบลโพนทอง หมู่ที่ ๗,๙ ตาบลนางัว รวมทั้งสิ้น ๕๕ ครัวเรือน ณ หอประชุม
อาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐-๐๒.๓๐น. ) โดยแต่
ละหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค- บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

~ ๒๘ ~

๓.สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สารวจเพื่อนาข้อมูลเข้า
ที่ประชุมประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม
ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และอาเภอนาทม ออกเยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหายในเขตพื้นที่ ตาบลนาทม อาเภอนาทม
จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น ๓๗ ครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
(เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐-๐๒.๓๐ น. ) โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้ความ
ช่วยเหลือ ดังนี้
๑.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค- บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓.สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สารวจเพื่อนาข้อมูลเข้าที่
ประชุมประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม
ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย
บ้านเรือนเสียหาย ในเขตพื้นที่ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จานวน ๔ ตาบล ประกอบด้วย ตาบลนาหว้า
ตาบลท่าเรือ ตาบลเหล่าพัฒนา และตาบลนาคูณใหญ่ รวมทั้งสิ้น ๓๗ ครัวเรือน ณ หอประชุมอาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม (เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ - ๐๒.๓๐ น. ) โดยแต่ละหน่วยงาน
ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สารวจเพื่อนาข้อมูลเข้าที่
ประชุมประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
ปลัดจังหวัดนครพนม/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน คร้งที่ ๗/๒๕๖๒ ประจาเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ตาบลยอดชาด อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ในโอกาส
เดียวกันเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
จานวน ๗๐ ชุด

~ ๒๙ ~

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม/ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม นาคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และสถานีวิทยุแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตาบลท่าค้อ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดเมืองเก่า
บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๒ ตาบลท่าค้อ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จานวน ๑๔ ครัวเรือน
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม และปลัดจังหวัดนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ประสบ
วาตภัยในพื้นที่ ตาบลหนองฮีและตาบลปลาปาก อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๖๒ จานวน ๕๘ ครัวเรือน ดังนี้
- เวลา ๑๐.๓๐ น. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยตาบลหนองฮี ณ ศาลาวัดสว่าง
ภูมิกาวาส บ้านกุงโกน ตาบลหนองฮี จานวน ๒๙ ครัวเรือน
- เวลา ๑๑.๐๐ น. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยตาบลปลาปาก ณ ศาลาวัดบ้าน
วังสิม หมู่ที่ ๖ ตาบลปลาปาก จานวน ๒๙ ครัวเรือน
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม และปลัดจังหวัดนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม
และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ตาบลโพนแพงและตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งประสบเหตุ
วาตภัยเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จานวน ๗๖ ครัวเรือน ดังนี้
-เวลา ๑๒.๑๕ น. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยตาบลโพนแพง ณ บ้านผู้ประสบ
วาตภัย บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑ ตาบลโพนแพง จานวน ๑๙ ครัวเรือน
-เวลา ๑๒.๓๐ น. มอบ ยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย ตาบลนาถ่อน ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาถ่อน จานวน ๕๗ ครัวเรือน
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม และปลัดจังหวัดนครพนม สานักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ร่วมกับ
คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่
ตาบลนาหัวบ่อ ตาบลโพนจาน ตาบลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๒ จานวน ๕๖ ครัวเรือน ณ วัดบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๔ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
๔.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่า -

~ ๓๐ ~

ราชการจังหวัดนครพนม นาเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือน
ตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ของราษฎรผู้ยากไร้ นายสมาน แสนสุริวงค์ บ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๔
ตาบลยอดชาด อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ในเบื้องต้นมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบผ้าห่ม และเงินสด
รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
๒. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อย ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน)
๓.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ 1 ถุง
๔.กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลช่วยเหลือ เป็นกาลังใส่ใจดูแลกันในชุมชน
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายรังสรรค์
คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นาเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ลง
พื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ของราษฎรผู้ยากไร้ ของ นายวีระเชน ชุมปลา
บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองโพธิ์ อาเภอวังยางจังหวัดนครพนม อายุ ๔๓ ปี เป็นผู้พิการทางสมอง ที่อยู่อาศัย
สภาพไม่มั่นคง
อาศัยอยู่คนเดียว ในเบื้องต้นมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบผ้าห่ม มูลค่า ๑,๕๐๐.- บาท
๒. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อย๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)
๓.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ ๑ ถุง
๔.กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลช่วยเหลือ เป็นกาลังใส่ใจดูแลกันในชุมชน
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้
นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นาเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ของราษฎรผู้ยากไร้ ของ
นางยวน พ่อครวงษ์บ้านเลขที่ ๔๒ หมูที่ ๔ ตาบลหนองโพธิ์ อายุ ๘๑ ปี เป็นผู้พิการทางสมอง ที่อยู่อาศัยสภาพไม่
มั่นคง อาศัยอยู่คนเดียว ในเบื้องต้นมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
๑.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบผ้าห่ม มูลค่า ๑,๕๐๐.-บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อย ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
๓.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ ๑ ถุง
๔.กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลช่วยเหลือ เป็นกาลังใส่ใจดูแลกันในชุมชน
๕.งานประชุม
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปกครองจังหวัดชั้น ๓ ศาลากลาง
จังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประธาน
การประชุมคณะทางาน(ชุดย่อย) เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
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นครพนม ดาเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ประกอบด้วย คณะกรรมการ MOU ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ผู้ช่วยเลขานุการ/ ผู้ช่วยเหรัญญิก
และบุคลากรประจาสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อนาข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม ชุดใหญ่
๖.งานพิธี
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการ
,สมาชิก และบุคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) ถวายราชสักการะสดุดีเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน" วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "
เพื่อแสดง ความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์
เพื่อจัดทาน้าอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ่อน้าพระอินทร์ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็น
ประธานในพิธีฯ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางเยาวภา คัมภิรานนท์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการสมาชิกตลอดจนบุคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีทาน้า
อภิเษก
ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม
ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารของ นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะกรรมการสมาชิกตลอดจนบุคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเวียน
เทียนสมโภชน้าอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
๗.กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเจริญ- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้นา นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนม นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นางยุพิน รัตนมงคล เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย
กรรมการ/สมาชิก และบุคลากร เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รดน้าขอพรผู้อาวุโสของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
จานวน ๑๑ ท่าน เพื่อสืบสานประเพณีไทยและเพื่ความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศการสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ "ม่วนชื่น
สงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๒" ซึ่งผู้อาวุโสของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ที่มีอายุมากที่สุด คือ นางวาณี
กุลสิงห์ มีอายุ ๙๕ ปี ต่อจากนั้น คณะกรรมการ/สมาชิกและบุคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้รดน้าขอพร
จากท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมและท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ทั้ง ๒ ท่าน
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วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย
ส่วนราชการต่างๆ และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมตรวจเยี่ยมให้กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจาจุด
ให้บริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน ณ จุดให้บริการประชาชน หน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอวังยาง อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอาเภอธาตุพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสานักงาน ปภ.จ.
นครพนม และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจาจุดตรวจ ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ณ จุดให้บริการประชาชน สามแยกบ้านต้อง ตาบลฝั่งแดง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พร้อมมอบสิ่งของ น้าดื่ม และ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาจุดตรวจ
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอาเภอธาตุพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสานักงาน
ปภ.จ. นครพนม และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจาจุดตรวจ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ณ จุดตรวจบ้านนาทาม ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อม
มอบสิ่งของ น้าดื่ม และ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาจุดตรวจ จึงขอนาเรียนให้ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ปลัดจังหวัด
สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ๎านยอดชาดวิทยา
บ๎านยอดชาด หมูํที่ ๑ ตาบลยอดชาด อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
ออกรํวมดาเนินงานตามโครงการ ๗๐ หนํวยงาน ข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงานของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน ๓๗๐ คน
สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๑๕๙ กิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
แบบบูรณาการ ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ จังหวัดจะออกบริการโครงการคจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ๎านพันหําว ดอนดูํ บ๎านพันหําวใต๎ หมูํที่ ๑๗ ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม จึงขอ
นาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
พาณิชย์จังหวัด
ขอสรุปภาวะสถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม
มูลคําการค๎ารวมในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลคํา 7,167.05 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มีมูลคํา 5,470.14 ล๎านบาทมูลคําเพิ่มขึ้น 1,696.91 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 31.02 เมื่อเปรียบเทียบกับ
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เดือนเดียวกันของปีเดือนมีนาคม 2561 มีมูลคํา 7,503.23 ล๎านบาท มูลคําลดลง 336.18 ล๎านบาท
หรือลดลงร๎อยละ 4.48
มูลคําการค๎ารวมชํวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 มีมูลคํา 22,059.01 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอนมกราคม - มีนาคม 2561 มีมูลคํา 19,813.02 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น
2,245.99 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 11.33
การสํงออก
มูลคําการสํงออกในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลคํา5,704.07 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 มีมูลคํา 4,132.01 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 1,572.06 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 38.04
และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีกํอนเดือนมีนาคม2561 มีมูลคํา3,879.64ล๎านบาท มูลคําลดลง
1,824.43ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ47.02
มูลคําการสํงออกรวมชํวงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 มีมูลคํา 15,478.26 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอนมกราคม - มีนาคม 2561 ซึ่งมีมูลคํา 11,377.52 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น
4,100.74 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 36.04
สินค๎าสํงออกที่สาคัญคือขนุนชมพูํทุเรียนมะขามลาไยเครื่องดื่มบารุงกาลังมะมํวงมังคุดลาไยอบแห๎ง
โซลาร์เซลล์โค,กระบือมีชีวิตเนื้อลาไยอบแห๎งแชมพูครีมนวดผมผงซักฟอกน้ายาซักผ๎าน้ายาล๎างจานและสบูํ
การนาเข๎า
มูลคําการนาเข๎าในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลคํา1,462.98 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 มีมูลคํา 1,338.13 ล๎านบาทมูลคําเพิ่มขึ้น 124.85 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 9.33
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน เดือนมีนาคม 2561 มีมูลคํา 3,623.59 ล๎านบาท มูลคําลดลง
2,160.61 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ59.62
มูลคําการนาเข๎ารวมชํวงเดือนมกราคม - มีนาคม2562 มีมูลคํารวมทั้งสิ้น 6,580.75 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีกํอนมกราคม – มีนาคม 2561 ซึ่งมีมูลคํา 8,435.50 ล๎านบาทมีมูลคําลดลง
1,854.75 ล๎านบาทหรือลดลงร๎อยละ21.98
สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานไฟฟ้าปูนผงเวเฟอร์ที่ธาตุเคมีโด๏ปแล๎วใช๎ใน
อุตสาหกรรมผลิตโซลําเซลล์ปุ๋ยเคมีโคมไฟฟ้าแอลอีดีพร๎อมอุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศหินกรวดแมํน้าสายไฟพร๎อมขั้ว
ของอื่นๆทาด๎วยพลาสติก
ดุลการค๎า
สาหรับในเดือนมีนาคม 2562 เปรียบเทียบยอดสํงออกและนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนมได๎
ดุลการค๎าคิดเป็นมูลคํา 4,241.09 ล๎านบาท
ในชํวงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ดุลการค๎ามีมูลคํา 8,897.51 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอนมกราคม - มีนาคม 2561 ซึ่งดุลการค๎ามีมูลคํา 2,942.02 ล๎านบาท
มีมูลค๎าเพิ่มขึ้น 5,955.49 ล๎านบาทหรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 202.42 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมรํวมกับกลุํม
ดัชนีราคาผู๎บริโภคกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค๎าสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค๎ากระทรวง
พาณิชย์ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนมีนาคม 2562โดยสรุปการ
ประมวลผลดัชนีราคาผู๎บริโภคของประเทศรายการสินค๎าและบริการที่คานวณมีจานวน422รายการสาหรับจังหวัด
นครพนมมีจานวน 253 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า
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เคหสถานการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล พาหนะการขนสํงและการสื่อสารการบันเทิงการอํานการศึกษาและการ
ศาสนายาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม ได๎ผลดังนี้
1.ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เทํากับ 100 เดือนมีนาคม 2562 เทํากับ
102.37 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คือ 101. 95 โดยสูงขึ้นร๎อยละ 0.41 เทียบกับเดือนมีนาคม 2561
สูงขึ้นร๎อยละ 1.24
2.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนมีนาคม2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เทํากับ 100 เดือนมีนาคม 2562 เทํากั บ
102.6 สาหรั บ เดื อนกุมภาพัน ธ์ 2562 เทํากับ 102.2
3.การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือนมีนาคม 2562เมื่อเทียบกับ
3.1เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร๎อยละ 0.4
3.2เดือนมีนาคม 2561 สูงขึ้นร๎อยละ 1.8
3.3 เฉลี่ย 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม) ปี 2562 กับระยะเดียวกันของปี 2561 เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 1.2
4.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.4 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทียบกับเดือนมกราคม 2562 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.7) ทั้งนี้เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอื่นๆไมํใชํอาหาร และเครื่องดื่มร๎อยละ 0.6 และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์
ร๎อยละ 0.2
4.1 ดัชนีหมวดอื่นๆไมํใชํอาหาร และเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.6 จากการเพิ่มขึ้นของหมวด
น้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ 4.1
4.2 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.2 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดผักและผลไม๎ ร๎อยละ 4.6 (ผักกาดหอม ผักชี กะหล่าดอก มะนาว ต๎นหอม กะหล่าปลี ผักคะน๎า
แตงกวา ผักบุ๎ง สับปะรด ทุเรียน) นอกจากนี้ยังมีสินค๎า ขนมปังปอนด์ ขนมอบ น้ามันพืช ซีอิ๊ว ก็ปรับราคาขึ้นเชํนกัน
.5พิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ ) 1.8เดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับ 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้นร๎อยละ (1.3สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมี
แอลกอฮอล์ ร๎อยละ 3.6จากการเพิ่มขึ้นของหมวดข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร๎อยละ หมวดผักและผลไม๎ 8.4
หมวดอาหาร 4.5 นอกบ๎าน ร๎อยละ-หมวดอาหารบริโภค 4.6 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไกํ และสัตว์น้า ร๎อยละ 7.5 ร๎อยละ
หมวดเครื่องดื่มไม 0.1 หมวดเครื่องประกอบอาหาร ร๎อยละ 0.3 ในบ๎าน ร๎อยละ-บริโภคํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ 0.1
จากการเพิ่มขึ้นของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ 0.4 และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร๎อยละ
0.2 และหมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล ร๎อยละ 0.4 หมวดเคหสถาน ร๎อยละ 2.0
.6เฉลี่ยชํวงระยะ 3 เดือนของ (มีนาคม – มกราคม)ปี 2561 เทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2562
ดัชนีเพิ่มขึ้นร๎อยละ1.2สาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ
หมวด 5.0 นอกบ๎าน ร๎อยละ-หมวดอาหารบริโภค 7.8 จากหมวดข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร๎อยละ 2.9
เนื้อสัตว์ เป็ดไกํ และสัตว์น้า ร๎อยละ 2.1 หมวดไขํและผลิตภัณฑ์นม ร๎อยละ 2.2 หมวดผักและผลไม๎ ร๎อยละ 3.5
0.3 ในบ๎าน ร๎อยละ-และหมวดอาหารบริโภค 0.6 หมวดเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ ร๎อยละ จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
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ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนธันวาคม
๒๕๖๑ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พลังงานจังหวัด
ข๎อมูลการประเมินผลผู๎นาองค์การ หัวข๎อที่ 2 การลดพลังงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสํวนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนมีนาคม 2562 : ข๎อมูล ณ วันที่ 24เมษายน 2562
(สิ้นสุดการกรอก เวลา 24.00 น. ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) ระดับคะแนนของจังหวัดนครพนม การใช๎ไฟฟ้า
ได๎ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 ) การใช๎น้ามันได๎ 0คะแนน (คะแนนเต็ม 5) ร๎อยละการรายงานผลการใช๎พลังงานของ
หนํวยงาน การใช๎ไฟฟ้า = 66.13 % การใช๎น้ามัน = 64.52 % จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗

รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้แทนสโมสรไลออนส์นครพนม:
ด้วยสโมสรไลออนส์นครพนม ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล เกิดจากการ
รวมตัวกันของข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนในจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์และอุดมมการณ์ร่วมกัน
และมีจิตใจอันเป็นกุศล เสียสละ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สาธารณกุศลในจังหวัด กาหนดจัดงาน
การกุศล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นมาคือ “คอนเสิร์ต ปันน้าใจ
สายใยรักษ์ นครพนม” โดยได้เชิญ ศิลปินวงคาราบาว มาจัดแสดงคอนเสิร์ตเป็นการกุศลในครั้งนี้ โดยมีวัตถุ
ประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อนารายได้มาช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและจัดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการ
แพทย์ที่ยังขาดแคลน ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ของจังหวัดนครพนม กาหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครพนม เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน ให้เป็นที่ทราบและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทุกภาคส่วน และขอความอนุเคราะห์
และสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด: การรณรงค์สวมเสื้อสีเหลือง มีเสื้อสีเหลืองที่มาหลังจากทีเราจัด
งานสงกรานต์แล้ว หากส่วนราชการ/หน่วยงาน จะสนับสนุนเพื่อนาไปสวมใส่ในหน่วยงาน หรือเป็นเสื้อทีมหน่วยงาน
ให้ไปช่วยสนับสนุนที่ห้องคลังจังหวัด เป็นผ้าเนื้อดีรูปทรงสวยงาม มีทั้งแบบสภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
ผู้แทน นรข.:
การขยายผล/โครงการจิตอาสา 904 วิทยากรจิตอาสา ที่ผํานการอบรมมาแล๎ว จะมาอบรมเพื่อ
ขยายผลตํอในพื้นที่ กาหนดจัดอบรมในห๎วงเพื่อมิถุนายน ๒๕๖๒ อบรมทั้งภาคเช๎า – บําย จานวน ๒ วัน ในทาง
รายละเอียดจะได๎ประสานการปฏิบัติกับที่ทาการปกครองจังหวัด ในฐานะเลขานุการโครงการจิตอาสา กลุํมเป้าหมาย
จะเป็น ข๎าราชการ กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จิตอาสา
ประชาสัมพันธ์จังหวัด: ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายงานสงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย – ลาว ๒๕๖๒
(ทั้ง ๔ zone ๔ กลุ่ม) เปิดรับภาพ ๑๘ – ๓๐ เม.ย.๕๖๒ ท่านใดที่มีการบันทึกภาพจัดเก็บว้า สามารถส่งภาพเข้า
ประกวดได้ โดยจัดส่งไปที่ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น ๑
ประธาน:
งานสงกรานต์นครพนม รื่มรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว ๒๕๖๒ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ความปลอดภัย ดูแล ความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกๆผ่าย ที่ให้การสนับสนุนทุกเรื่อง สร้างรายได้ กลุ่มคนได้มาค้าขาย มีกิจกรรมใน
หลายๆ zone เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ได้รับการตอบรับที่ดี
ผอ.ท่าอากาศยานนครพนม:
การเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน Air Asia นครพนม - ดอนเมือง
ทาการบิน อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ออก ๑๘.๐๕ น. ถึง ๑๙.๐๙ น. และทาการบินทุกวัน ออก ๒๐.๒๕ น.
ถึง ๒๑.๔๕ น. จะเริ่มในวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒ ส่วนสายการบินอื่นๆ ยังไม่มีแผนที่จะมาทาการพื้นที่นครพนม
- ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.
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