~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครพนม
-------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายสยาม
๒. นางวิไลวรรณ
๓. นายรังสรรค์
๔. นายนิติพัฒน์
๕. นายสยาม
๖. นายจิณณพิภัทร
๗. นายนราวุฒิ
๘. นายยุทธชัย
๙. นางสุจิตรา
๑๐. นายรักสกุล
๑๑. นายอเนก
๑๒. นายปราสาท
๑๓. นายธีระศักดิ์
๑๔. นายชิตชัย
๑๕. นายวิรพ
๑๖. นายสาราญ
๑๗. นายเชิดชัย
๑๘. น.ส.กมลวรรณ
๑๙. นายชัชวาลย์
๒๐. นางอาภาวดี
๒๑. นายณัชภณ
๒๒. นายวันชัย

ศิริมงคล
ไกรโสดา
คัมภิรานนท์
ลีลาเลิศแล้ว
ศิริมงคล
ชูปัญญา
จันทร์ทอง
ตริสกุล
วงศ์อินอยู่
สุริโย
รัตน์รองใต้
ทัศคร
สิมกันยา
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
รื่นนาค
จันทร์ตระกูล
นุชัย
ทรัพย์แก้วยอด
พรหมจอม
ยลวงศ์
จริยาเศรษฐโชค

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

อาจอาษา
สุวรรณดี
ศรีประเสริฐ
กีรติพงษ์เวศน์
แก้วสม

นางศิริลักษณ์
นายคานวณ
นายปริญญา
น.ส.วรานิษฐ์
นางสุกัลยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ปลัดจังหวัด
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
รกท.คลังจังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรจังหวัด
รกท. พัฒนาการจังหวัด
รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
รกท.ประมงจังหวัด
แทน ปศุสัตว์จังหวัด
สหกรณ์จงั หวัด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขนส่งจังหวัด
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัด
สถิติจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
แทน แรงงานจังหวัด
แทน จัดหางานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม

~๒~

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

แสงแผ้ว
พลกล้า
สอนเทศ
วงค์ตลาด
อุ่นตา
กมลสุวรรณ์
วิชิตธนบดี
วงศ์ตาขี่
อุทากิจ
ศิรินพกุล
สินโสภา
เพ็ชรหว้าโง๊ะ
คาชมภู

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

แหล่งสะท้าน
แหล่งสะท้าน
ทองลอง
อุ่นบุญ
พัฒนโชติ
สารกาล
จันทะค้อม
นิติธรรมธร
สีนวล

๕๐. ร.ต.นราธิป

ชุบขุนทด

๕๑. น.อ.อภิชาติ

แก้วดวงเทียน

๕๒. นายณรงค์ชัย
๕๓. นางสาวสมสวาท

อรุณแสงศิลป์
เทพนาโสมนัสส์

๕๔. นายธาณินทร์

ประดิษฐ์

๕๕. นายธนัชต์วัสส์
๕๖. ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๗. นายไพฑูรย์
๕๘. นางสาวมาลี

รัตนวรรณี
คาแสงดี
สุขต่าย
องค์รัตนประทาน

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

~๓~

๕๙. นายปริญญา
๖๐ นายปิยะพงษ์

ธรเสนา
ผลาจันทร์

๖๑. นางพิศมัย

สุวรรณมาโจ

๖๒. นายวีระ
๖๓. น.ส.สร้อย

ทับบุญ
สกุลเด็น

๖๔. นายสมชัย
๖๕. นายศุภมิตร
๖๖. นายสุชาติ
๖๗. นายสุทธิศักดิ์
๖๘. นางสาวสรณ์สริ ิ

นาโชคประเสริฐ
พินิจการ
ชัยจิตร์
ศรีสมวงศ์
สีหนาท

๖๙. นายสราวุฒิ
๗๐. น.ส.ศิราณี
๗๑. นายกิตติศักดิ์
๗๒. นายเสน่ห์
๗๓. นายวิชน
๗๔. นายบุญส่ง
๗๕. นายสมผล
๗๖. นางสมทรง
๗๗. นายสุชัย
๗๘. นายณรงค์
๗๙. นายนพรัตน์
๘๐. นายนพรัตน์
๘๑. นางทิพย์มณฑา

บุญเกื้อ
งอยจันทร์ศรี
จันมา
กุลนะ
จันพาเกษกุล
ชื่นตา
เมืองโคตร
เผือกผล
พงศ์พัฒนพาณิชย์
รัตนตรัยวงศ์
รื่นภิรมย์
รื่นภิรมย์
กอมณี

๘๒. นายณรงค์ศักดิ์
๘๓. นางสาวพรฤทธิ์
๘๔. นายสุรศักดิ์
๘๕. น.ส.ชวนพิศ
๘๖. นางสาวอมรรัตน์
๘๗. นายวิษณุ
๘๘. นางน้าทิพย์
๘๙ นายธนทัต
๙๐. นางสาวธนาวดี

ตุนก้อ
ฐานวงศ์
ไกรพินิจ
บุปผา
คณานันท์
สุราวุธ
แก้วมณี
จิรปิตุพงศ์
เบ้าลี

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
รกท.ผอ.สนง.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๑
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๒
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
แทน ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ผอ.ท่าอากาศยานนครพนม
แทน สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
รกท.ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
แทน นายด่านศุลกากรนครพนม
แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
แทน ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดนครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม
แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
แทน ผอ.สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครพนม
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงู อายุจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ จังหวัด
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

~๔~

๙๑. นายกฤษฎา
๙๒. นางยุภาวรรณ์
๙๓. นายฉัตรชัย

สาครวงศ์
ไชยดี
เต้าทอง

๙๔. นายสนธยา

ทิพย์โพธิ์สงิ ห์

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

ภักดีพันดอน
อัครตั้งสกุลชัย
อุดาโรกุล
วิจันทร์รัตน์
ไชยคา
เอกพันธ
กุลพันธ์
เมืองปลอด
ชัยงาม
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
ปวราชิต
พุทธานุภากร
ชมศรีพลราชพร

๑๐๙. นางพสณา
๑๑๐. ผศ.ดร.วรานนท์

ไตรสิรโิ ชค
คงสง

๑๑๑. นายวรายุทธ
๑๑๒. นางสาวใยรัก
๑๑๓. นางเอมอร

ชาเรืองเดช
ประจักษ์วงศ์
จันทร์นนท์

๑๑๔. นายจักรี
๑๑๕. นายณัฐพงษ์
๑๑๖ นายสมพล
๑๑๗. นางบุษบง
๑๑๘. นายสมหมาย
๑๑๙. นายจรัส
๑๒๐. นายธารินทร์
๑๒๑. นางสาวอรอุมา
๑๒๒. นายเทิดศักดิ์

อุไรรักษ์
เปี้ยคา
พงษ์พิพัฒน์
สุชนวนิช
ศรีจันทร์
บุญชวลิต
พันธุมัย
แก้วอุดร
พลนารี

หน.ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม กรมอุทานแห่งชาติ
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู้อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔
นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรนครพนม
ผอ.สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
แทน โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู้จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
หัวหน้าไปรษณียจ์ ังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
แทน ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
แทนผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
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๑๒๓. นายอุดร
๑๒๔. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๕. น.ส.อัมพวา

ลาดบาศรี
สุระเสียง
เพ็ชรกิง่

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

สินธิสุทธิ์
วิกุลศิริรัตน์
อุติลานนท์
พรหมเถ้า
ภูสีอ่อน

๑๓๑. นางณัตติยา
๑๓๒. นายนิวัต
๑๓๓. นายกาญน์ทอง
๑๓๔. นายเอกราช
๑๓๕. นายสุพจน์
๑๓๖. ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๗. นายศรี
๑๓๘. นายอพันธิศักดิ์
๑๓๙. นายวรวิทย์
๑๔๐. นายนิทัศน์
๑๔๐. นายทินกร
๑๔๑. นายปรีชาพงศ์
๑๔๒. นายบารุง
๑๔๓. นายวิชาญ
๑๔๔. นายเกียรติศักดิ์
๑๔๕. พ.ต.ท.จีรัฐติผล
๑๔๖. พ.ต.ท.อุทัย
๑๔๗. พ.ต.อ.มานพ
๑๔๘. พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์
๑๔๙. พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์
๑๕๐. พ.ต.อ.อัภวัฒน์
๑๕๑. พ.ต.ท.ภาณุพงศ์
๑๕๒. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๓. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์
๑๕๔ พ.ต.อ.กวีศักดิ์
๑๕๕. พ.ต.ท.สุขศี
๑๕๖. พ.ต.อ.ชลพงศ์

สีใส
เจียวิริยบุญญา
ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์
ผิวดา
ขาปู่
ศรีพุทธรินทร์
พลผุย
พิมพนิตย์
เทศสวัสดิ์
ขันแก้ว
ทองมี
ศรีลาชัย
น้อยใต้
คาปาน
จรัสสกมลพงศ์
ต้นงา
มั่นยิ่ง
รวมวงศ์
บัวอ้น
อินภูมิวสนะ
บุญคืน
จิระสกุลไทย
ภาดี
สุขบาง
บุญเต็ม
อารมณ์ดี

แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
ผอ.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๒๕
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอท่าอุเทน
นายอาเภอนาแก
แทน นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ้านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว้า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
แทนนายอาเภอวังยาง
แทน ผกก.สภ.เมืองนครพนม
แทน ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
ผกก.สภ.บ้านแพง
แทน ผกก.สภ.ท่าอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
แทน ผกก.สภ.ศรีสงคราม
แทน ผกก.สภ.เรณูนคร
แทน ผกก.สภ.นาหว้า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
แทน ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง
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๑๕๗. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๘ พ.ต.ท.ธีระเดช
๑๕๙. พ.ต.ท.สมภพ
๑๖๐. พ.ต.ท.ชาติกล้า
๑๖๑. พ.ต.ท.ศิริวฒ
ั น์
๑๖๒. ร.ต.ท.สิริ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นายศราวุฒิ
๓. นางยุพิน
๔. นายไชยวุฒิ
๕. นายจรัญศักดิ์
๖. นางสาวกนกพร
๗. นางสาวมยุรี
๘. นางเอมอร
๙. นางพรทิพย์

พิทักษ์ธรรม
เหมนนท์
แก้วรุนคา
ไชยประทุม
วัฒนะศรี
ศรีธิราช
งอยภูธร
ทรงโฉม
รัตนมงคล
วัชเรนทร์สุนทร
ดวงศรี
ใชยศล
อาจปาสา
อุ่นคา
ภาจันทร์คู

ผกก.สภ.บ้านกลาง
แทน ผกก.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี
แทน หัวหน้าพิสจู น์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัด
แทน สารวัตรตารวจท่องเที่ยว ฯ

แทน หัวหน้ากลุม่ งานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
รกท.ผอ.กลุม่ งานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม

****************************
พิธีการก่อนการประชุม - พิธีมอบรางวัลโครงการประกวด “กิจกรรม ๕ ส.” จังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ทาการปกครองจังหวัด)
- พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
- มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กบั อาเภอที่มสี ถิติผลการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนดีเด่นช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
- พิธีมอบการคัดเลือกครูบัญชีดีเด่นและคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาบัญชีฟาร์ม ประจาปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด
(สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัด)
- พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย - ลาว ๒๕๖๒
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด)
------------------------------------
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑.๑.๑ นายสุชาติ ชัยจิตร์ ตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่ (ผู้อานวยการสูง)
สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี มารักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
๑.๑.๒ นายอภิชัย ทามาน ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ย้ายมาจากตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๑.๑.๓ นายปฐพงศ์ เมืองปลอด ตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครพนม ย้ายมาจากตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
๑.๒ สรุปข่าวเด่นประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด)
สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครพนม ขอเสนอสรุปผลงานข่าวในรอบพฤษภาคม 2562 ดังต่อไปนี้ โดยในเดือนนี้
ซึ่งเป็นเดือนมหามงคล เนือ่ งในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพสกนิกรจังหวัดนครพนมจึงได้ร่วมกัน
ประกอบพิธบี รรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา โดยมีผู้ทสี่ มัครเข้าร่วมการบรรพชา
ทั้งสิ้น 136 คนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทาบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อ
ติดตามชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบพิธีถวายเครือ่ งราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
ราชอุทิศพระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นปูชนียสถานสาคัญ 1ใน 10 แห่งทั่วประเทศ
รวมถึงจังหวัดนครพนมได้จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่
22-28 พฤษภาคม โดยเปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.30 น. ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดงไปใน
แต่ละวัน เพื่อให้เกิดความหลากหลายสาหรับผู้ที่มาร่วมชม ไม่ว่าจะเป็น การแสดงนครพนมรื่นเริง การแสดงโปงลาง
การเดินแบบผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชัน การแสดงชุด สุขสะออน ออนซอน นครพนม การแสดงฟ้อนศรีโคตรบูร การ
แสดงชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอาเภอต่าง ๆ การแสดงดนตรี Acoustic และการแสดงวงดนตรีลูกทุง่ การ
ออกบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และบูธสินค้า OTOP ของดีของเด่นในจังหวัดนครพนม นอกจากนีจ้ ังหวัด
นครพนมยังได้ประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณหนองแวง บ้านกลาง ตาบลโนนตาล อาเภอท่า
อุเทนประกอบพิธปี ล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์จานวน 76 คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องโทษจาคุกตามกาหนดโทษที่
จะต้องได้รับ เป็นคดีความผิดที่ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.
2562 ที่มีกาหนดโทษเหลือจาต่อไปไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ใช้
บังคับ เพือ่ เปิดโอกาสให้ได้กลับตนเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ขณะที่ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น จังหวัดนครพนมก็ได้นาโครงการจังหวัดเคลือ่ นที่แบบบูรณาการ
หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอนาทมซึง่ เป็นการให้บริการแบบครบวงจรในจุดเดียว ทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการให้
คาปรึกษาปัญหาสุขภาพและการทาทันตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้

~๘~

คาปรึกษาคาแนะนาด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การทาบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทา
ประกันสังคม การต่อใบขับขี่ การทาประกันภัย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียน
และทาหมันสัตว์ การออกร้านจาหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP รวมถึงการถ่ายทอด
วิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนาไปสร้างเป็นอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว นอกจากนีเ้ มื่อเกิดเพลิงไหม้
บ้านเรือนประชาชนที่บ้านนาโพธิ์ หมูท่ ี่ 8 ตาบลโพนสว่าง อาเภอศรีสงคราม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม ก็ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนาคณะหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นทีเ่ ยีย่ มให้กาลังใจ ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ และในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศจะมีผู้ป่วยมากกว่าปี
ที่ผ่านมาประมาณ 3 เท่าโดยจังหวัดนครพนมพบผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างเป็นทางการแล้ว 84 ราย พบมากสุดใน
พื้นที่อาเภอท่าอุเทน รองลงมาเป็นอาเภอเรณูนคร และอาเภอนาหว้า ดังนั้นสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมจึง
ได้มีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรค รวมถึงได้มมี าตรการต่าง ๆ เพือ่
เตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งการจัดตั้ง WAR ROOM เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การใช้โปรแกรม R8
Dash boardควบคุมโรค รวมถึงการใช้มาตรการ 3-3-1 หลังพบผูป้ ่วยซึ่งจะมีการรายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรค
ของพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง ให้หน่วยควบคุมโรคกาชับให้ อสม. ลงพื้นที่กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายในชุมน
ที่พบผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง จากนั้นจะเป็นการส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน เพื่อ
จากัดวงการแพร่ระบาด ขณะเดียวกันเมื่อใกล้เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ จังหวัดนครพนมก็ได้มีการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือ่ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ขึ้น ภายใต้แนวคิด Field day ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็น
ของจริง ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรชุมชนนาถ่อน หมู่ที่ 12 ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุ
พนมเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการทาการเกษตร กับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้
ตลอดจนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร แนวคิดในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยัง่ ยืนที่กอ่ ให้เกิด
รายได้ที่มากขึ้น เกิดการสร้างเครือข่ายในองค์ความรู้และการจาหน่ายสินค้าเกษตรทาให้ทุกคนปรับเปลี่ยนแนวคิด
และนาไปใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองในฤดูกาลใหม่นี้ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึง่ ในการดาเนินงาน เพือ่ สร้าง
ให้ประชาชนจังหวัดนครพนม มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 นี้
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จานวน ๓๖ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ โปรดพิจารณารับรอง

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

~๙~

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑ การจัดกิจกรรมวิ่ง “รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน ๒๕๖๒” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผอ.การกีฬาจังหวัด
ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานราชานุญาตให้ดาเนินการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดกิจกรรมวิ่ง โดยใช้ชื่อว่า “รวมพลคน
รักกีฬามินิมาราธอน 2562” RUN FOR THE KING โดยมีระยะ 10.90 กิโลเมตร ซึง่ กาหนดจัดพร้อมกันทั่ว
ประเทศในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป จานวน 2,500 คน โดยจะได้รับเสื้อ
ฟรีไม่มีค่าสมัคร โดยมอบหมายให้สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึง่ ขณะนี้ได้รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมวิ่งครบจานวน 2,500 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับ
ประชาชนที่ไม่สามารถสมัครเพื่อรับเสือ้ ได้ทัน ก็สามารถเข้าร่วมงานได้ แต่ต้องใส่เสื้อสีเหลืองและเพือ่ เป็นการให้
หน่วยงานส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดกิจกรรมจังหวัดนครพนม จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และได้มีการประชุมจานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมการ
เตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ของฝ่ายต่างๆ เมือ่ วันที่ 23 เมษายน- 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร และครั้ง
ที่ 2 ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่านวิไลวรรณ ไกรโสดา เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งทีป่ ระชุมเห็นชอบ
กาหนดเส้นทางการวิ่ง จุดเริม่ ต้นปล่อยตัวนักวิ่ง ณ หน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช วิ่งไปตามถนนสุนทรวิจิตร ผ่านจวน
ผู้ว่าหลังเก่า – ผ่านโบสถ์นกั บุญอันนาหนองแสง – ผ่านเข้าอุโมงค์นาคราช – ผ่านโรงแรมบลู – เลี้ยวซ้ายสามแยก
ร้านอาหารริเวอร์บีซ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายนครพนม – ท่าอุเทน -ผ่านหน้า อบจ.นครพนม นรข. สวนหลวง ร 9–
ถึงสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 เลี้ยวซ้ายกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมถนนสุนทรวิจิตร และเข้าเส้นชัยที่ลานหน้า
พญาศรีสัตตราคราช ซึ่งตามกาหนดการจัดงานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 จะเริ่มตัง้ แต่เวลา 04.00 น.
เริ่มแจกเสื้อให้กับนักวิ่ง และปล่อยขบวนนักวิ่ง เวลา 06.00 น. โดยจะเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็น
ประธานพิธีและปล่อยขบวนนักวิ่ง และได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดนครพนม เข้าร่วม
งานนี้ด้วย โดยจะมีการจัดกิจกรรมเสริม จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การแสดงการเล่นดนตรี จากวงดุริยางค์มณฑล
ทหารบกที่ 210 การเต้นแอโรบิค เพือ่ อบอุ่นร่างกายของนักวิ่ง ก่อนการปล่อยตัววิ่ง ตลอดจนได้มีการเชิญชวน
ประชาชนทั่วไปที่พกั และอาศัยอยู่ตามเส้นทางการวิ่ง ออกมาเชียร์และให้กาลังใจกับนักวิ่งและในการจัดงานวันนั้น
จะมีการจัดน้าดืม่ อาหาร ผลไม้ ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อรับประทานฟรี ตั้งแต่เริม่ งาน จนเสร็จสิ้นการจัดงานฯ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
1. ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 32 โครงการ 171 กิจกรรมรวมงบประมาณทั้งสิ้น 283,684,400 บาท
ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้ดังนี้

~ ๑๐ ~

- งบดาเนินงาน จานวน 73 กิจกรรม งบประมาณ 93,794,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.06
- งบลงทุน จานวน 98 กิจกรม งบประมาณ 180,889,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.76
- งบรายจ่ายอืน่ งบประมาณ 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.17
1. ผลการก่อหนีผ้ ูกพันงบรายจ่ายลงทุน: ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
1.1 ก่อหนีผ้ กู พันแล้วเสร็จ จานวน 74กิจกรรมวงเงิน 152,173,489 บาท
1.2คงเหลือกิจกรรมที่ยงั ไม่ก่อหนีผ้ ูกพันจานวน 24 กิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมขุดคลองทาถนนแนวกันไฟป่าบุง่ ป่าทามเลียบน้าสงคราม ตาบลสามผงอาเภอศรีสงคราม
ระยะทาง 10,000 เมตร งบประมาณ 3,000,000 บาท (หน่วยดาเนินการ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)ไม่ผ่านประชาคม จึงขอยกเลิกโครงการพร้อมส่งคืนงบประมาณ
2) กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณรายจ่ายทีเ่ หลือจ่าย ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 และ
ครั้งที่ 2/2562 จานวน 23 กิจกรรมงบประมาณ 24,155,800 บาทซึ่งอยูร่ ะหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 18
กิจกรรม งบประมาณ 23,681,300บาท คงเหลือที่ยังไม่เสนอโครงการ จานวน 5กิจกรรม งบประมาณ
2,341,000 บาท
2. ภาพรวมผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 24พฤษภาคม2562)
สรุปผลเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทรายจ่าย เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
ร้อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
283,684,400
97,154,535 34.25
186,529,865 65.75
งบดาเนินงาน 93,794,950
34,300,036 36.57
59,494,914 63.43
งบลงทุน
180,889,450
56,842,639 31.42
124,046,811 68.58
งบรายจ่ายอื่น 9,000,000
6,011,860
66.80
2,988,140
33.20
เบิกจ่ายเป็นลาดับที่ 23 ของประเทศ
2.ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เฉพาะจังหวัดนครพนม)
กลุ่มจังหวัดฯได้รับการจัดสรรงบประมาณฯจานวน 12 โครงการ งบประมาณ 386,870,000 บาท โดยจังหวัด
นครพนมได้รับจัดสรรฯ จานวน 7 โครงการ 25 กิจกรรม รวมงบประมาณ 91,642,840บาท โดยอนุมัติโครงการครบ
ทุกโครงการ ซึง่ สามารถจาแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้เป็นงบลงทุนจานวน 14 กิจกรรม วงเงิน 59,640,000
บาท และงบดาเนินงาน จานวน 11 กิจกรรม วงเงิน 32,002,840บาท ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการงบกลุ่มจังหวัดฯ
จานวน 500,000 บาท โดยส่งมาเบิกแทนกันที่จงั หวัดนครพนมแล้วจานวน 89,542,840 บาท คงเหลือ
2,100,000 บาท ที่ยงั ไม่สง่ มาเบิกแทนกัน
1. ผลการก่อหนีผ้ ูกพันงบรายจ่ายลงทุนจานวน 14 กิจกรรม วงเงิน 59,640,000 บาท
1.1ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จจานวน 10 กิจกรรมวงเงิน 48,399,000 บาท
1.2คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผกู พันจานวน 4 กิจกรรม วงเงิน 4,050,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.79ซึง่ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
(1) สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม โครงการ Sanook Farmer market จานวน
4 กิจกรรม ดังนี้

~ ๑๑ ~

1.1 เครือ่ งร่อน จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 314,000 บาท อยูร่ ะหว่างรอก่อหนี้ผกู พันและเบิกจ่ายไป
ในคราวเดียวกัน ภายในเดือนมิถุนายน 2562
1.2 เครื่องอบแห้ง จานวน 3 จังหวัดๆ ละ 1ชุดๆ ละ 700,000 บาทอยูร่ ะหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 เครื่องโม่แห้ง จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 936,000 บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
4) เครื่องเอ็นทรูเดอร์ สาหรับการผลิตอาหารแบบอบพองด้วยแรงอัด จานวน 1 เครื่อง
วงเงิน 2,100,000 บาท อยูร่ ะหว่างพิจารณาผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ยังไม่สง่ มาเบิกแทนกันทีจ่ ังหวัดนครพนม
2. ภาพรวมผลการเบิกจ่าย:ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
สรุปผลเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เฉพาะจังหวัดนครพนม)
ประเภทรายจ่าย เงินรับโอนจัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
ร้อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ภาพรวม
91,642,840
23,028,900 25.13
68,613,940 74.87
งบดาเนินงาน 32,002,840
2,489,900
7.78
29,512,940 92.22
งบลงทุน
59,640,000
20,539,000 34.44
39,101,000 65.56
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตาม
พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ศึกษาธิการจังหวัด
ด้วยจังหวัดนครพนม จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์ดงั นี้
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทยตามพระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความมีจิตสานึกใน
การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ
หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดนครพนม จานวน ๑๖๕ คน กาหนดการจัดอบรม ระหว่างวันที่ ๑๕
- ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยกาหนดการแต่งกายในวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นชุดสีกากีแขนยาว และในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเสื้อสีเหลือง จังหวัดนครพนมจึง
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

~ ๑๒ ~

๔.๔ การจัดตั้งกลุม่ พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ด้วยสานักพระราชวังได้มอบภารกิจพิธีการศพให้รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม
รับไปดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อขยายการดาเนินงานไปสู่พสกนิกรทั่วประเทศ
อันประกอบด้วย ข้าราชการ ประชาชนผู้ประกอบคุณความดี รวมถึงผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ให้ได้รับ
พระราชทานเกียรติยศในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตยังความปลาบปลื้มอย่างหาทีส่ ุดมิได้แก่ผู้วายชนม์และครอบครัว ได้รับ
พระราชทานเกียรติอันสูงยิ่ง ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างทั่วถึง ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดตั้งกองพิธีการศพ
ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้การกากับของสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทาหน้าที่ใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิธีการศพภาค จานวน 16
ศูนย์เพื่อปฏิบัตหิ น้าทีเ่ กี่ยวกับพิธีการศพในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม
และสมพระเกียรติ สามารถสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราโชบาย การปฏิบัตเิ ป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี และสมพระเกียรติ ให้พสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติอันสูงสุด อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึงยังความปราบปลื้มเป็นล้นพ้นอย่างหาทีส่ ุดมิได้แก่ผู้วายชนม์และครอบครัวที่ได้รบั พระราชทานเกียรติอันสูงยิ่ง
ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตโดยกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของศูนย์เขต 10 อุดรธานี มีหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีการศพที่ได้รบั พระราชทานน้าหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน
และเครือ่ งเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ)
2. ปฏิบัติหน้าทีจ่ ัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ลาเลียง เครื่องประกอบเกียรติยศ สาหรับการปฏิบัติงาน
ในพิธีการศพที่ได้รบั พระราชทานรวมทั้งดูแล บารุง รักษา วัสดุอุปกรณ์
3. ปฏิบัติหน้าที่ตงั้ แต่ง และถอนเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ) จิตกาธาน ในพิธีการศพ
ที่ได้รับพระราชทาน
4. ปฏิบัติหน้าทีก่ ารสุกาศพลงหีบ โกศ การนาศพ หีบ โกศ และนาหีบศพเข้าเตาเผาศพ
(สุกา หมายถึง การเอาผ้าขาวห่อศพ และใช้ด้ายดิบมัดตราสัง แล้วบรรจุศพลงหีบ)
5. ปฏิบัติงานเครื่องสด (การแทงหยวก ดอกไม้) สาหรับตกแต่งจิตกาธาน
6.ปฏิบัติงานริ้วขบวนเวียนเมรุ ประกอบด้วย คนนาริ้วขบวน ฉัตรเบญจา เสลี่ยงพระ เสลี่ยงโกศ สัปทนพระ
สัปทนโกศ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
7. ปฏิบัติงานนิมนต์พระสงฆ์ ดูแลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และเชิญผ้าไตร
หมายเหตุ
1. การขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน ยังต้องดาเนินการขอที่
กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง และเมื่อได้รับพระราชทานแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผูร้ ับสนองงานต่อไป
2. ที่ตั้ง กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
อาคารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมืองนครพนม (ตึก 2 ชั้น ด้านหลัง)
ถนนอภิบาลบัญชา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3. เบอร์ติดต่อประสานงาน
2.1 ฝ่ายสารวจ ประเมินผล และรายงาน
นายวัชรินทร์ ศรีวิชา โทร 08-0323-9559
2.2 ฝ่ายธุรการ การเงิน และอาคารสถานที่ นายธัมมะ ธีร์กีกาศ
โทร 08-7858-2371
2.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้
นายภาวัต ศรีลาฤทธิ์ โทร 08-0799-5662
2.4 ฝ่ายประสานงาน
นายธีรวัฒน์ แก้วอุดร โทร 09-8586-4727

~ ๑๓ ~

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
รกท.คลังจังหวัด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
(1 ตุลาคม 2561 – 24พฤษภาคม 2562)
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 24
พฤษภาคม 2562 ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รบั จัดสรรงบประมาณทัง้ สิ้น 6,237.180 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจา 2,773.070 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายลงทุน 3,464.110 ล้านบาท โดยใน
ภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 4,856.028 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 77.86 แบ่งเป็นการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจา2,1727.067ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย76.70และการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนจานวน 2,728.961ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย78.78
2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2561 และก่อนปี พ.ศ. 2561) เงินกันไว้เบิกเหลื่อม
ปีทั้งสิ้น 1,024.479ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 675.344ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย65.92
3. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (งบ Function) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทัง้ สิ้น
จานวน 5,583.842 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจา 2,670.275 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 2,913.567 ล้านบาทโดยในภาพรวมใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 4,600.784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย
82.39 แบ่งเป็นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาใช้จ่ายแล้ว 2,078.021 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย
77.82 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจานวน 1,218.871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 42.09
4. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการโดยผลการเบิกจ่ายของรายจ่าย
ภาพรวมระดับประเทศอยู่ลาดับที่ 18 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยู่ในลาดับที่ 3ระดับ
กลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ในลาดับที่ 1 รายจ่ายลงทุน ระดับประเทศอยูล่ าดับที่ 18 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยู่ในลาดับที่ 4 ระดับกลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่
ในลาดับที่ 1และรายจ่ายประจาระดับประเทศอยูล่ าดับที่ 32 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด)
อยู่ในลาดับที่ 7 ระดับกลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ในลาดับที่ 1
5. ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทัง้ สิ้น 283.684 ล้านบาท
แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 93.795 ล้านบาท งบรายจ่ายลงทุน 180.889 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น 9.000
ล้านบาท โดยในภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 201.220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 70.93 โดยผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในลาดับที่ 23 ของประเทศ ลาดับที่ 7 ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และ
ลาดับที่ 1 ของระดับกลุ่มสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรทัง้ สิ้น 386.870 ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 154.153
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย 39.85 โดยผลการใช้จ่ายอยู่ในลาดับที่ 6 ของประเทศ (18 กลุม่ จังหวัด)
7. ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 89.543 ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 50.889 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 56.83
8. ผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 356.111 ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 241.342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย67.68
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9. ผลการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นของรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 13.043 ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้วทั้งสิ้น 5.539 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 42.47
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ สรุปมูลค่าการค้าชายแดนไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๒๕๖๑)
ด่านศุลกากร
สรุปมูลค่าการค้าชายแดน ประจาเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ต.ค.2561 -เม.ย. 2562)
ด่านศุลกากรนครพนม สานักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร
1. ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ประจาเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดเก็บรายได้ประจาเดือน เมษายน 2562 ด่านศุลกากรนครพนม จัดเก็บรายได้รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น
157.53 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ศุลกากรจานวน 29.63 ล้านบาท (อากรขาเข้า 29.50 ล้านบาท และ
ค่าธรรมเนียม 0.13 ล้านบาท) และรายได้ที่จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น จานวน 127.90 ล้านบาท (ภาษีมลู ค่าเพิม่
115.11 ล้านบาท และรายได้มหาดไทยจานวน 12.79ล้านบาท)
การจัดเก็บรายได้ศุลกากร ประจาเดือน เมษายน 2562 โดยรวม 29.63 ล้านบาทเมือ่ เปรียบเทียบกับ
เดือน เมษายน 2561 : 23.54 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 5.96 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.32% และเมื่อเปรียบเทียบ
กับประมาณการการจัดเก็บรายได้ของเดือน เมษายน 2562:15.51 ล้านบาท สามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่า
ประมาณการ 14.12 ล้านบาท หรือคิดเป็น 91.04%
สาหรับการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 – เม.ย. 2562
รวมทั้งสิ้น 1,251.14 ล้านบาท โดยจัดเก็บเป็นรายได้ศุลกากร206.12 ล้านบาทเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จัดเก็บได้164.50 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 41.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.30%
และเมือ่ เปรียบเทียบกับประมาณการการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - เม.ย.
2562):132.80 ล้านบาท สามารถจัดเก็บรายได้สงู กว่าประมาณการ 73.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.21% ซึ่ง
ในรายได้ศุลกากร 206.12 ล้านบาทแยกเป็นอากรขาเข้า 204.64 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการ 74.68 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 57.46%และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 46.57 ล้านบาทหรือคิดเป็น 29.46%(คิดเป็นร้อยละของ
รายได้โดยรวมทีจ่ ัดเก็บได้ทั้งหมดในระหว่างเดือน ต.ค. 2561 – เม.ย. 2562 = 16.36%)และจัดเก็บค่าธรรมเนียม
1.48 ล้านบาทต่ากว่าประมาณการ 1.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 47.89% และต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.94
ล้านบาทหรือคิดเป็น 76.95% (คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมที่จัดเก็บได้ทั้งหมดในระหว่างเดือน ต.ค. 2561 –
เม.ย. 2562=0.12%)
สาหรับการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่นโดยรวม 1,045.02 ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง
218.83 ล้านบาทหรือคิดเป็น 17.31% โดยแยกเป็นภาษีมูลค่าเพิม่ 939.88 ล้านบาท จัดเก็บได้ต่ากว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน 197.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.37% (คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมทีจ่ ัดเก็บได้ทงั้ หมด
ในระหว่างเดือน ต.ค. 2561 –เม.ย. 2562 =75.12%) ภาษีสรรพสามิต 0.65 ล้านบาทจัดเก็บได้สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน (ไม่มี) 0.65 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมที่จัดเก็บได้ทงั้ หมดในระหว่างเดือน ต.ค.
2561 – เม.ย. 2562 =0.05%) และรายได้มหาดไทย 104.49 ล้านบาท จัดเก็บได้ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
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21.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.32% (คิดเป็นร้อยละของรายได้โดยรวมที่จัดเก็บได้ทงั้ หมดในระหว่างเดือน ต.ค.
2561 – เม.ย. 2562 =8.35%)
2. วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ผลการจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
มูลค่าการนาเข้าประจาเดือน เมษายน 2562 จานวน 1,899.76 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลค่า
นาเข้าในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน (เม.ย. 2561)3,258.73 ล้านบาท ลดลง 1,358.97ล้านบาท หรือคิดเป็น
41.70% ส่วนภาพรวมมูลค่าการนาเข้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 – เม.ย. 2562
รวมทั้ ง สิ้ น 15,998.68 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค่ า น าเข้ าในช่ วงเดี ย วกั น ของปี ง บประมาณก่ อ น
18,601.07 ล้านบาท ลดลง 2,602.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.99%
สินค้านาเข้าที่มีการจัดเก็บอากรสูงสุด 3 อันดับของเดือน เมษายน 2562 คือ ปูนซีเมนต์สาหรับ
ฉาบ (204.64 ล้านบาท)เสื้อผ้าสาหรับสตรี (6.73 ล้านบาท)และสาเคเบิ้ล (7.93 ล้านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย. 2562) สามารถจัดเก็บอากรของสินค้าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็นปูนซีเมนต์สาหรับฉาบ
(319.53 ล้านบาท) เสื้อผ้าสาหรับสตรี (29.94 ล้านบาท) และสาเคเบิ้ ล (126.90 ล้านบาท)
สินค้าที่ มี มู ลค้านาเข้าสูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย.
2562) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (8,681.62 ล้านบาท) พลังงานไฟฟ้า (3,325.19 ล้านบาท) และปูนซีเมนต์
สาหรับฉาบ1,363.09 ล้านบาท)
มูลค่าการนาเข้าส่วนใหญ่ของด่านศุลกากรนครพนม ใช้สิทธิลดอัตราอากรตามมาตรา 12 (ทั่วไป)
เป็นสินค้าที่นาเข้าจากประเทศจีน (FORM E) ส่วนการใช้สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน(FORM D)ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นาเข้าจาก
ประเทศ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม
3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มูลค่าการส่งออกประจาเดือน เมษายน 2562 จานวน 8,122.40 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบมูลค่า
การส่งออกในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน (เม.ย. 2561) 4,403.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,719.40 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 84.47%ส่วนภาพรวมมูลค่าการส่งออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 –เม.ย.
2562 รวมทั้งสิ้น36,278.30ล้านบาทเมื่ อเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน
28,998.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น7,279.98 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.10% เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้สดที่
ออกสู่ตลาดและความต้อ งการในการบริโภคเพิ่มขึ้นทาให้มียอดการสั่งซื้อเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ประเทศปลายทางคือ ประเทศจีนและเวียดนาม
สินค้าส่งออกที่ มีมูล ค่าการส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน เมษายน 2562 คือ ขนุน ชมพู่
ทุ เ รียน มะขาม ล าไย(4,200.14 ล้านบาท) มะม่ วง มั ง คุ ด (1,805.77 ล้านบาท)และเครื่องดื่ม บ ารุง ก าลั ง
(822.60 ล้านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย 2562) สินค้าทั้ง 3 ชนิดมี มูลค่าการ
ส่งออกแยกเป็น ขนุน ชมพู่ ทุเรียน มะขาม ลาไย (18,201.17 ล้านบาท) มะม่วง มังคุด (2,505.47 ล้านบาท)
และเครื่องดื่มบารุงกาลัง (6,391.23 ล้านบาท)
สินค้าผ่านแดนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศที่ สาม มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน เมษายน
2562 คือ แร่ดีบุก (3.19 ล้านบาท) ผงคาร์บอน(5.66 ล้านบาท) และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ดู่(2.06 ล้านบาท) ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย. 2562)มีมูลค่าการผ่านแดนของสินค้าทั้ง 3 ชนิดแยกเป็นคือ แร่
ดีบุก (64.82 ล้านบาท) ผงคาร์บอน (19.98 ล้านบาท) และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ดู่ (27.50ล้านบาท)
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สินค้าผ่านแดนจากประเทศที่ สามไปยัง สปป.ลาว มู ลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกของเดือน เมษายน
2562 คือ สินค้าทั่ วไปส าหรบเด็ก (26.44 ล้านบาท) ลวดเหล็ก (13.87 ล้านบาท) และชุดเครื่องก าเนิด ไฟฟ้ า
(13.67 ล้านบาท) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย. 2562)มีมูลค่าการผ่านแดนของสินค้าทั้ง
3 ชนิดแยกเป็น สินค้าทั่วไปสาหรบเด็ก (83.80 ล้านบาท) ลวดเหล็ก (23.17 ล้านบาท) และชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
(13.67 ล้านบาท)
4. ยานพาหนะเข้า – ออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 –เมษายน 2562)
รถยนต์บ รรทุกเข้า-ออกของเดือน เมษายน 2562 มีจานวน 15,830 คันและในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย. 2562) มีจานวน 82,922 คัน
รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลเข้ า -ออกของเดื อ น เมษายน 2562 มี จ านวน 10,539 คั น และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย. 2562) มีจานวน 71,435 คัน
รถยนต์บ รรทุ ก สิน ค้าผ่านแดนเข้า -ออกของเดือ น เมษายน 2562 มี จ านวน 88 คัน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย. 2562) มีจานวน 588 คัน
รถโดยสารเข้า -ออกของเดือน เมษายน 2562 มี จ านวน 548 คัน และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ต.ค. 2561 –เม.ย. 2562) มีจานวน 3,868 คัน
5. ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากร ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 –เมษายน 2562)
ผลการจับ กุ ม ตามกฎหมายศุล กากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุล าคม 2561- เมษายน
2562) มี จ านวน 27 คดี โดยแยกเป็ น คดี ลั ก ลอบ 21 คดี และคดีห ลี ก เลี่ย งข้อ ห้ ามข้ อ ก ากั ด จ านวน 6 คดี
(ประมาณการ 19 คดี) สูงกว่าประมาณการ 8 คดี คิดเป็นร้อยละ 42.11
ค่าขายของกลางของปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุล าคม 2561 –เมษายน 2562)มี จ านวน
638,175 บาท
ค่าปรับของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562)มีจานวน 289,690 บาท
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ รายงานเหตุสาธารณภัย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สรุปสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ประจาเดือน
พฤษภาคม เกิดอัคคีภัย จานวน 2 ครั้ง และ เกิดวาตภัย จานวน 5 ครั้ง เกิดอัคคีภัย จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ อาเภอโพนสวรรค์ ตาบลนาขมิ้ น หมู่ ที่ 7 บ้านเรือนได้ รับความเสียหาย
จานวน 1 หลัง การให้ความช่วยเหลือ อาเภอร่วมกับหน่วยทหาร อปท.ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น กาชาดจังหวัด
มอบเงิน 5,000 บาทและสิ่งของ / พมจ. มอบเงิน 2,000 บาท
2. วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ที่อาเภอท่าอุเทน ตาบลโนนตาล หมู่ที่ 3 บ้านเรือนได้รบั ความเสียหาย
จานวน 3 หลัง การให้ความช่วยเหลือ อาเภอร่วมกับหน่วยทหาร อปท.ให้ความช่วยเหลือในเบือ้ งต้น กาชาดจังหวัด
มอบเงิน 5,000 บาทและสิ่งของ
*** ข้อมูลอัคคีภัย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
เกิดวาตภัย จานวน 5 ครั้ง ดังนี้

~ ๑๗ ~

1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่อาเภอเรณูนคร ตาบลโพนทอง หมูท่ ี่ 5 ตาบลเรณูใต้ หมู่ที่ 11 และตาบล
เรณู หมูท่ ี่ 1,3,4,6,12,14 บ้านเรือนได้รบั ความเสียหายจานวน 20 หลัง คอกสัตว์ 3 หลัง การให้ความช่วยเหลือ
อาเภอร่วมกับหน่วยทหาร อปท.ให้ความช่วยเหลือในเบือ้ งต้น อบต.ช่วยเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้าน
2. วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่อาเภอธาตุพนม ตาบลโพนแพง หมู่ที่ 1,6,8 ตาบลนาถ่อน หมู่ที่ 1,5,6,7
และตาบลดอนนางหงส์ หมู่ที่ 11 บ้านเรือนได้รับความเสียหายจานวน 18 หลัง ยุ้งข้าว 1 หลัง โรงบ่มยาสูบ 1 หลัง
การให้ความช่วยเหลือ อาเภอร่วมกับหน่วยทหาร อปท. ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อบต. ช่วยเป็นค่าวัสดุ
ซ่อมแซมบ้าน
3. วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่อาเภอเมืองนครพนม ตาบลอาจสามารถ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม บ้านเรือน
ได้รับความเสียหายจานวน 6 หลัง การให้ความช่วยเหลือ อาเภอร่วมกับหน่วยทหาร อปท.ให้ความช่วยเหลือใน
เบื้องต้น อบต.ช่วยเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้าน
4. วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่อาเภอวังยาง ตาบลวังยาง หมู่ที่ 2,3,8 และตาบลหนองโพธิ์ หมูท่ ี่ 4
บ้านเรือนได้รับความเสียหายจานวน 20 หลัง การให้ความช่วยเหลือ อาเภอร่วมกับหน่วยทหาร อปท.ให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น อบต.ช่วยเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้าน
5. วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่อาเภอธาตุพนม ตาบลดอนนางหงส์ หมูท่ ี่ 7,9 บ้านเรือนได้รบั ความเสียหาย
จานวน 13 หลัง คอกสัตว์ 2 หลัง โรงเรียน 1 หลัง โรงบ่มยาสูบ 4 หลัง การให้ความช่วยเหลือ อาเภอร่วมกับหน่วย
ทหาร อปท.ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อบต.ช่วยเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้าน
*** ข้อมูลวาตภัย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ สรุปข้อมูลรายงานสถานการณ์น้า
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครพนม
สรุปข้อมูลประชุม ณ วันที่ 26พฤษภาคม 2562
1.โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดนครพนม ข้อมูล
ณ วันที่ 26พฤษภาคม2562ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลางและอ่างเก็บน้าตามโครงการพระราชดาริ จานวน
19 อ่าง ความจุที่สามารถเก็บกักได้ 51.243 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 16.684ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32.86%
ของความจุ ปริมาณน้าใช้การได้ 14.301 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27.90 % ของความจุ
2.สถานการณ์ในลาน้าต่าง
2.1.จุดวัดน้าแม่น้าโขง บ้านหนองแสง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
( เวลา07.00 น.) อยู่ทรี่ ะดับ 2.65 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 10.35ม.เพิม่ ขึ้นจากเมื่อวาน 0.06 ม.แนวโน้มเพิ่มขึ้น
2.2.จุดวัดน้าแม่น้าสงคราม บ้านหาดแพง ตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 3.65 ม.ต่ากว่าตลิง่ 10.85ม.เพิม่ ขึ้นจากเมื่อวาน 0.08 ม.แนวโน้มเพิ่มขึ้น
2.3.จุดวัดน้า ปตร.น้าอูน บ้านปากอูน ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 6.06 ม.ต่ากว่าตลิง่ 4.94 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.04 ม.แนวโน้มเพิม่ ขึ้น
2.4.จุดวัดน้า ปตร.ห้วยทวย บ้านกะเสริม ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 8.51 ม. ต่ากว่าตลิง่ 3.99ม.ทรงตัวจากเมือ่ วาน 0.00 ม.แนวโน้มทรงตัว
2.5.จุดวัดน้าห้วยบังกอ บ้านท่าค้อ ตาบลท่าค้อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
( เวลา07.00 น.) อยู่ทรี่ ะดับ 7.23 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 1.77 ม.เพิม่ ขึ้นจากเมื่อวาน 0.18 ม.แนวโน้มเพิ่มขึ้น

~ ๑๘ ~

2.6.จุดวัดน้าห้วยบังฮวก บ้านดอนนางหงส์ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปัจจุบัน( เวลา07.00 น.)อยูท่ ี่ระดับ 1.37 ม.ต่ากว่าตลิง่ 5.33 ม. ทรงตัวจากเมื่อวาน0.00 ม.แนวโน้มทรงตัว
2.7.จุดวัดน้า ปตร.หนองบัวบ้านหนองบัว ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้าจังหวัดนครพนมปัจจุบัน(
เวลา07.00 น.) อยู่ทรี่ ะดับ 4.24 ม.ต่ากว่าตลิ่ง 5.76 ม.ทรงตัวจากเมือ่ วาน 0.00 ม.แนวโน้มทรงตัว
3.การป้องกันและบรรเทาภัย
โครงการชลประทานนครพนมได้เตรียมเครื่องสูบน้า และรถบรรทุกน้า เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรใน
ฤดูแล้ง 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 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภาพรวมสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ในปีพ.ศ.2562(ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)
มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 22,203 ราย เพิม่ ขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา1,470 ราย อัตราป่วย 33.61
ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผูป้ ่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ.2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 2 เท่า
ผู้ป่วยเสียชีวิต 28 รายอัตราป่วยตายร้อยละ 0.13การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุส่วนใหญ่พบใน
กลุ่มอายุ5-14 ปีมีอัตราป่วยสูงสุดคือ 111.27 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาได้แก่กลุม่ อายุ15-34ปี, อายุ0-4ปี
และอายุ35-59ปี ตามลาดับ
การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาคพบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยสูงทีส่ ุดเท่ากับ41.15
ต่อประชากรแสนคนรองลงมาได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตามลาดับรายเขตบริการ
สุขภาพพบว่าจังหวัดบึงกาฬมีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 26.99 ต่อแสนประชากรรองลงมาได้แก่เลยหนองคาย
อุดรธานี นครพนม หนองบัวลาภู และสกลนคร ตามลาดับ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
สะสมรวม 104 ราย อัตราป่วย 14.62 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผูป้ ่วยไข้เลือดออกมากกว่า
ปี 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 2.08 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.96
การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุส่วนใหญ่พบในกลุม่ อายุกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย
เท่ากับ 62.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี และ 15 - 19 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 40.28
และ 27.41 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับสัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน 59 รายรองลงมาได้แก่
เกษตรกร (21ราย) และในปกครอง (12 ราย)ตามลาดับ
การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายอาเภอพบว่าอาเภอท่าอุเทน มีอัตราป่วยสูงทีส่ ุดเท่ากับ 45.55 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอเรณูนครและอาเภอนาแกตามลาดับ
การเกิดโรคไข้เลือดออกในเดือนมิถุนายน 2562 มีแนวโน้มที่จะพบมากในทุกพื้นที่ในจังหวัดนครพนม ปีนี้
โรคไข้เลือดออกในภาพรวมประเทศเริ่มสูงมากผิดปกติ และมีระบาดหนักในพื้นที่จงั หวัดใหญ่ๆ อีกทัง้ ยังพบรายงาน

~ ๑๙ ~

ผู้เสียชีวิตมากเมือ่ เทียบข้อมูลกับปีที่แล้วและปีทผี่ ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน และจังหวัดนครพนมก็พบผู้ป่วยเสียชีวิต
1 รายในพื้นที่อาเภอเมืองนครพนม
แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม
1. เปิดศูนย์ปฏิบัตกิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ทุกอาเภอ
2. ติดตาม/วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผู้บงั คับบัญชาทุกเดือน (ในกรณีที่เป็นพื้นทีร่ ะบาด
ให้รายงานทุกสัปดาห์)
3. รายงานสถานการณ์ผปู้ ่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกรายวัน (One page)
4. ดาเนินการประชุม war room ระดับจังหวัด ทุกสัปดาห์ ในช่วงเดือนที่มีการะบาด
5. จัดตั้ง Dengue Corner ในสถานพยาบาล ในการให้คาแนะนาผู้ป่วย และแจกยาทากันยุงให้ผู้ป่วยและ
ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกทุกราย และใช้ Dengue Chart ในผู้ป่วยที่วินิจฉัยเป็น DHF ทุกราย และให้แพทย์ให้การดูแล
รักษาผูป้ ่วยโรคไข้เลือดออกตาม CPG อย่างเคร่งครัด
6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับชุมชนควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ท่ีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
โดยใช้มาตรการ 3-3-1 อย่างเข้มข้นและดาเนินการต่อเนือ่ ง 28 วัน
7. ทุกอาเภอจัดรณรงค์กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนือ่ งและครอบคลุม Big Cleaning Week
ทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน4 สัปดาห์ ในชุมชนและสถานทีส่ าคัญ โดยเฉพาะสถานศึกษา พร้อมทั้งส่ง
รายงานภาพถ่าย
8. ประสานหน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งดาเนินการเตรียมความพร้อมของเครื่องพ่นและสารเคมี เพื่อรับการ
ระบาด หากเครื่องพ่นมีปัญหาให้ประสานศตม.ในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา
9. สื่อสารให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและควบคุม
ยุงในบ้านตนเอง หากมีไข้เกิน 2 วัน ไม่ควรซื้อยาทานเองและไม่ฉีดยาลดไข้ แนะนาให้ไปพบแพทย์ทโี่ รงพยาบาล
๑๐. เน้นย้าและสื่อสารทุกคลินิก/ร้านขายยา ห้ามขายและจ่ายยา NSAIDs ให้ผปู้ ่วยสงสัยไข้เลือดออก และ
แนะนาให้ไปรักษาที่โรงพยาบาล
๑๑. ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สื่อสารความเสี่ยงและแจ้งเตือนการระบาดให้ชุมชนรับทราบ และ
กาชับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ให้ความรูเ้ รื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนปฏิบัติตลอดช่วงฤดูฝน
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี ๒๕๖๒
รกท.พัฒนการจังหวัด
การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี 2562
จังหวัดนครพนมได้จัดทาโครงการ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข” โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อพัฒนายกระดับครัวเรือนเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของครัวเรือนเป้าหมายให้ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี/ส่งมอบบริการที่
เป็นเลิศแก่ประชาชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ปี 2561 จานวน 453 ครัวเรือน หรือครัวเรือนที่ได้รับการเสนอชื่อจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน รวมถึงผู้
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุข
อย่างยั่งยืนของจังหวัดนครพนมและตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้าของรัฐบาลนั้น สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนมร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดนครพนม ในฐานะฝ่ายเลขานุการทีม

~ ๒๐ ~

สร้างสุขจังหวัดนครพนม ได้รวบรวมความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ประจาเดือน
เมษายน 2562 ดังนี้
1. ผลการสารวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ มีครัวเรือนเป้าหมายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งสิ้นจานวน 384 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จานวน 341 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ได้รับการ
ค้นหาจากเวทีประชาคมหมู่บา้ น 43 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 24เมษายน 2562) ซึ่งประสบปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้
-ปัญหาด้านรายได้ต่า ขาดอาชีพ
354 ครัวเรือน
-ปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง
147 ครัวเรือน
-ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
51 ครัวเรือน
-ปัญหาด้านการศึกษา
7 ครัวเรือน
-ปัญหาด้านอื่นๆ
25 ครัวเรือน
ทั้งนี้ พบว่ามีครัวเรือนที่ประสบปัญหาต่างๆ ซ้าซ้อน 2 ปัญหาขึ้นไป จานวน 158 ครัวเรือน
2. ผลการบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ประจาเดือน เมษายน 2562
ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือ จานวน 3 ครัวเรือน ดังนี้
๒.๑. ครัวเรือนของนายสมานแสนสุริวงค์อายุ 78 ปี บ้านเลขที่:138 ม.4 ต.ยอดชาด
อ.วังยาง จ.นครพนม สมาชิกในครัวเรือน : อาศัยอยู่คนเดียว สภาพครัวเรือน: ชราภาพ ตาบอดทั้งสองข้าง
หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
3,000 บาท กาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ 2 ถุง และผ้าห่ม 2 ผืน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัด มอบผ้าเช็ดตัว 1 ผืน และถุงผ้า 1 ถุง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) มอบถุงยังชีพ 1 ถุง อปท.กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลให้การช่วยเหลือ ให้กาลังใจ ครัวเรือนเป้าหมาย
๒.๒ ครัวเรือนของนายวีระเชนชุมปลา อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ : 10 ม.4 ต.หนองโพธิ์
อ.วังยาง จ.นครพนม สมาชิกในครัวเรือน : อาศัยอยู่คนเดียว สภาพครัวเรือน: เป็นผู้พกิ ารทางสมองที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินช่วยเหลือผู้มรี ายได้น้อย 2,000 บาท
กาชาดจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ 2 ถุง และผ้าห่ม 2 ผืน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.)
มอบถุงยังชีพ 1 ถุง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด มอบผ้าเช็ดตัว 1 ผืน และถุงผ้า 1 ถุง
อปท.กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลให้การช่วยเหลือ ให้กาลังใจ ครัวเรือนเป้าหมาย
๒.๓ ครัวเรือนของนางยวนพ่อครวงษ์ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ : 42 ม.4 ต.หนองโพธิ์
อ.วังยางจ.นครพนม สมาชิกในครัวเรือน : อาศัยอยู่คนเดียว สภาพครัวเรือน : เป็นผู้พกิ ารทางสมองที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) มอบเงินช่วยเหลือผู้มรี ายได้น้อย 2,000 บาท กาชาด
จังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพ 2 ถุง และผ้าห่ม 2 ผืน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) มอบถุงยังชีพ 1 ถุง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด มอบผ้าเช็ดตัว 1 ผืน และถุงผ้า 1 ถุง อปท.กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลให้
การช่วยเหลือ ให้กาลังใจ ครัวเรือนเป้าหมาย
๓.ผลการส่งต่อข้อมูลครัวเรือนผูป้ ระสบภัยปัญหาทางสังคมให้ พมจ. ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน
2562 พัฒนาชุมชนส่งข้อมูลให้ พมจ.ช่วยเหลือ จานวน 161 ครัวเรือน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พมจ.)โอนเงินให้แก่ผปู้ ระสบภัยทางสังคมแล้ว จานวน 62 ครัวเรือน (จานวน 2,000 และ 3,000 บาท /
ครัวเรือน) จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

~ ๒๑ ~

๔.๑๑ “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้าทั่วประเทศ จานวน ๒๕ ลุ่มน้า
(โครงการระยะที่ ๑”)
สถิติจังหวัด
สานักงานสถิติจงั หวัดนครพนมเดินหน้า “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้าทั่วประเทศ จานวน ๒๕ ลุ่มน้า(โครงการ
ระยะที่ ๑ โดยร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานสนาม และเจ้าหน้าที่อาสาเกษตรประจาหมู่บ้าน (อกม.) เป็นพนักงานสนาม หรือ “คุณมาดี” ลงพื้นที่
สัมภาษณ์ครัวเรือนและสถานประกอบการทั้งจังหวัด ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยใช้
Tablet เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้าในทุกกิจกรรมซึง่ ได้ดาเนินการสารวจแล้ว ในเดือน
พฤษภาคม โดยมีอาเภอนาร่อง 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอธาตุพนม อาเภอนาแก อาเภอเรณูนคร และอาเภอวังยาง ซึง่
ยังเหลืออีก 8 อาเภอ อันประกอบด้วย อาเภอเมืองนครพนม อาเภอปลาปาก อาเภอท่าอุเทน อาเภอบ้านแพง อาเภอ
ศรีสงคราม อาเภอนาหว้า อาเภอโพนสวรรค์ และอาเภอนาทมโดยจะเริ่มดาเนินการสารวจระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 สานักงานสถิติจงั หวัดนครพนม จึงขอความร่วมมือจากครัวเรือนและสถานประกอบการให้
ข้อมูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน โดยมัน่ ใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล และข้อมูลที่ได้จะทาให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้
ประโยชน์จากน้าได้อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลระหว่างการจัดหาและการใช้น้าตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงการ
อนุรักษ์และจัดการปัญหาภัยพิบัตทิ ี่เกิดจากน้า เพือ่ ให้ภาครัฐได้เห็นข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในระดับพื้ นที่นาไปสู่
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ จึงขอนาเรียนให้ทปี่ ระชุมทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
(สานักงานจังหวัด)
๖.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาค
เหล่ากาชาดจังหวัด ขอสรุปผลการปฏิบัตงิ านของเหล่ากาชาดจังหวัด ดังนี้
๑.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 248 ยูนิต
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 229 ยูนิต
วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 149 ยูนิต

~ ๒๒ ~

๒.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา จานวน 3 ครั้ง
- ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 3 ครั้ง

มีผู้บริจาค จานวน 47 ราย
มีผู้บริจาค จานวน 47 ราย

๓.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดนครพนม ลงพื้นที่เยี่ยม
ให้ขวัญกาลังใจและช่วยเหลือครอบครัว นางบัวไข เขียวค้า ราษฎรผูป้ ระสบอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลัง
ณ บ้านเลขที่ 43 หมูท่ ี่ 7 บ้านทุ่งน้อย ตาบลนาขมิ้น อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 6พฤษภาคม 2562 และแต่ละหน่วยงาน ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ จานวน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
และเครือ่ งอุปโภคบริโภคมูลค่า 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม มอบเครือ่ งนุ่งห่มและประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินเยียวยา
จานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
4. องค์การบริหารส่วนตาบลนาขมิ้น เข้าดาเนินการสารวจประมาณการความเสียหายเพื่อให้การ
ช่วยเหลือตามระเบียบฯ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตั้งจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดนครพนม เพื่อนาหน่วยงานและส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอาเภอร่วมนาบริการต่างๆ ของภาครัฐ
ออกให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่พี่นอ้ งประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ หมู่ที่ 13
ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในโอกาสเดียวกันเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้สนับสนุนถุงยังชีพ
ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ จานวน 150 ชุด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลงพื้นที่และให้กาลังใจ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัว ผู้ประสบวาตภัย นางมณีจันทร์ คามูล
บ้านเลขที่ 250 หมู่ที่ 8 ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
ออกเยี่ยมให้กาลังใจมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผูป้ ระสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่บ้านนาผักปอด หมู่ที่ 3
ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จานวน 3 ครอบครัว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
เวลาประมาณ 15.49 น. โดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

~ ๒๓ ~

1.เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินและสิง่ ของช่วยเหลือ ดังนี้
1) ครอบครัวนายสงกา บุพศิริ บ้านเลขที่ 17 หมู่ 3 บ้านนาผักปอด ตาบลโนนตาล
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เสียหายทั้งหลัง มอบเงินช่วยเหลือ จานวน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และ
เครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
2) ครอบครัว นางนงค์ บุพศิริ 17/1 หมู่ที่ 3 บ้านนาผักปอด ตาบลโนนตาล
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เสียหายบางส่วน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า 1,000.- บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน)
3) ครอบครัวนางลัดดา ไสย์แสง 17/2 บ้านนาผักปอด ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม เสียหายบางส่วน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่า 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
2. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ประสานอาเภอท่าอุเทน
และองค์การบริหารส่วนตาบลโนนตาล ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ฯ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลโนนตาล เข้าดาเนินการสารวจประมาณการความเสียหายเพื่อ
ให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตั้งจุดรับบริจาคช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยฯ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ลงพื้นทีเ่ ยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จานวน 96 ครัวเรือน
ณ วัดบ้านโพนตูม หมู่ที่ 4 ตาบลก้านเหลือง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกับสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ลงพื้นทีเ่ ยี่ยมให้กาลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบวาตภัย ประสบเหตุเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ในเขตพื้นที่ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม จานวน 14 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 ตาบลดอนนางหงส์
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยนายนิติพฒ
ั น์ ลีลาเลิศแล้ว เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ "นครพนมสร้างสังคม
อุดมสุข" ประจาปี 2562 คือครัวเรือนของ นายอภิรัตน์ อะทะขันธ์ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 บ้านนาทม
หมู่ 10 ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึง่ ใช้ชีวิตตามลาพัง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร ไม่มีอาชีพ
ขาดเครื่องอุปโภคบริโภคในการดารงชีพ จึงได้มอบสิง่ ของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นจานวนหนึง่
โดยมี นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์
ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจาจังหวัด พัฒนานาทักษะฝีมือ การฝึกอาชีพ
หลักสูตรก่ออิฐฉาบปูน เพือ่ ฝึกอาชีพให้แก่นายอภิรัตน์และประชาชนที่สนใจ โดยใช้พื้นทีบ่ ้านของนายอภิรกั ษ์
เป็นพื้นที่ดาเนินการฝึก เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในระยะยาวต่อไป

~ ๒๔ ~

๕.งานประชุม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องไอฮอลล์แกรนด์ โรงแรม ihotel อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด
ภาค 7 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายสยาม ศิรมิ งคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม โดยในครั้งนีเ้ หล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพใน
การจัดประชุม ซึง่ มีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร
นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อานาจเจริญ และอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุม จานวน 350 คน ในโอกาสเดียวกัน
นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้มอบธงกาชาดให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดอานาจเจริญ
เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเหล่ากาชาด ภาค 7 ครั้งต่อไป ทัง้ นี้ การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7
ได้จัดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของ สภากาชาดไทย ที่กาหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัดในแต่ล ะภาค จัดการประชุม
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในภาค ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนองค์
ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย อีกทั้งเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงนาเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ พร้อมสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ของเหล่ากาชาดแต่ ละจังหวัด ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และเรียนรู้ประสบการณ์จากการทางานจริง พร้อมทบทวนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด นอกจากนี้
เพื่อเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให้เหล่ากาชาดทุกจังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัตงิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพือ่ ให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิง่ กาชาด
อาเภอทุกแห่งในพื้นทีท่ ั้ง 7 จังหวัด อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการประสานประโยชน์ให้กบั งานของ
สภากาชาดไทยต่อไป
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของ
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และนางสาวอรชร สุสิงห์ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 5 ประจาเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมถอดบทเรียนการตอบโต้ภัยพิบัติและการฟื้น
คืนหลังสูส่ ภาพปกติหลังเกิดภัยพิบัติจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้าน้อยแตก เนื่องในวันกาชาดโลก ปี 2562
โดยมี ท่านเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และท่านคาฮุง เฮืองวงสี
ประธานองค์การกาแดงลาว เป็นประธาน ในพิธีเปิด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ให้เกียรติบรรยายในภาพรวมการจัดการภัยพิบัติ ของจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้บริหารจากสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่
สภากาชาดไทยและจากองค์การกาแดงลาว เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จานวน 70 คน ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม
2562 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
๖.งานพิธี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการ
และบุคลากร เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพือ่ ถวายสักการะแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" เนื่องใน "วันอาภากร" เพื่อ
เป็นการน้อมราลึกและสานึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระองค์ทา่ นที่มีต่อกิจการทหารเรือไทย ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์

~ ๒๕ ~

ภายในกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง (นรข.) ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม
๗.กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนม และนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นาคณะหัวหน้าส่วนราชการ
ศาล ทหาร ตารวจ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จิตอาสาและประชาชน เข้าแถวถวายความ
เคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว จากนั้นทุกคน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์ รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
-การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
-เสด็จออก ณ พระที่นงั่ จักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าถวาย
พระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนครพนม/รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม , นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม , นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดนครพนมและบุคลากรเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพือ่ ติดตาม
ชมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ การเสด็จพระราช
ดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค พระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
นครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้วา่ ราชการจังหวัดนครพนม/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครพนม คณะกรรมการ/สมาชิก และบุคลากร เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมงานราลึก 129 ปี วันคล้ายวันเกิด
ท่านประธานโฮจิมินห์และครบรอบ 50 ปีแห่งการอสัญกรรมและความสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - เวียดนาม ณ อาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้านมิตรภาพไทย เวียดนาม ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียน
ให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

ปลัดจังหวัด
ขอสรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านพันห่าว ดอนดู่
บ้านพันห่าวใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตาบลนาทม อาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
ออกร่วมดาเนินงานตามโครงการ ๘๔ หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ออกร่วมปฏิบัติงาน ๔๐๐ คน
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๑๖๔ กิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลือ่ นที่

~ ๒๖ ~

แบบบูรณาการ ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ จังหวัดจะออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน
๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๒
พาณิชย์จังหวัด
สถานการณ์การค้าชายแดน ด้านจังหวัดนครพนม
มูลค่าการค้ารวมในเดือนเมษายน 2562 มีมลู ค่า10,022.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2562
มีมูลค่า 7,167.05 ล้านบาทมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,855.09 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 39.84 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีเดือนเมษายน 2561 มีมลู ค่า 7,661.23 ล้านบาทมูลค่าเพิม่ ขึ้น 2,360.91 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.81
มูลค่าการค้ารวมช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2562 มีมลู ค่า 32,081.15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนมกราคม - เมษายน 2561 มีมูลค่า 27,474.25 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น 4,606.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.76
การส่งออก
มูลค่าการส่งออกในเดือนเมษายน 2562 มีมลู ค่า8,122.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือน มีนาคม 2562 มี
มูลค่า5,704.07 ล้านบาท มูลค่าเพิม่ ขึ้น 2,418.32 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 42.39 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกัน ของปีก่อนเดือนเมษายน 2561 มีมลู ค่า 4,402.50 ล้านบาท มูลค่าเพิม่ ขึ้น 3,719.89 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.49
มูลค่าการส่งออกรวมช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2562 มีมลู ค่า 23,600.65 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีก่อนมกราคม - เมษายน 2561 ซึง่ มีมลู ค่า 15,780.02 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้น 7,820.63 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 49.56
สินค้าส่งออกทีส่ าคัญคือขนุนชมพูท่ ุเรียนมะขามลาไยมะม่วงมังคุดเครือ่ งดื่มบารุงกาลังลาไยอบแห้ง โค,กระบือ มีชีวิต
โซลาร์เซลล์หน่วยภายใน – นอก เครื่องปรับอากาศแชมพูครีมนวดผมผงซักฟอกน้ายาซักผ้าน้ายาล้างจานและสบู่
แแผ่นวงจรพิมพ์
การนาเข้า
มูลค่าการนาเข้าในเดือนเมษายน 2562 มีมูลค่า 1,899.75 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2561
มีมูลค่า 1,462.98 ล้านบาทมูลค่าเพิ่มขึ้น 436.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.85 เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 3,258.73 ล้านบาท มูลค่าลดลง 1,358.98 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 41.70
มูลค่าการนาเข้ารวมช่วงเดือนมกราคม - เมษายน2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,480.50ล้านบาทเปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกับของปีก่อนมกราคม – เมษายน 2561 ซึ่งมีมลู ค่า 11,694.23 ล้านบาทมีมลู ค่าลดลง 3,213.73
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ27.48
สินค้านาเข้าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานไฟฟ้าปูนผงปุ๋ยเคมีเวเฟอร์ที่ธาตุเคมีโด๊ปแล้วใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตโซล่าเซลล์หินกรวดแม่น้าโคมไฟฟ้าแอลอีดีพร้อมอุปกรณ์แผ่นโซล่าเซลส์เสื้อวาล์วชิ้นบน-ล่างส่วนประกอบ
คอมเพรสเซอร์ดุลการค้าสาหรับในเดือนเมษายน 2562 เปรียบเทียบยอดส่งออกและนาเข้าแล้ว จังหวัดนครพนมได้
ดุลการค้าคิดเป็นมูลค่า 6,222.64 ล้านบาท ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ดุลการค้ามีมลู ค่า 5,120.15

~ ๒๗ ~

ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ นมกราคม - เมษายน 2561 ซึ่งดุลการค้ามีมูลค่า 4,085.79
ล้านบาท มีมูลค้าเพิ่มขึ้น 11,034.36 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 270.06 07 จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๖ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พลังงานจังหวัด
ข้อมูลการประเมินผลผู้นาองค์การ หัวข้อที่ 2 การลดพลังงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนเมษายน 2562 : ข้อมูล ณ วันที่ 27
พฤษภาคม 2562 (สิ้นสุดการกรอก เวลา 24.00 น. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) ระดับคะแนนของจังหวัด
นครพนม การใช้ไฟฟ้าได้ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 ) การใช้น้ามันได้ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ
การรายงานผลการใช้พลังงานของหน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า = 67.74 % การใช้น้ามัน = 61.29 % จึงขอนาเรียนให้
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗

รับทราบ
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ขอนาเรียนจากการจาหน่ายบัตรของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าได้มีผู้รอ้ งเรียน
จากหลายแหล่งผ่านสือ่ โซเซียลต่าง ๆ กรณีมีการจาหน่ายบัตร/เชิงเรี่ยไร/เชิงบังคับ/หรือเป็นนโยบาย และแอบอ้าง
ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูงใดๆทั้งสิ้น กรณีการร้องเรียนนี้
อาจก่อเกิดภาพลบในหลาย ๆ มิติ อันอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ตลอดถึงฝ่าย
เกี่ยวข้องอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ได้พิจารณาในทุก ๆ
ด้านอย่างรอบครอบแล้ว จึงขอยุตกิ ารดาเนินงานและขอยกเลิกการจัด “บรรยายธรรมะเพือ่ การกุศล” ทัง้ นี้ ขอให้ผู้
สนับสนุน บัตรการกุศลได้นาบัตรชมงานมาติดต่อเพื่อขอรับคืนเงิน ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ทสี่ านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๕๑-๖๓๓๗ (ในวันและเวลาราชการ) จึงขอนาเรียน
ให้ที่ประชุมทราบ
- ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.
***************************
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้จดรายงานประชุม

~ ๒๘ ~

~ ๒๙ ~

~ ๓๐ ~

