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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหม่)
-------------------------ผู้มาประชุม
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๒๘.
๒๙.

นายสมชาย
นายไพฑูรย์
นายประทีป
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายจรัญ
นายรังสรรค์
นายยุทธชัย
นางวันเพ็ญ
นายศักดิ์ชาย
นายเกษม
นายทวี
นายประจวบ
นายชิตชัย
นายวิรพ
นายอุดมชัย
นายธนบดี
นายจาตุรันต์
นายพีระพงษ์
นายหัสพระชัย
นายณัชภณ
นายมโนชญ
นางรัดดา
นายปณิธิ
น.ส.อิสรี
น.ส.บุณยวีร์
น.ส.กรลภัส
นางอดาพร
นายเดชา

วิทย์ดารงค์
รักประเทศ
ฤทธิกุล
แท้เที่ยง
แท้เที่ยง
จันทมัตตกุการ
คัมภิรานนท์
ตริสกุลช
อาพาส
เพ็งอารี
รักสุจริต
ดารงเลิศบวร
คงฤทธิ์
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
อาภากุลอนุ
ขวาโยธา
สมิทธ์ภินันท์
วีระกุล
ภูวงค์
ยลวงศ์
บุณยานันต์
กลางบุญเรือง
อุทัยรัตน์
วีรกุลพิพัฒน์
ไขว้พันธุ์
ปทุมไกยะ
สมพงษ์
พลกล้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
แทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
คลังจังหวัด
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประมงจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
สหกรณ์จังหวัด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขนส่งจังหวัด
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สถิติจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
แรงงานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัด
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

~๒~

๓๐. นายสมชาย
๓๑. นายพศุตม์
๓๒. นายธนิตศักดิ์
๓๓. น.ส.ณัฐชยา
๓๔. นายรัชต
๓๕. นายประเวศ
๓๖. นายสุเมษ
๓๗. น.ส.ศศิธร
๓๘. พ.ต.ณัฐ
๓๙. พ.ต.อ.สมนึก
๔๐. น.อ.ณัฐเกียรติ์

เถื่อนสุวรรณ
ขอดเมชัย
อุ่นตา
ช่างแกะ
สาราญชลารักษ์
กันสุข
เทียนไพบูลย์
ศิรินพกุล
เหมือนบุดดี
มิควาฬ
มนขุนทด

๔๑. พ.อ.ชัยพฤกษ์
๔๒. พ.อ.ปิยพันธุ์
๔๓. ร.ต.ท.จอมมะวัน
๔๔. พ.ต.ท.(หญิง)กนกวรรณ
๔๕. ร.ต.อ.สุรเดช
๔๖. พ.ต.ท.ทวี
๔๗. พ.ต.ท.ทวี
๔๘. น.อ.เชิดชู
๔๙. ร.อ.พินิจ
๕๐. น.ต.นราธิป
๕๑. น.อ.ณัฐเกียรติ์

กองสมบัติ
แตงฉ่า
วังใจ

๕๒. นายพงษ์เทพ
๕๓. นายอานนท์
๕๔. นายจักรพงษ์

แซ่ลิ้ว
ประการรัตน์
แสนสุข

๕๕. นายกิตต์กวี
๕๖. ว่าที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๗. นายอนันต์
๕๘. น.ส.รุจีรา
๕๙. นายปริญญา
๖๐. นายมงคล
๖๑. นายวัชร์โรจน์
๖๒. นายอดุลย์ศักดิ์

โพธิโน
คาแสงดี
นนท์ศิริ
วงศ์เครือศร
ธรเสนา
รุ่งสว่าง
ไชยพิเดช
บุญเอนก

สุมาลัย
สารกาล
ภาน้อย
ชูเสน
สาราญพิศ
ชุบขุนทด
มนขุนทด

อุตสาหกรรมจังหวัด
แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
แทน พลังงานจังหวัด
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ๒๑๐
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลา
แม่น้าโขง
รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
สัสดีจังหวัดนครพนม
แทน สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
แทน ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๕
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๖
ผบ.ร้อย ตชด. ๒๓๗
แทน ผบ.นพค. ๒๒
ผู้บังคับกองพันทหารราชที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ นครพนม
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘ นครพนม
ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขง
เขตนครพนม
อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัด
ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางนครพนม
แทน ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
แทน สรรพากรพื้นที่นครพนม
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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๖๓. น.ส.จิตรลดา

ผลโยน

๖๔. นายภิรมย์
๖๕. นางสาวนัยนา
๖๖. นายธนพร
๖๗. นายสุทธิศักดิ์
๖๘. น.ส.สรณสิริ

มีแก้ว
พิสุทธิ์รัตน์
พรหมพันธุ์
ศรีสมวงศ์
สีหนาท

๖๙. นายวีระ
๗๐. นางแสงอรุณ
๗๑. นายสมัย
๗๒. นายเสน่ห์
๗๓. นายชานาญ
๗๔. นายชัยฤกษ์
๗๕. นายสมผล
๗๖. นายกิตติพัฒน์
๗๗. นายสุชัย
๗๘. นายณรงค์
๗๙. นางจินตนา
๘๐. นายอดุล
๘๑. นางนวลจันทร์

มานิสสรณ์
เนื่องสิทธิ์
ศรีหาญ
กุลนะ
กสิบาล
อุทาประเสริฐ
เมืองโคตร
อภัยโส
พงศ์พัฒนพาณิชย์
รัตนตรัยวงศ์
สุมขุนทด
ภักดีพันดอน
พัดทอง

๘๒. นายเดชา
๘๓. นางสุมลฑา
๘๔. นายสมชาย
๘๕. นายสุพจน์
๘๖. น.ส.ยุวพรพร
๘๗. นายวินัย
๘๘. นางสาวบุญน้อม
๘๙. นางสุคลธ์
๙๐ นางจิตต์สัมพันธ์
๙๑. นายกฤษฎา
๙๒. นายภูมิพัฒน์
๙๓. นายฉัตรชัย
๙๔. นายเอกพงษ์

แจ่มจันทร์
เกตุมณี
ชะนะภัย
ชะพินใจ
พลเวียง
ช่างชานาญหล่อ
งามเชื้อ
ศรีสงคราม
ต่ายทรัพย์
สาครวงศ์
สมศรี
เต้าทอง
มุสิกะเจริญ

๙๕.นายภาณิต

วิเศษชุนหศิลป์

แทน ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครพนม
ผอ.ท่าอากาศยานนครพนม
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
แทน นายด่านศุลกากรนครพนม
แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม
หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัด
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
ผู้บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ผอ.สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หน.ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู้อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔ นครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรนครพนม

~๔~

๙๖. นายทวนทอง
๙๗. นายกฤษณ์
๙๘. นายเศกสิทธิ์
๙๙. นายประดิษฐ์
๑๐๐. นายนิรัญ
๑๐๑. นายธวัชชัย
๑๐๒. นายสุภาษิต
๑๐๓. นายอาทิตย์
๑๐๔. นายชาติชาย
๑๐๕. นายชาญยุทธ
๑๐๖. นายสุหฤทธิ์
๑๐๗. นางพสกชนก
๑๐๘. นายอุฎฐายี

จาปาไชยศรี
ทาทอง
ธรรมเกสร
สุคม
เทพรัตน์
จันทร์แก้ว
ศุภวุฒิ
มังคละคีรี
อุมะวรรณ
วัจนสวัสดิ์
ชาญวนังกูร
ไตรศิริโชค
โสวรรณ

๑๐๙. นายวรายุทธ
๑๑๐. นายอนันต์
๑๑๑. นายปรารถนา

ชาเรืองเดช
สุวรรณหงษ์
พละมา

๑๑๒. นายพิเชษฐ์
๑๑๓. นายหมง
๑๑๔. นายจุมพล
๑๑๕. นายสุธี
๑๑๖. นายสุรัตน์
๑๑๗. นายวัชรินทร์
๑๑๘. นายเด่นชัย
๑๑๙. นายธารินทร์
๑๒๐. นายเทิดศักดิ์
๑๒๑. นายอุดร
๑๒๒. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๓. น.ส.อัมพวา
๑๒๔. นายสุรศักดิ์
๑๒๕. นางตรีนภา
๑๒๖ นายธนกฤต
๑๒๗. นางศรีสุดา
๑๒๘. นายพร้อมพันธุ์
๑๒๙. นางสุจินดา
๑๓๐. นายวัฒนศักดิ์

หลั่งทรัพย์
อภัยโส
คาศรี
กุลตังวัฒนา
ก้องเกียรติกมล
เจียวิริยบุญญา
ไตรยะถา
พันธุมัย
พลนารี
ลาดนาศรี
สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง
เจริญชัย
คธาวุธ
อุติลานนท์
จันทพัฒน์
กุลภา
ศรีวรขาน
เจียวิรยะบุญญา

แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
ผู้จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัด
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
ผอ.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แทน นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
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๑๓๑. นายกาญน์ทอง
๑๓๒. นายเอกราช
๑๓๓. นายพงษ์ศักดิ์
๑๓๔. ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๕. นายเมธา
๑๓๖. นายพีรพล
๑๓๗. นายวรวิทย์
๑๓๘. นายเมธี
๑๓๙. นายวีระ
๑๔๐. นายชาญสิทธิ์
๑๔๑. นายขุนไกร
๑๔๒. นายนิทัศน์
๑๔๒. นายสมเดช
๑๔๓. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ
๑๔๔. พ.ต.อ.วัชรพงษ์
๑๔๕. พ.ต.อ.วรเพชร
๑๔๖. พ.ต.อ.ชูศักดิ์
๑๔๗. พ.ต.อ.ธานัท
๑๔๘. พ.ต.อ.เอกชัย
๑๔๙. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
๑๕๐. พ.ต.อ.เกษม
๑๕๑. พ.ต.อ.ศรีนคร
๑๕๒ พ.ต.อ.สุชาติ
๑๕๓. พ.ต.อ.ชาติชาย
๑๕๔. พ.ต.อ.ธัชชัย
๑๕๕. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๖. พ.ต.อ.อุทัย
๑๕๗. พ.ต.ท.สมภพ
๑๕๘. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๕๙. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๐. พ.ต.ท.รัฐพร

ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์
มุกดาม
ขาปู่
ชูจันทร์
ลือล่า
พิมพนิตย์
กาญจนสุนทร
จรูญพิทักษ์พงศ์
สุวรรณโชติ
สุขสุมิตร
เทศสวัสดิ์
สมนาม
สุวรรณไตรย์
ฉายวัฒนา
เพชรบรม
ถาวรพจน์
จิราธนะกุล
นาถึง
จันทร์ศรี
มุทาพร
นัยวัฒน์
พยัคฆืมะเริง
เทียมฉัตร์
ใยศิริกุล
พิทักษ์ธรรม
ทจรสมบัติ
แก้วรุนคา
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอท่าอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ้านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว้า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
ผกก.สภ.บ้านแพง
ผกก.สภ.ท่าอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
ผกก.สภ.เรณูนคร
ผกก.สภ.นาหว้า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง
ผกก.สภ.บ้านกลาง
สวญ.สภ.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน้าหน่วยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจท่องเที่ยว ฯ $

ผู้ไม่มาประชุม
๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายบารุง
ศรีลาชัย
หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
๒. นายอิศรา
โพธิ์เงิน
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
๓. นางยุพิน
รัตนมงคล
เสมียนตราจังหวัดนครพนม
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๔. นายสุกิจ
๕. นายจรัญ
๖. น.ส.กนกพร
๗. นางเอมอร
๘. น.ส.มยุรีย์
๙. นางพรทิพย์

กลีบแก้ว
ดวงศรี
ไชยศล
อุ่นคา
อาจปาสา
ภาจันทร์คู

ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม

****************************
ห้วงเวลาการชี้แจงข้อราชการให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนได้ทราบงานนโยบาย คสช. และนโยบาย
รัฐบาล (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.) โดยถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ระบบ FM ความถี่ ๙๐.๒๕ MHz
ข้อสั่งการของประธาน - นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
- นาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (๑)
- นาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (๒)
-----------------------------------พิธีการก่อนการประชุม
นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
สาหรับภารกิจในรอบเดือนนี้ ขอนาหลากหลายเรื่องที่ได้ดาเนินการไป มานาเรียนให้พี่น้อง
ประชาชนได้ทราบดังนี้
๑. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จังหวัดเปิดประชุมคณะทางานการดาเนินการจัดระเบียบพื้นที่
ริมฝั่งแม่น้าโขงจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
๒. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ก็ขอฝากการดูแลสุขภาพ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ให้ทุกคนดูแลใน
เรื่องสุขภาพ
๓. วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครพนมจัดปั่นจักรยานชมชายโขงทุกวันอาทิตย์เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพให้แข็งแรงและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
๔. วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือสภาพัฒน์ โดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เผยแพร่รายงาน “ดัชนีความก้าวหน้าของคน” ซึ่งเป็น
เครื่องบ่งชี้ว่า การพัฒนาคนด้านใดมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่
อาศัย สภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัว ชุมชน การคมนาคม การสื่อสาร จังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกน้อยที่สุดของประเทศ มีความก้าวหน้าด้านท อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสูงมากเป็นอันดับที่ ๓ และมีครัวเรือนที่
เป็นเจ้าของบ้านแลบะที่ดินมากเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศ
๕. วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดร่วมให้การต้อนรับ นายอุตตดม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและปรึกษาหารือข้อราชการ รวมทั้งการเจรจาการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนมและ SMEs ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม
๖. วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดเปิดงานพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ที่บริเวณลาน
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พญาศรีสัตตนาคราช อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
ประจาปี ๒๕๖๐ ที่ทางจังหวัดนครพนมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่อยู่คู่คนไทยและคนลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง
มาอย่างยาวนาน ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงเป็นการยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงอีกด้วย โดยภายในงานจะมีกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างมากมายให้ทุกคนได้สัมผัส เช่น พิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช พิธีบูชาพระธาตุประจาวันเกิด พิธีราบูชา
พญาศรีสัตตนาคราช การประกวดพานบายศรีพญาศรีสัตตนาคราช รวมทั้งการลิ้มรสความอร่อยของอาหารนานาชนิดจาก
๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ และการ่วมสนุกถ่ายภาพภายในงานประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล สาหรับในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกดของการ
จัดงานก็มีพิธีเทวาภิเสกผ้ายันต์ ชุดมหาเศรษฐีสมปรารถนา ที่ได้หมอดูชื่อดังอย่างอาจารย์ลักษณ์เราลานิเทศ มาเป็นผู้นา
ประกอบพิธีร่วมจังหวัด โดยมี พระเทพวรมุนี เจ้าคณาจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวจานวนมากที่ศรัทธาในองค์พญาศรีสัตตนาคราช ร่วมงาน
อย่างคับคั่ง ซึ่งพอเสร็จพิธีก็ได้มีการแจกจ่ายผ้ายันต์นี้ให้กับผู้ที่มาร่วมงานแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อนาหลับไป
บูชาต่อที่บ้าน จากนั้นในเวลา ๑๗.๑๗ น. พลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานนาทุกคนแห่เครื่องบูชาและประกอบพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ก่อนที่
ทุกคนจะมาร่วมรับชมความอ่อนช้อยงดงามของการร่ายราบูชาองค์พญาศรีสัตตนาคราชจากชาวไทยย้อ อาเภอท่าอุเทน
จานวน ๓๖๐ ชีวิต ส่วนในวันพรุ่งนี้จะได้นางเอกชื่อดัง แต้ว ณฐพร จากละครนาคีมาร่ายราบูชาองค์พญาศรีสัตตนราคราช
ร่วมกับชาวไทแสก อาเภอเมืองนครพนมอย่างคึกคัก ตลอดงาน ๗ วัน ๗ คืน
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดได้รับผลการประกวดเรียงความ ๑๕ ปี TO BE NUMBER
ประเภทประชาชนระดับ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประธานพิธีถวายสังฆทานแด่พระราชศิริวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัด
นครพนม เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ วัดสว่างสุวรรณาราม อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประธานพิธีถวายสังฆทานแด่พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัด
นครพนม เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้ามหาวชขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณากรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลตรีสุริยนต์ เฉียงตะวัน เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานและออก
ร้านอาหารพระราชทานแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านนาทราย โรงเรียนบ้านดินยานาง โรงเรียนบ้านดอนข้าว
หลาม ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ตาบลนาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดให้การต้อนรับและร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ช่อง NET
กรมประชาสัมพันธ์ “รายการเมืองไทยดี๊ดี” ในประเด็นความเป็นมาและความเชื่อต่อองค์พญาศรีสัตตนาคราชและบริเวณ
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด(หลังเก่า) เกี่ยวกับประเด็นความสาคัญของสถานที่และการเสดส็จ ฯ พระราชดาเนินของ
พระบาทสมเด็จพระปมินทรมหาภูมิถพล อดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดได้นาเสนอผลการดาเนินงานจังหวัด To Be Number ใน
การเข้าร่วมการประเมินระดับประเทศ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของส่วนราชการและหน่วยงานของจังหวัด ณ ห้อง

~๘~

Sapphire ๒๐๒ ศูนย์ประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และนาคณะกรกรมการโครงการ To Be Number
จังหวัดนครพนมเข้าร่วมประกวดจังหวัด To Be Number และชมรม To Be Number ประเภทชุมชนระดับประเทศ
ประจาปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ท่านพลโท หบุ่ย วัน นาม รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินส์
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ช่อง ๑๑ สานัก
ประชาสัมพันธ์ เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จังหวัดเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนเพื่อพัฒนาเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งผู้ร่วมการค้าจากต่างประเทศ จีน สปป.ลาว เวียดนาม และผู้ประกอบการอีก
หลายเขตพื้นที่เข้ามาร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ พล.อ.ต.ศิริพัฒน์ สุขเจริญ เชิญผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร จานวน ๘๓ ชุด พระราชทานแก่
นักเรียนจังหวัดนครพนมที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม หมู่ที่ ๑๒ ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑.๑ นายปริญญา ธรเสนา ตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
ย้ายมาจากตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาธิการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๑.๒ นายมโนชญ บุณยานันต์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
ย้ายมาจาก ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
๑.๓ นายภิรมย์ มีแก้ว ตาแหน่ง ผู้อานวยการท่าอากาศยานนครพนม
ย้ายมาจาก นักวิชาการขนส่ง กลุ่มบริหารและอานวยการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครพนม
๑.๔ นายวิรพ จันทฤทธิ์ ตาแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง นายช่างอาวุโส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม
๑.๕ นายภาษิต วิเศษชุนหศิลป์ ตาแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME
ครบวงจรนครพนม (สสว.OSS Center) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)
ใกล้สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม – คาม่วน)
๑.๖ พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ ตาแหน่ง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเวฬุวัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
๑.๗ พ.ต.อ.ภาคภูมิ สุวรรณไตรย์ ตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองนครพนม
ย้ายมาจาก ย้ายมาจากตาแหน่งรองผู้กากับการจราจร สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองขอนแก่น

~๙~

๑.๘ พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีเกษม ตาแหน่ง ผู้กากับการ ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
ย้ายมาจาก รองผู้กากับการสืบสวน สถานีตารวจภูธรนิคมคาสร้อย อ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร
๑.๙ พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง ตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนสวรรค์
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง ผู้กากับการสถานี ตารวจภูธรสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๑.๑๐ พ.ต.อ.ชลพงศ์ อารมณ์ดี ตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังยาง
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง สารวัตรใหญ่สถานีตารวจหนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑.๑๑ พ.ต.อ.สมภพ แก้วรุณคา ตาแหน่ง รองผู้กากับการสืบสวน สถานีตารวจภูธรเรณูนคร
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง สารวัตรใหญ่สถานีตารวจหนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑.๑๒ พ.ต.ท.ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์ ตาแหน่ง สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรหนองบ่อ
อ.นาแก จังหวัดนครพนม
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตารวจภูธรสาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้ลงในเว็บไซต์ จังหวัดนครพนม
http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จานวน
๓๐ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ เชิญชวนประดับธงชาติไทย
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบกาหนดให้ วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
และเริ่มใช้วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกาหนดให้มีการชักและประดับ
ธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นการน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
จังหวัดจึงขอให้ดาเนินการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของภาครัฐ หน่วยงาน ภาคเอกชน และ
ประชาชน ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองกลาง สป. www.gad.moi.go.thเมนูหลัก “งานประจา” หัวข้อย่อย “หนังสือแจ้งเวียน/คาสั่ง
มท./สป.” จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

~ ๑๐ ~

๔.๒ ขอเชิญชวนร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจาปี ๒๕๖๐
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด้วย จังหวัดนครพนมร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม
และส่วนราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดให้มีการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจาปี 2560 ในระหว่าง
วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2560 ณ and Mark พญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพญานาคของชาวไทยและชาวลาวที่อาศัย อยู่บริเวณ
ริมแม่น้าโขงและเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนม
จึงขอเชิญท่านพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีและร่วมงานดังกล่าว ดังนี้
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 (การแต่งกาย : ชุดศรีโคตรบูรณ์)
เวลา 10.17 น.

- พิธีเปิดร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี ถนนสุนทรวิจิตร
เวลา 15.17 น.
- พิธีเปิด “ถนนสุนทรวิจิตรสู่ถนนอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว” โดย นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม เป็นประธาน ณ บริเวณ ลานพนมนาคา
เวลา 17.17 น.
- ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
เวลา 19.17 น.
- งานแสดงมหรสพ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
ณ เวทีกลาง ลานพนมนาคา
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 (การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรมสีขาวหรือชุดสุภาพสีขาว)
เวลา 07.17 น.

- พิธีทาบุญตักบาตร
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
เวลา 17.17 น.
- ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
เวลา 19.17 น.
- งานแสดงมหรสพ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
ณ เวทีกลาง ลานพนมนาคา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
เวลา 07.17 น.

- กิจกรรมปั่นจักรยานลอดอุโมงค์นาคราช
(เส้นทางจากลานพญาศรีสัตตนาคราช ผ่านอุโมงค์นาคราช
สะพานนาคี – สะพานมิตรภาพ 3)
การแต่งกาย : ชุดปั่นจักรยาน
เวลา 17.17 น.
- ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย / ผ้าพื้นเมือง / ชุดชนเผ่า
เวลา 19.17 น.
- งานแสดงมหรสพ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
ณ เวทีกลาง ลานพนมนาคา
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย / ผ้าพื้นเมือง / ชุดชนเผ่า
วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2560 (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย / ผ้าพื้นเมือง / ชุดชนเผ่า)
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เวลา 17.17 น.
เวลา 19.17 น.

- ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตตนาคราช
ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช
- งานแสดงมหรสพ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
ณ เวทีกลาง ลานพนมนาคา

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ ขอเชิญชวนสมัครและส่งภาพถ่ายเข้าประกวดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
ประจาปี ๒๕๖๐
หัวหน้าสานักงานจังหวัด จังหวัดขอเชิญชวนสมัครและส่งภาพถ่ายเข้าประกวดงาน
บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจาปี ๒๕๖๐ กติกาการประกวดภาพถ่าย “ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”
1.หัวข้อการประกวด“ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”
2.คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไปทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น ไม่จากัดชนชาติ เพศ อายุ การศึกษา
3.ประเภทการประกวด
• เป็นการประกวดประเภทใช้คณะกรรมการตัดสินจานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากส่วนกลางจานวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภูมิภาค 4 คน ล้วนแต่มีประสบการณ์สูงและมีผลงานได้รับรางวัลการ
ประกวดภาพถ่ายในระดับสาคัญๆ มาแล้ว
• เกณฑ์การตัดสิน
1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”
2) มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย ในขั้นตอนการผลิตภาพ ห้ามตัดต่อเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม
3) มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
4. การสมัครและส่งภาพเข้าประกวดทาได้โดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็วโดยให้เลือกใน
4 วิธี ดังนี้
4.1. สมัครและส่งไฟล์ภาพ ด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบ IT
• ส่งมาที่ www.facebook.com/เพจนครพนม
• แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่ พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
4.2.ส่งไฟล์ภาพผ่าน อีเมล์
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งอีเมล์มาที่ nkppoc@gmail.comโดยแจ้งรายละเอียดผู้สมัคร
ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
• ย่อไฟล์ภาพสาหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
4.3. ส่งไฟล์ภาพลงแผ่น ซีดี ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพถ่าย“บวงสรวง
พญาศรีสัตตนาคราช” ส่งมาที่ สานักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 48000
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4.4 นาส่งแผ่นซีดีไฟล์ภาพ ส่งด้วยตนเองที่สานักงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
นครพนม
• ผู้ส่งภาพ 1 คน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพเท่านั้น คณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิส่ง
ภาพเข้าประกวด
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
5.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิตผู้คนที่แห่แหนมาร่วมงาน
พิธีกรรม บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช บริเวณแลนด์มาร์คริมฝั่งแม่น้าโขง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ และถ่ายในช่วง วันที่ ๑ กรกฎาคม 2560 - 1๘
กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
5.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นภาพสี หรือขาวดาความละเอียดไม่ต่ากว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ากว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์
ในแบบมาตรฐาน JPEG โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่จัดการประกวดตามกาหนด
5.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้
ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น และ
• เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมายหากมีการการกล่าว
อ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือจังหวัดฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และ
แก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับจังหวัดฯโดยจังหวัดฯ ไม่จาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิใน
ภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
5.5 ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
6. รางวัลการประกวด
๖.๑ ประเภทถ่ายปกติ รางวัลการประกวดภาพ “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”
ถ่ายจากระดับพื้นดินหรือใช้อุปกรณ์ประกอบ ระยะความสูงไม่เกิน ๓๐ เมตรจากพื้น
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลกด Like มากที่สุดจากผู้เข้ากด Like ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเหรียญ
พญาศรีสัตตนาคราช 1 รางวัล
๖.๒ ประเภทถ่ายจากอุปกรณ์บิน/ลอยเหนือท้องฟ้า รางวัลการประกวดภาพ “บวงสรวง
พญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”ถ่ายโดยใช้อุปกรณ์ตัวช่วย ในระดับความสูงเหนือพื้นดิน เช่น ถ่ายจากโดรน
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จานวน 1 รางวัล
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7. ระยะเวลาการดาเนินการ
7.1. เปิดรับสมัครและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์
7.2.วันประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุมหาชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครพนม เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าสังเกตการณ์ได้ตลอดช่วงเวลา
การตัดสิน นาภาพขึ้น facebook.com/เพจนครพนม ให้แฟนเพจและบุคคลทั่วไปกดแชร์ Like ในระหว่าง 26 กรกฎาคม
– 11 สิงหาคม 2560 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โดยสามารถติดตามผลการประกวด
ได้ตามช่องทาง ดังนี้
• บนเว็บไซต์ : www. nakhonphanom.go.th
• เฟสบุ๊คแฟนเพจ :www.facebook.com/เพจนครพนม
8. อื่นๆ
8.1. จังหวัดฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด
สาหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่จังหวัดฯ ภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่จังหวัดตัดสินผลการประกวด
8.2. ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในภาพดังกล่าวตกเป็นของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียว
ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยจังหวัดฯ ไม่จาต้องส่งคืนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์
ภาพต้นฉบับให้แก่ผู้ส่งภาพ และจังหวัดฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวด ไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทาซ้า
ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ
8.3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
8.4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกาหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ
ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
8.5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จังหวัดกาหนดให้เข้ารับรางวัล ในวันประชุมประจาเดือนคณะ
กรมการจังหวัดนครพนม ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
หากไม่มีผู้มาติดต่อรับรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์( หากมีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
8.6. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนาพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย

ปลัดจังหวัด
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนาพาแรงงานต่างด้าวเข้า
มาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีกลุ่ม บุคคลหรือขบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากการลักลอบนาพาหรือขนย้าย
แรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนายหน้าหรือ

~ ๑๔ ~

บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากการนาคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เข้ามาในสถานที่ต่างๆ
โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วย ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
กระทรวงมหาดไทย จึงได้เน้นย้าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนาพาคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย โดยให้กรมการปกครองและจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้กรมการปกครอง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
การดาเนินการสืบสวน สอบสวนในทางลึกร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นพิเศษตามพื้นที่ชายแดนไทย เช่น
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ สตูล และสงขลา
๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเน้นย้าในที่ประชุมกรมการจังหวัดและการประชุมกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ทุกหน่วยได้ช่วยกันสอดส่อง ติดตาม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ด้วย และหากมีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับหรือสนับสนุนขบวนการค้ามนุษย์ หรือการลักลอบนาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาต่อไปด้วย
๓. ขอให้จังหวัดกาชับนายอาเภอให้ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานทะเบียน
อาเภอ ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง และปลัดอาเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร รวมทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและอานาจหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด มิให้ใช้อานาจหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎร์เกี่ยวกับการเพิ่มชื่อของคนต่างด้าวในการสวมตัวระหว่างคนต่างด้าวเก่ากับคนต่างด้าว
ใหม่ การรับรองตัวบุคคลเป็นเท็จ เป็นต้น รวมทั้งให้นายอาเภอกาชับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือพนักงาน
ปกครองท้องที่ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะการรับรองตัวบุคคลต่างด้าวโดยทุจริต
และให้ใช้การเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นสาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านด้วย
๔. ในกรณีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและหรืออาเภอ ไม่สามารถดาเนินการกับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์หรือ
ลักลอบนาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระดับพื้นทีได้ให้รายงานกระทรวงมหาดไทย และ
หรือแจ้งกรมการปกครองเพื่อออกคาสั่งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าไปดาเนินการ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ การดาเนินงานโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนครพนม
พัฒนาการจังหวัด
ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคราวการประชุมหารือ
ข้อราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยสนับสนุน
จังหวัด/อาเภอ ในการจัดทาดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว จังหวัดได้คัดเลือกผู้ที่มี
ทักษะพื้นฐานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อให้เป็นครูต้นแบบของจังหวัด
เข้ารับการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สานักพระราชวัง
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จานวน 2 คน โดยดาเนินงานขยายผลโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอก
ไม้จันทน์พระราชทานครูต้นแบบจัดการฝึกสอนและถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานให้กับทีมวิทยากร

~ ๑๕ ~

จังหวัด ณ อาคารหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีตาบลหนองญาติอาเภอเมืองนครพนม ซึ่งดาเนินการระหว่างวันที่
26 – 31 พฤษภาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายประกอบกด้วยผู้มีจิตอาสาเพื่อเป็นครูต้นแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ของทุกอาเภอ จานวน 80 คน และผู้มีจิตอาสาจากเทศบาลเมืองนครพนม จานวน 20 คน รวม 100 คน ซึ่งดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดาเนินงานประจาเดือนมิถุนายน 2560 รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานจัดทา
ดอกไม้จันทน์ จากทุกอาเภอ และหน่วยงานที่ได้ดาเนินการจัดทาดอกไม้จันทน์ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560
จานวน 105,058 ดอก (เป้าหมายในการจัดทา 503,884 ดอก) สาหรับดอกไม้จันทน์ที่เป็นต้นแบบของจังหวัดและ
อาเภอ ได้แก่ ดอกกันเกรา เป้าหมาย จานวน 24 ช่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา โดยกลุ่มดอกกันเกรา
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๐
คลังจังหวัด รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๐
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 23 มิถุนายน 2560)
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน
2560 ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,699.191 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจา
3,501.580 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2,197.611 ล้านบาทโดยในภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น
4,030.546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.72 แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา 2,658.306 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 75.92 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1,372.240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.44 ซึ่งผล
การเบิกของรายจ่ายภาพรวมระดับประเทศอยู่ลาดับที่ 60 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) อยู่ใน
ลาดับที่ 12 ระดับกลุ่มสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ในลาดับที่ 3
2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2559 และก่อนปี พ.ศ. 2559) เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีทั้งสิ้น 1,917.445 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,630.688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.04
3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบ Function) ของส่วนราชการงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร จานวน 1,937.516 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 1,269.652 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.53
4. ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 293.280 ล้านบาท
แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 127.815 ล้านบาท งบรายจ่ายลงทุน 155.465 ล้านบาทและงบรายจ่ายอื่น 10.000 ล้านบาท
โดยในภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 142.272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.51 ซึ่งผลการเบิกจ่ายภาพรวม
ระดับประเทศอยู่ในลาดับที่ 45 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) อยู่ในลาดับที่ 9ระดับกลุ่มสนุก
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยู่ในลาดับที่ 2
5. ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหารและ
สกลนคร) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 277.597 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 112.706 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.60
6. ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม) งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 23.128 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น8.862ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.32โดยผลการเบิกจ่าย
อยู่ในลาดับที่ 7 ของประเทศ (18 กลุ่มจังหวัด)
7. ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งสิ้น 90.378 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 9.805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.85
8. ผลการเบิกจ่ายงบกลางรายการเงินสารองหรือจาเป็นจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์

~ ๑๖ ~

ปฏิมาประกร)งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจานวน 14.252 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 8.972 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.95
9. ผลการเบิกจ่ายโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศจังหวัดนครพนม(งบเพิ่มเติม 60) ได้รับจัดสรร 1,414.021 ล้านบาท แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจา
225.215 ล้านบาท และงบรายจ่ายลงทุน 1,188.806 ล้านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น
46.014 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.25
10. ประมาณการผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครพนมสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,699.191 ล้านบาท โดยใน
ภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 4,161.508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ73.02 ซึ่งผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 สูงกว่า
เป้าหมาย0.02% แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจา 3,501.580 ล้านบาทจะมีการเบิกจ่าย 2,686.828 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.73 ซึ่งผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 สูงกว่าเป้าหมาย 0.73% งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
2,197.611 ล้านบาทจะมีการเบิกจ่าย 1,474.680 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 67.10 ซึ่งผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3
สูงกว่าเป้าหมาย 4.10%
11. ประมาณการผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จังหวัดนครพนม งบกลุ่มจังหวัด (งบเพิ่มเติม2560) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 งบประมาณรายจ่ายประจาได้รับจัดสรร 225.215 ล้านบาทมีการเบิกจ่าย 19.738 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
8.76 งบประมาณรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร 1,188.806 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย 35.244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
2.96
12. การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐสาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจา และผู้รับเบี้ยหวัด บานาญ
ผ่านระบบe-filing ของกรมบัญชีกลางหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0416.3/ว 177 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2560เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0416.3/ว 206 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2560เรื่อง ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
12.1 ผู้มีสิทธิตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจาตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- ผู้รับเบี้ยหวัด
- ผู้รับบานาญ
12.2 ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร e-Filingเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
- เลขบัตรประจาตัวประชาชน
- ชื่อ – นามสกุล
- วันเดือนปีเกิด
- เลขที่บัญชีธนาคาร(5 หลักสุดท้าย)ที่รับเงินเดือน/เบี้ยหวัดบานาญ
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
12.3 ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้คือ
- ที่อยู่ (บ้านเลขที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
- เบอร์โทรศัพท์
- E-mail

~ ๑๗ ~

สาหรับข้อมูลอื่น ๆ (กรณีไม่ถูกต้อง) ต้องให้นายทะเบียนของหน่วยงานเป็นผู้แก้ไขโดยใช้แบบ 7127
แก้ไขภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
12.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
- เพื่อให้ฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน
- สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรง และพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้
แก่ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวต่อไป
13. กาหนดจัดโครงการประชุมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จานวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 สาหรับผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
พร้อมเจ้าหน้าที่ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 เวลา08.30 น. - 16.30 น.
รุ่นที่ 2 สาหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเจ้าหน้าทีว่ ันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 เวลา08.30 น.- 16.30 น. จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ รายงานผลการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ขอรางานผลการดาเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1. ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
1) จานวนอุบัติเหตุ รวม 41 ครั้ง เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว ลดลง จานวน 34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.3%
อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ อาเภอเมืองนครพนม จานวน 15 ครั้ง รองลงมาคือ อาเภอท่าอุเทน,นาทม จานวน 4 ครั้ง
อาเภอปลาปาก,เรณูนคร,โพนสวรรค์ จานวน 3 ครั้ง อาเภอธาตุพนม,ศรีสงคราม,นาหว้า จานวน 2 ครั้ง และอาเภอนาแก,
บ้านแพง,วังยาง จานวน 1 ครั้ง
2) ผู้เสียชีวิต รวม 10 ราย เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว ลดลง จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.1% อาเภอที่มี
ผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ อาเภอโพนสวรรค์ จานวน 3 ราย รองลงมาคือ อาเภอท่าอุเทน จานวน 2 ราย และอาเภอเมืองนครพนม
,ปลาปาก,ศรีสงคราม,นาทม,วังยาง จานวน 1 ราย
3) จานวนผู้บาดเจ็บ รวม 39 ราย เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว ลดลง จานวน 37 ราย คิดเป็น ร้อยละ 48.7%
อาเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ อาเภอเมืองนครพนม จานวน 16 คน รองลงมาคือ อาเภอท่าอุเทน จานวน 5 คน
อาเภอเรณูนคร 4 คน อาเภอนาทม จานวน 3 คน อาเภอธาตุพนม,ปลาปาก,นาหว้า,โพนสวรรค์ จานวน 2 คน และอาเภอนาแก
บ้านแพง,ศรีสงคราม จานวน 1 คน อาเภอที่ไม่มีผู้บาดเจ็บได้แก่อาเภอวังยาง
4) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ขับรถเร็วเกินกาหนด คิดเป็นร้อยละ 47.7% รองลงมาคือเมาสุรา คิดเป็น
ร้อยละ 20.5% ละตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 11.4%
5) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถมอเตอร์ไซค์ คิดเป็นร้อยละ 65.9% รองลงมาคือรถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ
15.9% และรถปิกอัพ คิดเป็นร้อยละ 6.8%

~ ๑๘ ~

6) ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนกรมทางหลวงแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 40.9% รองลงมาคือ ถนนใน
อบต./หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 36.4% และถนนทางหลวงชนบท คิดเป็นร้อยละ 11.4%
7) ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เวลา 12.01 – 16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 31.8% รองลงมาคือเวลา 16.01
– 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 22.7%
8) ช่วงอายุของผู้ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาคืออายุ20-24 และ30-39
ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3%
2. ข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ (โรคปากเท้าเปื่อยในโค แพะ แกะ สุกร)
อาเภอเรณูนคร จานวน ๑ ครั้ง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๙ ราย สัตว์ ๑๓ ตัว
- โค จานวน ๑๐ ตัวๆละ ๓,๖๐๐ บาท เป็นจานวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
- กระบือ จานวน ๓ ตัวๆละ ๓,๖๐๐ บาท เป็นจานวนเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๘๐๐ บาท โดยขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ข้อมูลการเกิดโรคพืชระบาด (โรคไหม้คอรวงข้าว)
อาเภอศรีสงคราม จานวน ๑ ครั้ง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๓๗ ราย
- พื้นที่ความเสียหาย ๓๔๑.๕๐ ไร่ๆละ ๑,๑๑๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๘๙.๕๐ บาท โดยขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. การเกิดวาตภัย จานวน ๑๐ ครั้ง
- อาเภอเรณูนคร
จานวน ๓ ครั้ง
- อาเภอปลาปาก
จานวน ๑ ครั้ง
- อาเภอนาแก
จานวน ๒ ครั้ง
- อาเภอวังยาง
จานวน ๑ ครั้ง
- อาเภอธาตุพนม
จานวน ๓ ครั้ง
4.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4.๒ จังหวัดนครพนมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ๒ รายๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ To Be Number One
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๙ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2560
(ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560) มีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก สะสมรวม 15,260 ราย อัตราป่วย 23.32 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 22.22 เท่า) เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2559 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต 27 ราย อัตรา ป่วยตาย
เท่ากับ ร้อยละ 0.18

~ ๑๙ ~

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ
73.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 5-9 ปี (49.82), อายุ 15-24 ปี (42.78) อายุ 0-4 ปี (28.01)
และอายุ 25-34 ปี (23.02) ตามลาดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 45.77 รองลงมาได้แก่
รับจ้าง (ร้อยละ 19.06) และ ไม่ทราบอาชีพ (ร้อยละ 17.52) ตามลาดับ ผู้ป่วยเพศชาย 7,827 ราย เพศหญิง 7,433
ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1: 0.95
การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 78.06 ต่อประชากรแสนคน
จานวนผู้ป่วย 7,220 รายรองลงมา ได้แก่ ภาคกลางอัตราป่วย 16.81 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย 3,700 ราย
ภาคเหนืออัตราป่วย 15.81 ต่อประชากรแสนคนจานวนผู้ป่วย 1,943 รายและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย
10.95 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย 2,397 ราย ตามลาดับ
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี คือ จังหวัดบึงกาฬ อัตราป่วย 50.52 ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 212
ราย จังหวัดเลย มีอัตราป่วยเท่ากับ 17.28 ต่อแสนประชากรจานวนผู้ป่วย 110 ราย จังหวัดสกลนคร อัตราป่วย 11.31
ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 129 ราย จังหวัดหนองบัวลาภู อัตราป่วย 7.46 ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 38 ราย
จังหวัดหนองคายอัตราป่วย 6.56 ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 34 ราย จังหวัดนครพนม อัตราป่วย 5.60 ต่อแสน
ประชากรจานวนผู้ป่วย 40 ราย และจังหวัดอุดรธานี อัตราป่วย 3.75 ต่อแสนประชากร จานวนผู้ป่วย 59 ราย
ตามลาดับ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ.2560 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสม
รวม 40 ราย อัตราป่วย 5.60 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 67 (0.33 เท่า)
เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2559 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
กลุ่มอายุส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 18.67 ต่อประชากรแสนคน (9 ราย)
รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 15.29 ต่อประชากรแสนคน (8ราย) อายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย
เท่ากับ 13.16 ต่อประชากรแสนคน (6 ราย) ตามลาดับ
อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อาเภอโพนสวรรค์ มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 15.66 ต่อแสน
ประชากร จานวนผู้ป่วย 9 ราย รองลงมา ได้แก่ อาเภอนาทม อัตราป่วยเท่ากับ 12.97 ต่อประชากรแสนคน จานวน 3
ราย และอาเภอเมืองนครพนม อัตราป่วยเท่ากับ 10.05 ต่อประชากรแสนคน จานวน 14 ราย
การเกิดโรคไข้เลือดออกในเดือนกรกฏาคม 2560 แนวโน้มที่จะพบมากในพื้นที่อาเภอเมืองนครพนม
อาเภอท่าอุเทน และอาเภอเรณูนคร
การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จะต้องเป็นความร่วมมือของชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ภารกิจหน้าที่บทบาทขององค์กรปกครอง
ท้องส่วนถิ่น ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นองค์กรหลัก
สาคัญ โดยเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ช่วยบริหารจัดการให้การดาเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกขยายออกไปสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
อยู่ใกล้ตัวของประชาชน คือ ในบ้านและบริเวณรอบบ้าน และจากสภาพบ้านในสังคมไทย มีการกักเก็บน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภค แทบทุกหลังคาเรือน ทาให้มีโอกาสเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ในทุกครัวเรือน ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้ คือ ช่วยสนับสนุนการรวมตัวของชุมชน เพื่อช่วยกันดูแล สารวจลูกน้ายุงลายในเขตรับผิดชอบของตนเอง
โดยดาเนินการดังนี้

~ ๒๐ ~

1. เป็นแกนนาและศูนย์กลางในระดับท้องถิ่น ชักชวนองค์กร ชุมชนอื่น ๆ กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน
ให้ช่วยกันสารวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง และในสาธารณสถานต่าง ๆ เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด
โรงเรียน ตลาด ฯลฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังสม่าเสมอตลอดปี โดยจัดแบ่งหน้าที่ให้มีทีมติดตามผลการสารวจ
ลูกน้ายุง เป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน
2. สนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ เครื่องพ่นเคมี สารเคมีกาจัดลูกน้า และสารเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย หรือเงิน
งบประมาณเพื่อการดาเนินการ
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และส่งข่าวการป่วยหรือสงสัยว่ามีการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน
5. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์หรือโครงการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
6. เป็นแกนกลางในการจัดตั้งกองทุน ได้แก่ กองทุนสารเคมีกาจัดลูกน้า กองทุนมุ้ง กองทุนสมุนไพรไล่ยุง ธนาคาร
ปลากินลูกน้า หรือการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการทากิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
7. กาหนดกฎระเบียบของท้องถิ่น เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน รวมทั้งการกาจัด
ลูกน้ายุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
1. กาหนดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยู่ในแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกปี
2. กาหนดกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน สารวจและกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมี
จานวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอย่างแน่นอน
3. สนับสนุนให้มีการจัดทีมติดตามตรวจสอบการสารวจลูกน้า อย่างน้อย ทุก 2 สัปดาห์ในฤดูกาลระบาด (เดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม) และเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนฤดูการระบาด (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน)
4. ให้การสนับสนุนการพ่นเคมี เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก) โดยการจัดซื้อสารเคมี หรือ
เครื่องพ่นเคมี หรืองบประมาณในการดาเนินงาน
5. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๐ โครงการรณรงค์การกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
โครงการรณรงค์ การกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี ถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี พร้อม
ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๖๐ โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรค
ของคนยากจนที่ถูกละเลย สามารถป้องกันได้หากได้รับความร่วมมือกันอย่างจริงจังเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกยอมรับ
และจัดให้เป็นเชื้อก่อโรคมะเร็งท่อน้าดี โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้าดีสูง
ที่สุดในโลก ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงประมาณรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผลการรักษาไม่น่าพอใจ ผู้ป่วยมีอัตรา
การรอดชีพต่ามาก การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา สามารถป้องกันรักษาพยาธิใบไม้ตับประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่งแต่ก็ยังคงมี
ผู้ป่วยอีกจานวนมาก
ผลการดาเนินงาน

~ ๒๑ ~

๑. การสร้างเสริมสุขภาพ :
หมายถึง ตาบลที่มีการดาเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งปฏิกูล เพื่อลดการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม คน ปลา สุนัข ตาบลที่มีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัด

เป้าหมาย (ปี59+60)
(ตาบล)

การสร้างเสริมสุขภาพ
(ตาบล)

การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
OV&CCA ในโรงเรียน(ตาบล)

นครพนม
19
19
๔๕๐ รร.
๓. การคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้าดี ในประชากรอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมาย
คัดกรองแล้ว
กลุ่มเสี่ยง
จังหวัด

นครพนม

(ราย)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

๒๕๗,๙๖๔

๒๔๓,๙๒๓

๙๔.๕๖

๒๒,๔๐๐

๙.๑๘

๔. การควบคุมป้องกัน :
หมายถึง มีกิจกรรมคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดเชื้อ
จังหวัด

เป้าหมาย
(905 ราย/ตาบล)
จานวน(ตาบล) จานวน(ราย)
12
10,860

การตรวจ OV

ติดเชื้อ OV

จานวน(ราย) ร้อยละ จานวน(ราย) ร้อยละ
๙,๖๘๘
๘๙.๒๐ ๕๘๙
๖.๐๕

นครพนม
๕. การรักษาพยาบาล :
หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้าดี ในประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไปด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้าดี
ดาเนินการส่งต่อเพื่อการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป
ตรวจอัลตร้าซาวด์
ผิดปกติ สงสัยCCA CT/MRI
พบเป็น
เป้าหมาย
(ราย)
(ราย)
(ราย) มะเร็ง(ราย)
จังหวัด
จานวน
ร้อยละ
(ราย)
(ราย)
นครพนม
6,000
๙,๖๘๑
๑๐๐
๒,๕๖๙
๕๘
๒๒
๔
รายที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งท่อนาดี จานวน ๔ ราย
ส่งต่อ รพ.ศรีนครินทร์ จานวน ๑ ราย
ส่งต่อ รพ.มะเร็งอุดรธานี จานวน ๒ ราย
ดูแลแบบประคับประคองที่ รพ.นครพนม ๑ ราย
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานในพื้นที่ ๑๒ อาเภอ

~ ๒๒ ~

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๑ โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทาความดีถวายพ่อหลวงจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๐
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขเพื่อทาความดีถวายพ่อ
หลวงจังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๐ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นใช้จักรยานสร้างกระแสการสร้างสุขภาพ ในกลุ่มวัยคนทางาน
เพื่อลด/ชะลอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะให้กลุ่มคนที่มีสุขภาพดี กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและกลุ่มคนที่
ป่วยแล้ว ให้ปรับเปลี่ยนและหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยจุดกระแสการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน ให้การปั่น
จักรยานเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ วาระ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุขที่ต้องการให้ประชากร
กลุ่มวัยทางานมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอต่อสุขภาพและมีดัชนีมวลกายปกติ
กิจกรรมที่สาคัญ
๑. สร้างกระแสการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
๒. ถ่ายระดับการจัดกิจกรรม จังหวัด-อาเภอ-ตาบล หมุนเวียนกันไปทุกเดือน
๓. สร้างกระแสการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
๔. ถ่ายระดับการจัดกิจกรรม จังหวัด-อาเภอ-ตาบล หมุนเวียนกันไปทุกเดือน
๕. ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ
๖. อบรมให้ความรู้
๗. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทาความดีถวายพ่อหลวง
ทั้งนี้ได้จัดตั้ง“ชมรมรวมใจภักดิ์ ปั่นรักสุขภาพ”ขับเคลื่อนการดาเนินการในภาพจังหวัด อาเภอ ตาบล ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมโครงการฯในระดับอาเภอแล้ว 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอปลาปาก อาเภอศรีสงคราม
อาเภอบ้านแพง อาเภอท่าอุเทน อาเภอโพนสวรรค์ อาเภอนาหว้า มีการจัดกิจกรรมในระดับตาบลมากกว่า 20 ตาบล
และร่วมกิจกรรม เปิดอุโมงค์นาคราช กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์กินสุก ลดทุกข์จากมะเร็งตามอาเภอและตาบลต่าง ๆ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง บุคลากรสาธารณสุข พ่อค้า ประชาชนจานวนมาก เป้าหมายต่อไป คือการจัดกิจกรรมในระดับ
อาเภอ ตาบล ที่เหลือต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ สถานการณ์การฆ่าตัวตายจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
มีอัตราการทาร้ายตนเองที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย โดยพบอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จเท่ากับ ๓.๖๙, ๕.๔๙, ๙.๔๙ และ ๑๐.๑๙ ต่อ
แสนประชากร ตามลาดับ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ต.ค.๕๙ – พ.ค.๖๐) จังหวัดนครพนม มีผู้ฆ่าตัวตาย สาเร็จ จานวน
๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๘ ต่อแสนประชากร อาเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ อาเภอนาแก อัตรา ๑๑.๗๑ ต่อ
แสนประชากร รองลงมาคือ อาเภอเรณูนคร อัตรา ๑๐.๘๓ ต่อแสนประชากร และอาเภอศรีสงคราม อัตรา ๑๐.๑๒ ต่อ
แสนประชากร สาหรับสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตาย พบมากที่สุดมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช ร้อยละ ๓๑.๗๐
รองลงมาคือ ปัญหาน้อยใจ ถูกดุด่า ตาหนิ ร้อยละ ๑๗.๐๗ และปัญหายาเสพติดและเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังร้อยละ
๑๔.๖๓ ส่วนวิธีการที่ใช้ในการฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ การผูกคอตาย พบร้อยละ ๙๐.๒๔ รองลงมาคือการ
ใช้ของมีคม ร้อยละ ๔.๘๗ กิจกรรมที่ดาเนินการ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยง คัดกรอง
ผู้มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มประชาชนยายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสียงทั้งในสถานบริการ
สาธารณสุขและในชุมชน จัดทาแนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่า

~ ๒๓ ~

ตัวตาย จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนถึงสัญญาณเตือนที่เสียงต่อการฆ่าตัวตาย และการดูแลช่วยเหลือ ในพื้นที่ที่มีอัตรา
การฆ่าตัวตายสูง จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาการฆ่าตัวตายมีสาเหตุและความเกี่ยวข้องมาจากหลายปัจจัย การค้นหา/คัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายยัง
ทาได้ไม่ครอบคลุม การแก้ไข พื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตาย จัดทาแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่
ติดตาม ดูแลเฝ้าระวังในกลุ่มผู้พยายามฆ่าตัวตาย/กลุ่มเสี่ยง อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงสัญญาณเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๓ สถานการณ์โรคไตจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สถานการณ์โรคไต จังหวัดนครพนม สาเหตุการตาย
๑๐ อันดับ จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สาเหตุการตาย ๑๐ อันดับ จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. ๒๓๕๕๙ พบว่า โรคที่มี
อัตราตายสูงสุด คือ โรคไตวาย อัตราตายเท่ากับ ๔๙.๓๗ รองลงมาคือ โรคเนื้ออกร้านที่ตับและท่อน้าดี โรคปอดบวม และ
โรคเบาหวาน อัตราตายเท่ากับ ๔๔.๒๗ ๓๕.๒๒ และ ๓๑.๔๐ ตามลาดับ อัตราป่วยโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ จากการดาเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ๔ ปี ย้อนหลัง พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซ้อนทางไตสูง คือ ร้อยละ
๓๗.๑๙ ในปี ๒๕๖๐ (ต.ค.๕๙ – พ.ค.๖๐) และร้อยละ ๓๓.๑๑ ๓๕.๖๗ ๓๘.๒๔ ในปี ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๗
ตามลาดับ ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและพบภาวะแทรกซ้อน
ทางไต แยกรายอาเภอ ปี ๒๕๖๐ (ต.ค.๕๙ – พ.ค.๖๐) จากการดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๐ พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงทั้งหมด จานวน ๔๙,๘๔๑ คน และได้รับการตรวจ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต จานวน ๑๗,๖๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๓ และพบมีภาวะแทรกซ้อนทางไตหรือได้รับ
การวินิจฉัยเป็นโรคไตเรื้อรัง จานวน ๖,๕๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๙ โดยพบว่าอาเภอที่มีภาวะแรกซ้อนทางไตสูงที่สุด
คือ อาเภอปลาปาก ร้อยละ ๗๔.๘๕ รองลงมาคือ อาเภอธาตุพนม และอาเภอนาแก ร้อยละ ๖๙.๕๖ และร้อยละ ๕๓.๑๓
ตามลาดับ จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๔ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ดาเนินโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จนอายุครบ 3 ปี (36 เดือน)
รายละ 400 บาทต่อเดือน และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็น 600 บาทต่อเดือน เริ่มเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อเด็ก
ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ประกันสิทธิให้เด็กได้
รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด เป็นการสร้างช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิอื่นๆตามมาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดังกล่าว สามารถนาไปจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งด้านสุขภาพกาย โภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม
และอุปกรณ์เครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เป็นต้น
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในครัวเรือนยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือจริงๆเป็นหลัก จึงขอให้ท่าน
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้าในสังคมต่อไป โดยมีที่มาจากการตรวจสอบของ TDRI หรือยูนิเซฟ พบว่า

~ ๒๔ ~

เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีนั้น มีความสาคัญมากที่สุด ต่อการเจริญเติบโต เพราะเป็นช่วงที่ร่างกาย สมอง สติปัญญาจะ
พัฒนาได้ดีที่สุด ดังนั้น หากได้ดูแล เอาใจใส่ จะทาให้พัฒนาการดี วันข้างหน้าจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสูงของสังคม
ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาทนั้น มีการตรวจสอบแล้วพบว่า อาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตต่อการ
พัฒนาสมองของเด็กเล็ก ของเด็กเล็กที่เฉลี่ยประมาณ 500-800 กว่าบาท ดังนั้น ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคิดเฉลี่ยมาแล้วจึง
เพิ่มเป็น 600 บาท
การรับลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้ขอความร่วมมือให้ อปท.(องค์กรปกครองท้องถิ่น) ดาเนินการรับ
ลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยจะดาเนินการ รับลงทะเบียนเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ
2559 และเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
2.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
ทั้ง 2 ข้อ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๕ สรุปสาระสาคัญ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้ เพิ่มเติมองค์ประกอบ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้แก่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคัดเลือกกันเอง จานวน 3 คน กาหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จานวน 8,781 แห่ง
นับตั้งแต่ พรบ. นี้ใช้บังคับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนตาบล/ เทศบาล 7,775 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนอาเภอ 878
แห่ง สภาเด็กและเยาวชนเขต 50 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1
แห่ง และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 1 แห่ง ซึ่งประธานสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับต้องผ่านการเป็นคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน ระดับตาบล/เทศบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และ
กาหนดให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เป็นผู้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและ เยาวชน มีหัวหน้าบ้านพัก
เด็กและครอบครัวทุกจังหวัดเป็นผู้ให้คาปรึกษา โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
จัดให้มีและดาเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ สาหรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 กาหนดให้ ดย. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดตั้งและดาเนิน
กิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ บ้านพักเด็กและครอบครัวให้คาแนะนาองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล ในการ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตาบล/เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตาบล/เทศบาล ให้แล้ว
เสร็จภายใน 11 ต.ค. 2560 กรุงเทพมหานคร จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ให้แล้วเสร็จภายใน 10 พ.ย. 2560
และจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ธ.ค. 2560 ประโยชน์ที่เด็กและเยาวชน
และหน่วยงานต่างๆจะได้รับ
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1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการรวมกลุ่มของสภาเด็กและ
เยาวชน เน้นให้มีส่วน ร่วมในการร่วมคิด ร่วมทาร่วมติดตาม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการแสดงออกที่
เหมาะสมกับช่วงวัยและ การทางานร่วมกัน
2. เด็กและเยาชนในทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน ผ่านกลไก สภาเด็กและเยาวชน โดยนาเสนอผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(กดยช.) เพื่อนาไปสู่นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ
3. หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดความตระหนัก
ถึงความสาคัญของ เด็กและเยาวชน มีผลให้ข้อเสนอหรือข้อเรียนร้องของเด็กและเยาวชนได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง
รวมทั้ง การสนับสนุน ทรัพยากร องค์ความรู้ในการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๖ ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ด้วยสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานผลการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัด
นครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยโครงการรองรับจานวน ๖ โครงการคือ
๑. โครงการประชาสัมพันธ์ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเด็นเนื้อหา พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจทุกพระองค์
๒. โครงการประชาสัมพันธ์การยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
ประเด็นเนื้อหา
๒.๑ การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
๒.๒ การยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
๒.๓ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว
๓. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ประเด็นเนื้อหา
๓.๑ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
๓.๒ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๓.๓ วันสาคัญทางศาสนา
๔. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเด็นเนื้อหา
๔.๑ การท่องเที่ยวชุมชน
๔.๒.สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
๔.๓ มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
๔.๔ ศักยภาพชุมชน ด้วยการนาเสนอชุมชนต้นแบบ
๔.๕ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. โครงการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นเนื้อหา
๑. สร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการของรัฐ
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๒.การมีส่วนร่วมของ ประชารัฐ
๖. โครงการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นเนื้อหา
๖.๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๖.๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
๖.๓ สร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริตปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
๖.๔ รณรงค์สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังการทุจริต
จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๖

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
๖.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ผู้แทน เหล่ากาชาดจังหวัด ขอสรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ดังนี้
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ออกรับบริจาคโลหิต ณ มณฑลทหารบกที่ 210.จังหวัดนครพนม
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 60 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 21,000 ซี.ซี.
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 80 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 28,000 ซี.ซี.
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ออกรับบริจาคเลือด ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จานวน 248 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 86,800 ซี.ซี.
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหน่วยรับบริจาคดวงตา จานวน 3 ครั้ง
- ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 3 ครั้ง

มีผู้บริจาค จานวน 54 ราย
มีผู้บริจาค จานวน 53 ราย

3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบให้ นางปรีชญาพร
แท้เที่ยง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ออกเยี่ยมให้กาลังใจนางพัชรี ปุลายะโก ราษฎรบ้านเลขที่
121 ม.9 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม บ้านพักอาศัยได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อม
มอบเงิน จานวน 3,000.-บาท ตลอดจน เครื่องอุปโภค–บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัย
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อม
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คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมพร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ในเขตตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ดังนี้
- มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายสาร ไกยศรี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านเอื้อง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จานวน 5,000.-บาท พัดลม 1 เครื่องเครื่องอุปโภคบริโภค 2 ชุด และผ้าห่ม 1 ผืน
- มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางเหมวดี ไกยศรี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านเอื้อง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จานวน 5,000.-บาท พัดลม 1 เครื่องเครื่องอุปโภคบริโภค 2 ชุด และผ้าห่ม 1 ผืน
- มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือครอบครัว นายชัชวาล อิทริง บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านเอื้อง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บางส่วน จานวน 2 ชุด
และผ้าห่ม 2 ผืน
4.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบให้ นางพจนี
ฤทธิกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นาทีมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่าจังหวัดนครพนม ร่วมโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ ครั้งที่9 ประจาเดือนมิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม พร้อมนาถุงยังชีพ
ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ จานวน 130 ชุด
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบให้
นางอุทินพร บุญชวลิต กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นาทีมสมาชิกเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมพร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือ นายสิงห์ทอง โยธาตรี ผู้ป่วยจิตเวช มาเป็นเวลา 15 ปี โดยไม่เคยได้รับการรักษาอาศัยอยู่กับมารดาที่
ชราภาพ ณ บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 7 ตาบลท่าจาปา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ
5,000.- บาท เครื่องอุปโภคบริโภค 2 ชุด ผ้าห่ม 2 ผืน พัดลม 1 เครื่อง ข้าวสาร 8 กิโลกรัม
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมพร้อมคณะออกเยี่ยมพร้อม
มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ด.ช.ชุมพร วงจวง อายุ 10 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 25 ม.16 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม มีฐานะยากจน ขาดสารอาหารส่งผลให้ล้มป่วยและมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง กาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงิน
ช่วยเหลือ 5,000.- บาท และมอบสิ่งของช่วยเหลือ มูลค่า 5,000.-บาท ประกอบด้วย จักรยาน 1 คัน ,พัดลม 2 เครื่อง,
หม้อหุงข้าว 1 ใบ, ไข่ไก่ 5 แผง ,ชุดนักเรียน 2 ชุด ,ผ้าห่ม 2 ผืน ชุดเครื่ออุปโภคบริโภค จานวน 2 ชุดและชุดแก้วน้าดื่ม
3 ชุด และมีผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ด.ช ชุมพร วงจวง อันประกอบด้วย
1) นางพจนี ฤทธิกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมมอบเครื่องบริโภคและเครื่องดื่มบารุง
ร่างกาย รวมมูลค่า 1000.-บาท
2) นางปรีชญาพร แท้เที่ยง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบผ้าห่ม จานวน 2 ผืนมูลค่า
1,000.-บาท
3) นางนิภารัตน์ ก้องเกียรติกมล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมครอบครัวได้ ร่วมมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 3,000.-บาท
4) นางหนูบาง แท่งทอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมมอบเงิน จานวน 1,000.-บาท
5.งานโครงการพระราชดาริ
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
นางปรีชญาพร แท้เที่ยง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รายนางวัชราภรณ์ พรมทอง อายุ 52 ปี ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตนเอง (SLE)ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่
15 ต.นาหว้า อ.นาหว้า พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จานวน 2,000.-บาท และเครื่องอุปโภค1 ชุด ผ้าห่ม จานวน 2 ผืน

~ ๒๘ ~

6.กิจกรรมอื่นๆ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เข้ารับพระราชทาน
เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 (โซน B) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณฯ
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมปั่นจักรยาน
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เที่ยวละไม ... ไทยแลนด์เวิลด์”เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว “สามที่สุด” ของ
จังหวัดนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กาหนดออกอากาศในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.25 น. ทางไทยทีวีสี
ช่อง 3 โดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นพิธีกรและอานวยการถ่ายทารายการ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมร่วมในพิธี
มหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อม
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิด "โครงการศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครพนม และ
โครงการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ...ยิ้ม จังหวัดนครพนม" ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขานครพนม
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกอานวยการ โรงพยาบาลนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อม
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจาปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ปลัดจังหวัด
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านข่า ตาบลบ้านข่า อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกร่วมดาเนินงานตามโครงการ ๙๕ หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ออกร่วม
ปฏิบัติงาน ๖๐๐ คน ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๗๕ กิจกรรม ประชาชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ ๑,๐๕๐ ราย การดาเนินงานตามโครงการออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านดงยอ ตาบลดงยอ ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนมและดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) จังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
พาณิชย์จังหวัด
ขอสรุปภาวะการค้าชายแดนด้านจังหวัดนครพนมและดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ)
จังหวัดนครพนม ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

~ ๒๙ ~

สถานการณ์การค้าชายแดนด้านจังหวัดนครพนม
มูลค่าการค้ารวมในเดือนพฤษภาคม 2560 มีมูลค่า 8,125.32 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560
5,505.15 ล้านบาท ปรากฏว่ามูลค่าเพิ่มขึ้น 2,620.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.59 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน พฤษภาคม 2559 มีมูลค่า 10,410.57 ล้านบาท มูลค่าลดลง 2,285.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.95
มูลค่าการค้ารวมช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2560 มีมูลค่า 30,870.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อน
ม.ค. – พ.ค. 2559 มีมูลค่า 45,120.93 ล้านบาท มูลค่าลดลง 14,250.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.58
การส่งออก
มูลค่าการส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2560 มีมูลค่า 5,977.30 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนเมษายน 2560
มีมูลค่าการส่งออก 4,336.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,640.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.84 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน พฤษภาคม 2559 มีมูลค่า 6,176.62 ล้านบาทมีมูลค่าลดลง 199.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.22
มูลค่าการส่งออกรวมช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 มีมูลค่า 22,033.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปี 2559 ม.ค.- พ.ค. 59 ซึ่งมีมูลค่า 24,254.25 ล้านบาทมูลค่าลดลง 2,220.35 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 9.15
สินค้าส่งออกที่สาคัญคือขนุน ชมพู่ ทุเรียน ลาไย มะม่วง มังคุด โค เครื่องดื่มบารุงกาลัง โคกระบือ
เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสิ่งปรุงแต่ง ลาไยอบแห้ง แผ่นโซล่าเซล ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน และสบู่
พลังงานไฟฟ้า ฯ
การนาเข้า
มูลค่าการนาเข้าในเดือนพฤษภาคม 2560 มีมูลค่า 2,148.01 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อน เมษายน
2560 มีมูลค่านาเข้า 1,168.71 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 979.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.79 เปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน พฤษภาคม 2559 มูลค่าการนาเข้า 4,233.94 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 2,085.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
49.27
มูลค่าการนาเข้ารวมช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,836.20 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีก่อน มกราคม – พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่า 20,866.67 ล้านบาท ลดลง 12,030.46
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.65
สินค้านาเข้าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้า ปูนผง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ครบชุด
และแท็ปเล็ต ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย ฯ ปุ๋ยเคมี ไอโซแท็งค์ สาหรับบรรจุก๊าซ (แท็งค์เปล่า) คอมเพรสเซอร์เสื้อวาล์วบนล่าง ส่วนประกอบของรถยนต์ ฯ ดุลการค้า
สาหรับในเดือนพฤษภาคม 2560 เปรียบเทียบยอดส่งออกและนาเข้าแล้ว จังหวัดนครพนมได้ดุลการค้าคิดเป็น
มูลค่า 3,829.28 ล้านบาท
ในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2560 ดุลการค้ามีมูลค่า 13,197.69 ล้านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีก่อน ม.ค. – พ.ค. 59 ซึ่งดุลการค้ามีมูลค่า 3,387.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,810.11ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
289.59
สินค้าผ่านแดน ขาเข้า (จาก สปป.ลาว ไปประเทศที่สาม) ขาออก (จากประเทศที่สามไป สปป.ลาว)
จังหวัดนครพนมมีมูลค่าสินค้าผ่านแดนในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2560 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
2,488.72 ล้านบาทเปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 5,038.12 ล้านบาท ลดลง 5,549.39 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.60 โดยเป็นสินค้าผ่านแดนขาออกมูลค่า 2,271.18 ล้านบาทและเป็นสินค้าผ่านแดนขาเข้า มูลค่า 217.54
ล้านบาท

~ ๓๐ ~

- สินค้าผ่านแดนขาเข้าที่สาคัญได้แก่แร่ดีบุก หัวแร่โปแตส ผงคาร์บอนฯ ไม้ประดู่แปรรูป ถ่านอัดแท่ง
- สินค้าผ่านแดนขาออกได้แก่ ปลาแซลม่อนแช่เย็น อุปกรณ์ใช้ในงานเขื่อนระบบควบคุมน้ามัน อาคารสาเร็จรูปทา
ด้วยเหล็กฯ
สินค้าผ่านแดนจุดผ่อนปรน
จังหวัดนครพนมมีจุดผ่อนปรน 4 แห่ง คือ 1.จุดผ่อนปรนท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทร อ.บ้านแพง 2.จุดผ่อนปรน
บ้านหนาด อ.เมือง 3.จุดผ่อนปรนท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน 4.จุดผ่อนปรนธาตุพนม อ. ธาตุพนม
ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2560 มูลค้าการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนทั้ง 4 แห่ง มูลค่า 59.42 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกับของปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 56.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96
โดยประกอบด้วย มูลค่าการส่งออก 9.79 ล้านบาท และมูลค่าการนาเข้า 1.98 ล้านบาท
- สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค ปุ๋ย กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม ยางรถยนต์ สับปะรด ฯ
-สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่หน่อไม้ หนังเค็ม เขียด กบ ราข้าว สมุนไพร เครื่องจักรสาน อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าเห็ด
แขม จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๖)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๖)
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการ
ค่าจ้างจึงขอชี้แจงให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
1. การกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นเป็น
องค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้แทน
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คนเท่ากัน
2. ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการค่าจ้างได้ศึกษาและพิจารณา
ข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คือ อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐาน
ฝีมือที่กาหนดไว้ โดยวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ และความสามารถซึ่งในการจัดทาอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อศึกษาและจัดทาร่างอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ
3. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกาหนดขึ้นในแต่ละสาขา
อาชีพตามมาตรฐานฝีมือ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
4. การพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างนี้อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของ
ทุกฝ่าย ผลการพิจารณาจะนาไปสู่ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้
ลูกจ้างสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข ซึ่งเมื่อศึกษาและพิจารณาข้อมูลตามหลักเกณฑ์จะเห็นได้ว่าแต่ละสาขาอาชีพ
มีมาตรฐานฝีมือที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นการเหมาะสมที่จะกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่แตกต่างกันตาม
มาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพนั้นๆ

~ ๓๑ ~

5. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามประกาศไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นายจ้างที่จ้างลูกจ้างทางานเกี่ยวกับงาน
บ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทางานที่มิได้แสวงหากาไรในทางเศรษฐกิจ นายจ้างที่จ้าง
ลูกจ้างในงานประมงทะเล นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานที่
รับไปทาที่บ้าน นายจ้างที่จ้างลูกจ้างในงานเกษตรกรรม ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ การทา
นาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใช่การประมงทะเลซึ่งมิได้จ้างลูกจ้างตลอดปี และมิได้ให้ลูกจ้างทางานในลักษณะที่เป็น
งานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว
6. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ ให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม
7. นายจ้างที่จ้างลูกจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนด ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด สาหรับนายจ้างรายใดได้จ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ถือว่านายจ้างรายนั้นปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแล้ว ส่วนนายจ้างรายใดที่ยังจ่ายน้อยกว่าค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือให้ปรับค่าจ้างให้ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๖ สานักงานสถิติแห่งชาติ เตรียมส่ง นักศึกษา/นักเรียน ลงพื้นที่สารวจผู้มีรายได้น้อย
ทั่วประเทศ
สถิติจังหวัด ด้วยสานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้า
“โครงการสารวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560” ส่งนักศึกษา/นักเรียนลงพื้นที่ กรกฎาคม – สิงหาคม นี้ เพื่อเก็บข้อมูลสาคัญ
เพิ่มเติมจากประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบและอนุมัติ
ในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ดาเนินการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจาก
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ซึ่งการสารวจครั้งนี้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยนักศึกษา/นักเรียนที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัดต่างๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และสังกัดสถานศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดภูมิ
สานาของตัวเอง จังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดที่สถานศึกษาของตัวเองตั้งอยู่ สานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบดาเนินโครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จัดจ้างเจ้าหน้าที่สารวจ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา/
นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่สารวจ อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่สานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย “นักศึกษา/นักเรียน” เข้าสัมภาษณ์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ทุกจังหวัด ทั่วประเทศระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์สานักงานสถิติจังหวัดนครพนม จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ให้การสนับสนุน การจัดทาโครงการสารวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
กาหนดนโยบาย และแนวทางการจัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐตามลาดับความสาคัญของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืนต่อไปในอนาคต
มติที่ประชุม

รับทราบ

~ ๓๒ ~

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ท้องถิ่นจังหวัด
ผลการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เรื่องการขับ
เคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” แผนปฏิบัติการ”ประเทศไทย
ไร้ขยะ” (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) มุ่งใช้แนวทาง “ประชารัฐ” และหลักการ ๓Rs เพื่อดาเนินการตามกรอบ “แผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในการนี้ จังหวัดนครพนมได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
MOU กับส่วนราชการ จานวน ๖๕ หน่วยงาน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน วันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้ ตัวชีว้ ัด “ร้อยละ ๑๐๐ ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนาสถาน ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์” ตัวชี้วัด “ร้อยละ ๔๐ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ อปท.สามารถเป็นต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย” และตัวชี้วัด “ร้อยละ ๑๐๐ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ อปท.สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะอันตราย ตามแบบ มฝ.๒ และ
หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ อปท.ในจังหวัด รวม ๑๐๓ แห่ง (ไม่รวม อบจ.) และจานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด ๑,๑๗๖ แห่ง
(ข้อมูลจากระบบข้อมูลกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เดือนตุลาคม ๕๙ – พฤษภาคม
๒๕๖๐ จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย รวม/ร้อยละ ๓๐๒ แห่ง (๒๕.๖๘%) จานวนหมู่บ้าน/
ชุมชน ต้นแบบ รวมร้อยละ ๒๓๕(๑๙.๙๘%) จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.ศูนย์พัฒนาการ ฯ ผู้สุงอายุจังหวัด ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการและสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัด กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านนครพนม
กาหนดจัดกิจกรรมพิเศษการกุศล “ปั่นรัก ปันน้าใจให้ผู้สูงวัยบ้านนครพนม” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านนครพนม
จัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงพยาบาล วีลแชร์ อุปกรณ์กายภาพบาบัด กายอุปกรณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ปรับปรุงภายในอาคารเรือนนอน สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ
ในศูนย์ ฎ นาโดยพระนักเทศน์ชื่อดังธรรมะเดลิเวอรี่ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต บรรยายธรรมในหัวข้อ “สูงวัย สูงคุณค่า
ร่วมพัฒนาสังคมไทย” การแสดงมายากลเป๊ปซี่ เมจิคคอมเมดี้โชว์ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และ
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านของผู้สูงอายุบ้านนครพนม ในวันเสาร์ ที่ ๒
กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด จึงขอนา
เรียนให้ที่ประชุมทราบ
***************************
(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

~ ๓๓ ~

~ ๓๔ ~

ประวัติ
นายวัชระ ภาจันทร์คู อายุ ๒๕ ปี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๓
ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย
อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ ถนนบารุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
วุฒิการศึกษา วท.บ.(ทรัพยากรเกษตร)
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาทรัพยากรเกษตร เอกวิชา สัตวศาสตร์

