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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหมํ)
-------------------------ผู๎มาประชุม
๑. นายสมชาย
๒. นายดารงค์ สิริวชิ ย
๓. นายบารุง
๔. นายบารุง
๕. นางพรรณทิพา
๖. นายรังสรรค์
๗. นายชัยมงคล
๘. นางวันเพ็ญ
๙. นายรักสกุล
๑๐. นายเกษม
๑๑. นายทวี
๑๒. นายประจวบ
๑๓. นายชิตชัย
๑๔. นายวิรพ
๑๕. นายอุดมชัย
๑๖. นายสมชาย
๑๗. นายจาตุรันต์
๑๘. นายกฤติวิทย์
๑๙. นางอาภาวดี
๒๐. นายณัชภณ
๒๑. นางอภิชดาพัชร
๒๒. นางรัดดา
๒๓. นายปณิธิ
๒๔. นายปริญญา
๒๕. นายสุธีพงศ์
๒๖. น.ส.กรวรรณ
๒๗. น.ส.รัตนาภรณ์
๒๘. นายเดชา
๒๙. นายรัชรุจ
๓๐. นายพศุตม์

วิทย์ดารงค์
อิ่มวิเศษ
ศรีลาชัย
ศรีลาชัย
มีธรรม
คัมภิรานนท์
จันทศ
อาพาส
สุริโย
รักสุจริต
ดารงเลิศบวร
คงฤทธิ์
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
อาภากุลอนุ
อนันตจารุตระกูล
สมิทรภินันท์
พิมพ์ทองงาม
พรหมจอม
ยลวงศ์
เติมพันธุ์
กลางบุญเรือง
อุทัยรัตน์
ศรีประเสริฐ
วัฒนาธนะวัฒน์
จงสถาพรพันธ์
มิตรแสง
พลกล๎า
บุญครอง
ขอดเมชัย

ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผู๎วําราชการจังหวัด
แทน ปลัดจังหวัด
แทน นายกเหลํากาชาดจังหวัด
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หัวหน๎าสานักงานจังหวัด
แทน ผู๎อานวยการโรงพยาบาลนครพนม
คลังจังหวัด
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เกษตรจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประมงจังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
สหกรณ์จังหวัด
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ขนสํงจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
สถิติจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
แทน แรงงานจังหวัด
แทน จัดหางานจังหวัด
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัด
แทน ประกันสังคมจังหวัด
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
แทน อุตสาหกรรมจังหวัด
แทน รก.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด

~๒~

๓๑. นายธนิตศักดิ์
๓๒. น.ส.ณัฐชยา
๓๓. นางสาวหริรักษ์
๓๔. นายประเวศ
๓๕. นายบรรพต
๓๖. น.ส.มัณฑนา
๓๗. พ.อ.อภิชาติ
๓๘. พ.ต.อ.สมนึก
๓๙. น.อ.กษดิ

อุํนตา
ชํางแกะ
มณีสร๎อย
กันสุข
ลุพรหมมา
ฟูกูล
รานอก
มิควาฬ
กลิ่นศรีสุข

๔๐. พ.อ.คาค๎าย
๔๑. พ.อ.คาค๎าย
๔๒. พ.ต.ท.อัศรายุทธ
๔๓. พ.ต.ทนสสวรรณ
๔๔. ร.ต.อ.สุรเดช
๔๕. พ.ต.ท.ทวี
๔๖. พ.ต.ท.ทวี
๔๗. น.อ.เชิดชู
๔๘. ร.อ.วันดี
๔๙. พ.อ.อ.ณัฐพล
๕๐. น.อ.กษดิ

แหลํงสะท๎าน
แหลํงสะท๎าน
ทองลอย
อุํนบุญ
สุรเดช
สารกาล
ภาน๎อย
ชูเสน
สีนวล
เขียวทับทิม
กลิ่นศรีสุข

๕๑. นายอิสระพันธุ์
๕๒. นายอานนท์
๕๓. นายจักรพงษ์

สมัครคดี
ประการรัตน์
แสนสุข

๕๔. นายเกรียงศักดิ์
๕๕. วําที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๖. นายปริญญา
๕๗. นายสุเทพ
๕๘. นายปริญญา
๕๙. นายวัชรโรจน์
๖๐. นายประสงค์
๖๑. นายมงคล
๖๒. นายวุฒิพล

เชื่อมงาม
คาแสงดี
คัชมาตย์
หันวิสัย
ธรเสนา
ไชยพิเดช
สุภา
รุณธาตุ
ทับธานี

๖๓. นายสมชัย

นาโชคประเสริฐ

วัฒนธรรมจังหวัด
ท๎องถิ่นจังหวัด
แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง
แทน รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
สัสดีจังหวัดนครพนม
สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู๎กากับการตรวจคนเข๎าเมืองนครพนม
แทน ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๕
ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๖
ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๗
แทน ผบ.นพค. ๒๒
แทน ผู๎บังคับกองพันทหารราชที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ นครพนม
ผู๎แทน หัวหน๎าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘ นครพนม
ผู๎บังคับหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อยตามลาแมํน้าโขง
เขตนครพนม
แทน อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี
จังหวัด
แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
สรรพากรพื้นที่นครพนม
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครพนม
แทน ผอ.ทําอากาศยานนครพนม
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๖๔. นางสาวนัยนา
๖๕. นายธนพร
๖๖. นายสุทธิศักดิ์
๖๗. นางลัดดาวัลย์

พิสุทธิ์รัตน์
พรหมพันธุ์
ศรีสมวงศ์
ทิพย์สิงห์

๖๘. นายวีระ
๖๙. นางแสงอรุณ
๗๐. นายสมัย
๗๑. นางนิยม
๗๒. นายเสนํห์
๗๓. นายชัยฤกษ์
๗๔. นายสมผล
๗๕. นายบรรจง
๗๖. นายสุชัย
๗๗. นายณรงค์
๗๘. นางจินตนา
๗๙. นายอดุล
๘๐. นางทิพย์มณฑา

มานิสสรณ์
เนื่องสิทธิ์
ศรีหาญ
ไขํมุก
กุลนะ
อุทาประเสริฐ
เมืองโคตร
วงษ์แสวง
พงศ์พัฒนพาณิชย์
รัตนตรัยวงศ์
สุมขุนทด
ภักดีพันดอน
กอมณี

๘๑. นายเดชา
๘๒. นางสุมลฑา
๘๓. นายสุรศักดิ์
๘๔. นางรุํงรัตน์
๘๕. น.ส.จิราภรณ์
๘๖. นายวินัย
๘๗. นางสาวบุญน๎อม
๘๘ นางสุคลธ์
๘๙ นายนิตินัย
๙๐. นายกฤษฎา
๙๑. นายภูมิพัฒน์
๙๒. นายฉัตรชัย
๙๓. นายเอกพงษ์

แจํมจันทร์
เกตุมณี
ไกรพินิจ
วิโย
อินทะชัย
ชํางชานาญหลํอ
งามเชื้อ
ศรีสงคราม
อุทัยรังสี
สาครวงศ์
สมศรี
เต๎าทอง
มุสิกะเจริญ

๙๔. นายภาณิต
๙๕. นายไพโรจน์
๙๖. นายสุเทพ
๙๗. นายสุรพล

วิเศษชุนหศิลป์
อุดาโรกุล
นิลสาขา
นิลสาขา

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
แทน นายดํานศุลกากรนครพนม
หัวหน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ ๖ สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัด
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์นครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจพืชนครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
ผู๎บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู๎อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ผอ.สานักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุจังหวัด
ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หน.ดํานตรวจสัตว์ป่านครพนม กรมอุทานแหํงชาติ
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู๎อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔ นครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรนครพนม
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
แทน ผู๎จัดการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
แทน ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขานครพนม
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๙๘. นายเศกสิทธิ์
๙๙. นายประดิษฐ์
๑๐๐. นายนิรัญ
๑๐๑. นายไสว
๑๐๒. นายสุกิตติ์
๑๐๓. นายอาทิตย์
๑๐๔. นายชาติชาย
๑๐๕. นายชาญยุทธ
๑๐๖. นายสุริยัน
๑๐๗. ผศ.ดร.ทัศนา
๑๐๘. นายอุฎฐายี

ธรรมเกสร
สุคม
เทพรัตน์
คนซื่อ
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
อุมะวรรณ
วัจนสวัสดิ์
โสรินทร์
ประสานตรี
โสวรรณ

๑๐๙. นายวรายุทธ
๑๑๐. นายอนันต์
๑๑๑. นางเอมอร

ชาเรืองเดช
สุวรรณหงษ์
จันทร์นนท์

๑๑๒. นายพิเชษฐ์
๑๑๓. นายหมง
๑๑๔. นายศักดิ์ศรี
๑๑๕. นายสุธี
๑๑๖. นายสุรัตน์
๑๑๗. นายวัชรินทร์
๑๑๘. นายเดํนชัย
๑๑๙. นายธารินทร์
๑๒๐. นายเทิดศักดิ์
๑๒๑. นายอุดร
๑๒๒. พ.ต.ท.ประสาน
๑๒๓. น.ส.อัมพวา
๑๒๔. นายพิสิษฐ์
๑๒๕. นายปริญญา
๑๒๖ นายธนกฤต
๑๒๗. นางสมร
๑๒๘. นายพร๎อมพันธุ์
๑๒๙. นางสุจินดา
๑๓๐. นายนิวัติ
๑๓๑. นายกาญน์ทอง
๑๓๒. นายเอกราช

หลั่งทรัพย์
อภัยโส
ไชศรี
กุลตังวัฒนา
ก๎องเกียรติกมล
เจียวิริยบุญญา
ไตรยะถา
พันธุมัย
พลนารี
ลาดบาศรี
สุระเสียง
เพ็ชรกิ่ง
สินธิสุทธิ์
ฤทธิ์ดา
อุติลานนท์
กลางประพันธ์
กุลภา
ศรีวรขาน
เจียวิริยบุญญา
ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์

โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
ผู๎จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน หัวหน๎าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
แทน ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
แทน ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แทน ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัด
แทน หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
แทน ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการ ภาคประชาชน
รกท.นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
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๑๓๓. นายฉัตรภูมิ
๑๓๔. วําที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๕. นายเมธา
๑๓๖. นายพีรพล
๑๓๗. นายวรวิทย์
๑๓๘. นายเมธี
๑๓๙. นายวีระ
๑๔๐. นายปรีชาพงศ์
๑๔๑. นายขุนไกร
๑๔๒. นายนิทัศน์
๑๔๓. นายสงัด
๑๔๔. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ
๑๔๕. พ.ต.อ.วัชรพงษ์
๑๔๖. พ.ต.อ.วรเพชร
๑๔๗. พ.ต.อ.ชูศักดิ์
๑๔๘. พ.ต.อ.ธานัท
๑๔๙. พ.ต.อ.เอกชัย
๑๕๐. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
๑๕๑. พ.ต.อ.เกษม
๑๕๒. พ.ต.อ.ศรีนคร
๑๕๓ พ.ต.อ.สุชาติ
๑๕๔. พ.ต.อ.ชาติชาย
๑๕๕. พ.ต.อ.ธัชชัย
๑๕๖. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๗ พ.ต.อ.อุทัย
๑๕๘. พ.ต.ท.สมภพ
๑๕๙. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๐. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๑ พ.ต.ท.รัฐพร

อานาจเหนือ
ขาปู่
ชูจันทร์
ลือลํา
พิมพนิตย์
กาญจนสุนทร
จรูญพิทักษ์พงศ์
ทองมี
สุขสุมิตร
เทศสวัสดิ์
บูรณภัทรโชติ
สุวรรณไตรย์
ฉายวัฒนา
เพชรบรม
ถาวรพจน์
จิราธนะกุล
นาถึง
จันทร์ศรี
มุทาพร
นัยวัฒน์
พยัคฆ์มะเริง
เทียมฉัตร์
ใยศิริกุล
พิทักษ์ธรรม
ทจรสมบัติ
แก๎วรุนคา
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

แทน นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอทําอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ๎านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว๎า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
ผกก.สภ.บ๎านแพง
ผกก.สภ.ทําอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
ผกก.สภ.เรณูนคร
ผกก.สภ.นาหว๎า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง
ผกก.สภ.บ๎านกลาง
สวญ.สภ.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี
หัวหน๎าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน๎าหนํวยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจทํองเที่ยว ฯ

ผู๎ไมํมาประชุม
๑. หน.สนง.อตก.จังหวัดนครพนม – มุกดาหาร
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
๑. นายบารุง
๒. นายนิติปกรณ์

ศรีลาชัย
แสงสุวรรณ

หัวหน๎ากลุํมงานปกครอง ที่ทาการปกครองจังหวัด
หัวหน๎ากลุํมงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัด
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๓. นางยุพิน
๔. นายสุกิจ
๕. นายจรัญ
๖. นายนฤชา
๗. นางเอมอร
๘. น.ส.มยุรีย์
๙. นางพรทิพย์

รัตนมงคล
กลีบแก๎ว
ดวงศรี
ฮํมป่า
อุํนคา
อาจปาสา
ภาจันทร์คู

เสมียนตราจังหวัดนครพนม
ผอ.กลุํมงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผอ.กลุํมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน ผอ.กลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผอ.กลุํมงานอานวยการ
หัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายในจังหวัด
เจ๎าพนักงานธุรการ ชานาญงาน สานักงานจังหวัดนครพนม

****************************
ข้อสั่งการของประธาน - นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน:
: เรียนพี่น๎องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพรักทุกทําน
วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๑ ซึ่งถ๎ารับราชการก็จะเข๎าสูํไตรมาสที่ ๒ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีหลายเรื่องที่จะได๎นาเรียนให๎พี่น๎องประชาชนได๎รับทราบ ในความก๎าวหน๎าของการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนครพนม
- เริ่มต๎นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานมูลนิธิสมเด็จ
พระยุพราชได๎เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให๎กาลังใจผู๎ป่วย ให๎ข๎อแนะนาการดาเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
มีสํวนราชการ หนํวยงานตํางๆ ที่เป็นกรรมการ มารํวมให๎การต๎อนรับและรํวมในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ขากลับ ได๎มาแวะ
สักการะพญาศรีสัตตนาคราช และชมวิวทิวทัศน์บริเวณริมฝั่งแมํน้าโขง มีความชื่นชมและยินดี ที่จังหวัดนครพนมได๎มีการ
พัฒนาให๎ก๎าวหน๎าขึ้นมาเป็นอยํางมาก
- อาเภอโพนสวรรค์ ได๎มีการสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดงานบุญนมัสการพระธาตุจาปา
จัดงานได๎อยํางยิ่งใหญํ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สืบสานประเพณีอันดีงามให๎คงอยูํสืบไปชั่วลูก ชั่วหลาน
- ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได๎เดินทางเข๎ารํวมประชุมมอบนโยบายและขับเคลื่อนประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มามอบนโยบาย ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน โครงการนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการที่มีความสาคัญ เนื่องประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจ เป็นแบบหนุนิยม เสรีนิยม
ลงนามได๎ตามอิสระ เสรี การกระจายรายได๎ ความเจริญ ยังมีคํอนข๎างน๎อย ผู๎มีศักยภาพนโยบายรายได๎น๎อย มีโอกาสน๎อยที่จะ
ได๎รับงบประมาณ ผลประโยชน์ จากการพัฒนาประเทศ การกระจายรายได๎ ยังไมํครอบคลุมทุกกลุํม ทุกพื้นที่ จึงจาเป็นต๎อง
สํงเสริมพัฒนาให๎มีความเหมาะสม คนมีรายได๎น๎อย ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ การจะกลับคืนสูํระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจากที่ผํานๆ มา มีปัญหาเนื่องการเลือกตั้งทุจริต คอรัปชั่น ปฏิวัติ อยูํในวงรอบ วงจรนี้มา
หลากหลายครั้ง จึงต๎องมีการเตรียมการคืนอานาจให๎ประชาชน ให๎กับพี่น๎องประชาชน ให๎ได๎ผู๎แทน นักการเมืองที่ดี มีคุณภาพ
เล็งเห็นประโยชน์ของสํวนรํวมเป็นหลัก ประเด็นสาคัญ เริ่มจากการเลือกตั้ง เป้นกระบวนการประชาธิปไตย เลือกตั้งอยํางไร
ให๎เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยูํ จึงมีความจาเป็นจะต๎องดูประชาธิปไตยให๎เหมาะสมกับคนไทย ที่บ๎านเมืองเรา มีความ
เป็นอยูํแบบเรียบงําย มีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยสด งดงาม ต๎องเป็นประชาธิปไตยที่หนุน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ถือเป็นประเด็นสาคัญ โยงไปสูํการเลือกตั้ง จะต๎องพิจารณา
ประเด็นตํางๆ เหลํานี้ให๎ดี ให๎ครอบคุลม ให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎ ได๎เข๎าใจเรื่องไทยนิยมให๎มากขึ้น ซึ่งมี ๑๐ เรื่องหลักๆ
กรอบหลักการในการดาเนินงาน ๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑. สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง การสร๎างสามัคคีปรองดองให๎เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อรับรู๎และปฏิบัติรํวมกัน
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๒. คนไทยไมํทิ้งกัน การดูแลผู๎มีรายได๎น๎อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่ลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเรื่องสวัสดิการแหํงรัฐ
๓. ชุมชนอยูํดีมีสุข การพัฒนาความเป็นอยูํ อาชีพ และรายได๎ให๎แกํประชาชน ปฏิรูปโครงสร๎างการผลิตภาคการเกษตร
๔. วิถีไทยวิถึพอเพียง สํงเสริมให๎นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการดาเนินชีวิต รวมทั้งการสร๎างวินัยการ
ออมในทุกกลุํมทุกวัย
๕. รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย ให๎ความรู๎ประชาชนเรื่อง สิทธิ หน๎าที่ ปละการเป็นพลเมืองที่ดี
๖. รู๎กลไกลบริกหารราชการ การให๎ความประชาชน เรื่อง กลไกการบริหารราชการแผํนดิน แตํละระดับ การบริหาร
งบประมาณประโยชน์แกํประชาชน
๗. รู๎ประชาธิปไตย ไทยนิยม การให๎ความรู๎แกํประชาชนในหลักธรรมาภิบาล
๘. รู๎เทําทัน เทคโนโลยี การให๎ความรู๎ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีให๎ความสาคัญตํอการเข๎าถึงข๎อมูลที่ถูกต๎องผํานโครงการ
สาคัญ เชํน อินเตอร์เน็ตหมูํบ๎าน
๙. รํวมแก๎ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการการดาเนินงานของทุกภาคสํวนในการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยําง
ครบวงจร
๑๐.งานตามภารกิจของทุกหนํวยงาน (Funcfion) โครงการ/กิจกรรมของสํวนราชการและหนํวยงานที่ลงไปปฏิบัติหน๎าที่
ขอให๎พี่น๎องประชาชนได๎ให๎ความรํวมมือกับที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งในระดับ
ตาบล/ชุมชน เพื่อประโยชน์ของหมูํบ๎าน/ชุมชนและตัวของทํานเอง ซึ่งชุดปฏิบัติเหลํานี้ จะเป็นชุดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการ
แก๎ไขปัญหาในมิติด๎านเศรษฐกิจ สาคัญ และความมั่งคงในพื้นที่หมูํบ๎านและเป็นชุดปฎิบัติงานในพื้นที่ในการสร๎างความ
ตระหนักบทบาทหน๎าที่ของประชาชนในการมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศและการของในระบอบประชาธิปไตย
- วันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๖๑ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รํวมกับ รมว.แรงงาน เพื่อติดตามโครงการ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของโรงเรียนที่ด๎อยโอกาส โรงเรียนบ๎านดงวิทยาการ ตาบลนาขมิ้น อาเภอโพนสวรรค์และรํวมประชุม
กับผู๎วําราชการจังหวัด รองผู๎วําราชการจังหวัด และหัวหน๎าสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เพื่อมอบนโยบายในการกากับ และติดตาม
การปฎิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลกาลางจังหวัดนครพนม (หลังใหมํ) ดังนี้
๑. ผลการดาเนินโครงการที่จังหวัดได๎รับการสนับสนุนงบประมาณรายจํายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจํายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจรองนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ผลการดาเนินโครงการที่จังหวัดได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการพิธีกรณีได๎รับผลกระทบจากภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓. โครงการที่ของรับการสนับสนุนของบประมาณ งบกลาง รายการเงินสารองจําย เพื่อกรณีฉุกเฉินและจาเป็น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๔. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของจังหวัด
นอกจากนี้แล๎ว ยังได๎มอบหมายให๎ ผวจ.นครพนม ประสานกับ ๓ จังหวัด ผู๎ประกอบการภาคเอกชน เพื่อนาผลผลิต ไปสูํ
การตลาด ข๎าว ผ๎า ไกํงวง ถ๎ามาดูแล๎ว ผลผลิตใดมีศักยภาพก็จะได๎ไปสํงเสริมหาตลาดให๎ตํอไป ดูเรื่องคุณภาพ เพิ่มปริมาณ
การผลิต ภาคการเกษตรก็จะมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น
- ๑๒ ก.ค.๒๕๖๑ วันสถาปนากองร๎อยอาสารักษาดินแดน ได๎มีการจัดกิจกรรม และมอบ
ทุนการศึกษาให๎กับบุตรของสมาชิก อส.มีทั้งชมรมแมํบ๎านมหาดไทย ทุนจากกองทุนพญาศรีสัตตนาคราช และทุนจาก
ผู๎บริจาคมาให๎ เพื่อมอบให๎กับบุตรของสมาชิก อส.ที่ได๎ปฎิบัติให๎กับเรา
- ๑๔ ก.ค.๒๕๖๑ งานเทศกาลทํองเที่ยววิถิผู๎ไทยเรณูนคร ไหว๎พระธาตุเรณู วันภูไทโลก
มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีเกําแกํที่ดีงาม เป็นประเพณีที่สาคัญ จัดได๎อยํางยิ่งใหญํ และเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย

~๘~

- ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑ งานตรุษจีนเวียดนาม เพื่อราลึกถึงการที่ได๎นานักอยูํในพื้นที่จังหวัด
นครพนมอยํางมีความสุข ประกอบกับในวันนั้น ได๎มีการถํายทารายการ ตํางใจ ทํานวําในเรื่องการสํงเสริมการทํองเที่ยว
และได๎มีการปิดท๎ายรายการที่งานตรุษเวียดนาม ณ ศูนย์มิตรภาพฮานอย สร๎างความแปลกใหมํ ที่ไมํเคยพบเห็นให๎กับ
ทีมถํายทา
- ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การจัดงานวันตรุษจีน ของภาคเอกชนที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช
มีการรวมกันหลายกลุํม หลาย ๆ ชนเผํา เชื้อชาติ มีการจัดกิจกรรมตําง ๆ มายมาย การประกวดแขํงขันภายในงาน
เป็นงานที่ตระการตรายิ่งใหญํ เฉลิมฉลองกันอยํางสนุนสนานรื่นเริง การแสดงดนตรีและเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยดี
- ได๎มีโอการต๎อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
- ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการเคลื่อนศพพระอธิการสน ที่อาเภอศรี
สงคราม อายุ ๑๐๘ ปี มีอายุยืนยาว ดารงตนอยูํในพุทธศาสนาอยูํในจริยวัตรที่งดงาม
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม พื้นที่ประมาณ ๑,๓๖๔ ไรํ เปิดให๎ผู๎สนใจมายื่นซื้อแบบในชํวง
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู๎ยื่นซือ้ แบบทั้งหมด ๑๐ ราย จะเดินทางมาลงในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อดูพื้นที่จริงและมา
เสนอเพื่อขอลงทุนเชําระยะเวลา ๕๐ ปี และตํอไปอีก ๕๐ ปี จะนาข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎ไปศึกษา หลังจากนั้นประมาณ ๓ เดือน
จะมายื่นเสนอเพื่อขอลงทุนและคณะกรรมการจะพิจารณารายที่มีความเหาะสมและยื่นข๎อเสนอที่ดีที่สุด ผู๎ที่ซื้อแบบไปทั้งหมด
๑๐ ราย จะไปทารายละเอียดทั้งหมด เพื่อนามายื่นตํอคณะกรรมการ ฯ พิจารณา เมื่อถึงชํวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
จะมีผู๎มาลงทุนที่เห็นเป็นรูปธรรม อยํางไรก็ดี ได๎มีการพูดคุยกับทาง BOI และกรมธนารักษ์ ที่จะจัดหาผู๎ลงทุนวํา ในขั้นต๎อน
ของการพิจารณานั้น ขอให๎จังหวัดได๎เข๎าไปรับรู๎ รับทราบข๎อมูล และให๎ข๎อเสนอนะ ในขั้นตอนนี้ด๎วย
- การจัดงานวันรวมขนเผําไทนคร และกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยว มีกิจกรรมตําง ๆ หลากหลาย
มากมาย ฯ จากวงปี่พากย์ ดนตรีแจ๏ส วงสาคัญในระดับโลก มาจัดแสดงมีผู๎เข๎าเที่ยวงาน ได๎สนุกสนานกับกิจกรรมดีๆ
ที่ได๎จัดขึ้น อาจารย์ธนิต ศรีกลิ่นดี เป่าขลุํย ที่บริการหน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นอีกงานหนึ่ง ที่มีศิลปิน
ที่มีศักยภาพเข๎ามาจัดแสดงในพื้นที่จังหวัดนครพนม
- การประชุมคณะกรรมการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก มีการขอขึ้นบัญชีเบื้องต๎น
ไว๎แล๎ว ต๎องมาทา Road map ในการดาเนินงาน เมื่อรํวมกันจัดทาเอกสารนาสํงขึ้นไป ให๎มีความครบถ๎วนสมบูรณ์มากที่สุด
- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อธิบดีกรมที่ดนิ ได๎เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทาบุญและพิธีเปิดอาคาร
สานักงานที่จังหวัดนครพนม ที่ได๎มีการตํอเติมอาคารหลังใหมํ เพื่อรองรับการบริการประชาชน
- การจัดงานบุญเดือนสี่ ของอาเภอนาหว๎า ได๎ไปเป็นประธานและได๎มีโอกาสเดินแบบผ๎าไทย การ
จัดงานเป็นไปด๎วยความเรีบบร๎อย เป็นการอนุรักษ์วัฒนประเพณีที่ดีงาม มีคนมาเที่ยวชมงานเป็นจานวนมาก
- พรุํงนี้ จะเดินทางไปนาเสนอ การประกวด TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดเพื่อไปรักษา
มาตรฐานปีที่ ๒ ถ๎าผํานในปีนี้ จะเข๎าสูํจังหวัดระดับเงิน เป็นความภาคภูมิใจที่เราได๎รํวมมือกันมา
- ในเดือนนี้ ขอนาเรียนภารกิจที่สาคัญ ๆ และการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาจังหวัดนครพนม
ให๎พี่น๎องประชาชนได๎รับทราบ และจะได๎นาข๎อมูลมาเรียนให๎ทราบในทุก ๆ เดือน ด๎วยความรักและ
ความปรารถดีจาก นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
------------------------------------

~๙~

พิธีการก่อนการประชุม - พิธีมอบเกียรติบัตรชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นในระดับจังหวัด
ประจาปี ๒๕๖๑ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัด)
- พิธีมอบรางวัลนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (SPORIS HERO)
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑)
- การมอบใบประกาศโครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest)
ระดับจังหวัด (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
- พิธีมอบรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และรางวัลมูลนิธินครพนมเมืองน่าอยู่
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
- พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ปี ๒๕๖๑
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
- พิธีมอบเงินค่าเงินกองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) และตารวจชุมชน
จังหวัดนครพนม
(สานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑.๑.๑ นายสมคิด ลือวิเศษไพบูลย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครพนม
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง หัวหน้ากองประสานนโยบายและวิชาการ จ.อุดรธานี
๑.๑.๒ นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ตาแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ย้ายมาจาก ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
๑.๑.๓ นายสุรสิทธิ์ รัตนพันธ์ ตาแหน่งโทรศัพท์จังหวัดนครพนม
ย้ายมาจาก ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จานวน ๒๖ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-

~ ๑๐ ~

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔.๑ การจัดงาน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

แทน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ด๎วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแหํงมาตรฐานการชํางไทย” แดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และกาหนดให๎วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแหํงชาติ” เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระมหากรุณาธิคุณตํอปวงชน
ชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด๎านการชําง รวมทั้งทรงให๎ความสาคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของชํางไทยให๎มี
ความเป็นมาตรฐาน จังหวัดนครพนมจึงขอเชิญทํานพร๎อมด๎วยข๎าราชการ พนักงาน และสมาชิกในสังกัด เข๎ารํวมพิธีถวาย
ราชสักการะแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหํงมาตรฐานการชํางไทย”
ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียน
ให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานภาพรวมความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ภาพรวมความก๎าวหน๎าการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบพัฒนาจังหวัด
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 29 โครงการ 146 กิจกรรมงบประมาณ 281,173,800 บาท
(สองร๎อยแปดสิบเอ็ดล๎านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร๎อยบาทถ๎วน)ดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 8 โครงการ 71 กิจกรรมงบประมาณ 162,582,000 บาท
1.1 กํอหนี้ผูกพันแล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 จานวน 5 โครงการ 35 กิจกรรม
งบประมาณ 21,593,800 บาท คิดเป็นร๎อยละ 13.28
1.2 ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน จานวน 6 โครงการ 36 กิจกรรมงบประมาณ 141,033,200 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 86.72 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ คาดวําจะสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ทันในทุกกิจกรรมที่เหลือภายใน
สิ้นไตรมาสที่ 2 เป็นไปตามการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณภายใต๎มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
1.3 เงินเหลือจํายจากการกํอหนี้ผูกพัน จานวน 4,040,100 บาท
2.งบดาเนินงาน จานวน 26 โครงการ 75 กิจกรรมงบประมาณ 118,591,800 บาท
2.1อยูํระหวํางดาเนินการตามแผนในแตํละโครงการจานวน 23 โครงการ 69 กิจกรรม งบประมาณ
112,246,800 บาท คิดเป็นร๎อยละ94.69
2.2 ยังไมํเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน 3 โครงการ6กิจกรรม งบประมาณ 6,300,000 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 5.31(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2561 )

~ ๑๑ ~

เบิกจํายแล๎วจานวน 13,357,814 บาทคิดเป็นร๎อยละ 4.75 ยังไมํได๎เบิกจํายจานวน 267,815,986 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 95.25 ต่ากวําเป้าหมายที่กาหนด
งบพัฒนาภาค
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 จานวน 2 โครงการ
5 กิจกรรม งบประมาณ 64,675,200 บาท(หกสิบสี่ล๎านหกแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันสองร๎อยบาทถ๎วน) ดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรมงบประมาณ 28,114,000 บาทยังไมํกํอหนี้ผูกพัน
ทุกโครงการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
2. งบดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม งบประมาณ 36,561,200 บาท อยูํระหวํางดาเนินการ
ตามแผนในแตํละโครงการ
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 )
ยังไมํเบิกจํายทุกโครงการ
งบกลุํมจังหวัด
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 จานวน 7 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 156,017,420 บาท ดังนี้
1. งบลงทุน จานวน 3 โครงการ 14 กิจกรรม งบประมาณ 110,855,800 บาท
ยังไมํกํอหนี้ผูกพันทุกโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
2. งบดาเนินงานจานวน 6 โครงการ 22 กิจกรรม งบประมาณ 45,184,220 บาท
อยูํระหวํางดาเนินการตามแผนในแตํละโครงการ
ผลการเบิกจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
เบิกจํายแล๎วจานวน 2,554,600 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.61 คงเหลือยังไมํเบิกจํายจานวน
156,320,600 บาท คิดเป็นร๎อยละ 98.39
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ขอสรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งและให๎บริการรับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์แกํประชาชน ตั้งแตํวันที่ 25 กรกฎาคม
2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได๎รับเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน 1,858
เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล๎ว จานวน 1,615 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 86.92 และเรื่องที่อยูํระหวํางดาเนินการ จานวน 243
เรื่อง คิดเป็น ร๎อยละ 13.08 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ สรุปจานวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อคาถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี จังหวัดนครพนม
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปจานวนผู๎แสดงความคิดเห็นตํอคาถาม 4+6 ข๎อของนายกรัฐมนตรี
จังหวัดนครพนมศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งสถานที่รับความคิดเห็นตํอคาถามของนายกรัฐมนตรี
4+6 ข๎อ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทั้ง 12 แหํง เพื่ออานวยความสะดวกแกํประชาชน
ที่จะมาแสดงความคิดเห็นฯ ตั้งแตํวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู๎มาแสดงความคิดเห็นฯ
รวมทั้งสิ้น จานวน 7,715 คน แยกเป็นชาย จานวน 4,723 คน และเป็นหญิง จานวน 2,992 คน จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ

~ ๑๒ ~

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ ขอเชิญชวนรับฟังวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๒.๐๕ น. – ๑๒.๒๕ น.
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยได๎รับการสนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุจาก
สานักงานตารวจแหํงชาติ รายการ “มหาดไทยชวนรู๎”ทีค่ ลื่นความถี่ FM ๙๑.๐MHz (สวพ.๙๑) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา
๑๒.๐๕- ๑๒.๒๕น. เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ทางรายการยังมีประเด็นสัมภาษณ์ทํานผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม เรื่องนโยบายเรื่องการพัฒนาการทํองเที่ยว ในปี
๒๕๖๑ โดยจัดให๎มีการบันทึกเทปรายการดังกลําว ในวันที่๙ มีนาคม 25๖๑ เพื่อใช๎ออกอากาศในวันที่ ๑๓ มีนาคม 25๖๑ร
เห็นควรแจ๎งสํวนราชการ อาเภอ และหนํวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได๎ติดตามรับฟังรายการวิทยุดังกลําว
ประจาเดือน ตุลาคม 2559 ทั้งนี้สานักงานจังหวัดนครพนม ได๎แจ๎งให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องทราบแล๎ว จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ ผลการจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ผู้แทน ปลัดจังหวัด
จังหวัดแตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับจังหวัด จานวน 55 คน ประกอบด๎วยผู๎วํา
ราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู๎วําราชการจังหวัดทุกคนเป็นรองประธาน รอง.ผอ.กอ.รมน.จว. หนํวยงานความมั่นคงใน
พื้นที่ สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ปลัดจังหวัดและพัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการรํวม
- อาเภอแตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับอาเภอ 12 อาเภอ จานวน 240 คน ประกอบด๎วย นายอาเภอเป็น
ประธาน หนํวยงานความมมั่นคงในพื้นที่ หัวหน๎าสํวนราชการในอาเภอ ปลัดอาวุโสและพัฒนาการอาเภอเป็นเลขานุการรํวม
- แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล99 ทีม 1,170 คน
- อ.เมืองฯ 15 ทีม (ทต.เมือง 2 ทีม) อ.ธาตุพนม 12 ทีม อ.ทําอุเทน 9 ทีม อ.นาแก 12 ทีม อ.เรณูนคร 8 ทีม
อ.ปลาปาก 8 ทีม อ.วังยาง 4 ทีม อ.โพนสวรรค์ 7 ทีม อ.นาหว๎า 6 ทีม อ.ศรีสงคราม 9 ทีม อ.บ๎านแพง 6 ทีม อ.นาทม
4 ทีม
- คัดเลือกวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก.) จานวน 6 คน เพื่อดาเนินการประชุมถํายทอดนโยบายและกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานแกํคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอาเภอและตาบล
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู๎วําราชการจังหวัด รองฯ ผวจ. หัวหน๎าสํวนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข๎อง
นายอาเภอทุกอาเภอ วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก.) เข๎ารํวมประชุมถํายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนฯ จาก
นายกรัฐมนตรี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผู๎วําราชการจังหวัด ได๎จัดประชุมถํายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนฯ
ให๎แกํคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด
- จังหวัดนครพนม ได๎จัดประชุมชี้แจงทาความเข๎าใจ สร๎างการเรียนรู๎ในการถํายทอดกรอบ แนวทางแกํทีมขับ
เคลื่อนฯ ระดับอาเภอ/ตาบล จานวน 3 รุํนดังนี้
รุํนที่ 1 วันที่ 16 ก.พ. 61 ณ อ.เรณูนคร ประกอบด๎วยทีมจากอาเภอเรณูนคร ธาตุพนม นาแก และวังยาง
จานวน 36 ทีม 480 คน

~ ๑๓ ~

รุํนที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 61 ณ อ. ศรีสงคราม ประกอบด๎วยทีมจากอาเภอศรีสงคราม โพนสวรรค์ นาหว๎า นาทม
บ๎านแพง จานวน 31 ทีม 460 คน
รุํนที่ 3 วันที่ 20 ก.พ. 61 ณ อ.เมืองนครพนม ประกอบด๎วยทีมจากอาเภอเมืองนครพนม ทําอุเทน และปลาปาก
จานวน 32 ทีม 470 คน
- จังหวัดได๎แตํงตั้งคณะทางานติดตามการดาเนินงานขับเคลื่อนรฯ ระดับจังหวัด แบํงแยกเป็นรายตาบล จานวน 35
คณะทางานฯ (99 ตาบล 1,128 หมูํบ๎าน 25 ชุมชน)
- เป้าหมายในการดาเนินงานของจังหวัดนครพนม 128 หมูํบ๎าน 25 ชุมชน รวม 1,153 หมูํบ๎าน/ชุมชน
- วันที่ 21 ก.พ. 61 ได๎เริ่มดาเนินการจัดเวทีครั้งที่ 1 จานวน 99 แหํง ผู๎เข๎ารํวมเวที 10,717 คน
- ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ได๎จัดทาแผนการดาเนินงานทั้ง 99 ทีม คาดวําจะเสร็จภายในวันที่ 20 มี.ค. 61
- คณะกรรมการติดตามฯ ระดับจังหวัดได๎มีการออกติดตามการดาเนินงานของทีมตาบลเป็นระยะและรายงานผล
การออกติดตามให๎ ผวจ.ทราบ
- เลขานุการระดับจังหวัด มีการรายงานความก๎าวหน๎าของการดาเนินงานให๎ผู๎วําราชการจังหวัดทราบทุกวัน
- ผลการดาเนินการลําสุด ข๎อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.61 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560–23กุมภาพันธ์ 2561)
1. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข๎อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2561 สํวนราชการในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,507.218 ล๎านบาท แบํงเป็นงบประมาณรายจําย
ประจา 1,683.687 ล๎านบาท และงบประมาณรายจํายลงทุน 2,823.531 ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎ว
ทั้งสิ้น 1,815.970 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 40.29 แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา 1,162.119
ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 69.02และการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนจานวน 653.851 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ
23.16โดยผลการเบิกจํายภาพรวมอยูํในลาดับที่ 62ของประเทศ
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2560 และกํอนปี พ.ศ. 2560) เงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี
ทั้งสิ้น 1,066.961 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 385.596 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 36.14
3. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยผลการเบิกของรายจํายภาพรวม
ระดับประเทศอยูํลาดับที่ 62 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 11 ระดับกลุํมสนุก
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3
4. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน (งบ Function) ของสํวนราชการ งบประมาณที่ได๎รับการ
จัดสรร จานวน 2,273.230 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 645.447 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 28.39
5. ผลการเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 233.564 ล๎านบาท แบํงเป็นงบ
ดาเนินงาน 65.033 ล๎านบาท งบรายจํายลงทุน 163.131 ล๎านบาทและงบรายจํายอื่น 5.400 ล๎านบาท โดยในภาพรวมมี
การเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 17.353 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 7.43 โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 54 ของประเทศลาดับที่ 8
ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่ 3 ของระดับกลุํมสนุก(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
6. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณแผนพัฒนาภาค ได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 53.675 ล๎านบาท แบํงเป็น
งบดาเนินงาน 25.561 ล๎านบาท และงบรายจํายลงทุน 28.114 ล๎านบาท ยังไมํมีผลการเบิกจํายเงิน

~ ๑๔ ~

7. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและ
จังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 334.128 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 14.775 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 4.42 โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 1 ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
8. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่ได๎รับ
จัดสรรทั้งสิ้น 102.789 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 4.188 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 4.07
9. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น
359.056 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 4.837 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 1.35
10. การปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณภายใต๎มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดํวนที่สุด ที่ นร 0505/ว
61 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงานและเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณ ภายใต๎มาตรกาเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามที่สานักงบประมาณเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายจํายลงทุน รายการคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง สาหรับรายการ ปีเดียวที่มีวงเงินตํอ
รายการไมํเกิน 1,000 ล๎านบาท ในทุกงบรายจํายที่ไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ทันภายใน ไตรมาสที่ 1 สามารถดาเนินการ
ตํอไปได๎ โดยเรํงดาเนินการกํอหนี้ผุกพันภายในเดือนมีนาคม 2561 และรายงานรองนายกรัฐมนตรีที่กากับหรือรัฐมนตรีเจ๎า
สังกัด หรือรองนายรัฐมนตรีที่ได๎รับมอบหมายให๎กากับดูแลแผนงานบูรณาการทราบด๎วย
2. สาหรับรายจํายประจาและรายจํายลงทุนที่สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนํวยงานอื่น
พิจารณาทบทวนแล๎วเห็นวําหมดความจาเป็น หรือมีลาดับความสาคัญลดลง หรือไมํสามารถดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลได๎อยํางรวดเร็ว ให๎พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจํายแล๎วแตํกรณี เพื่อไปดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานและเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณ
ภายใต๎มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2561
3. การดาเนินการตามข๎อ 1 และ 2 ให๎หนํวยงานจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎
จํายงบประมาณฯ ของรายจํายลงทุน รายการคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง สาหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินตํอ
รายการไมํเกิน 1,000 ล๎านบาท สํงให๎สานักงบประมาณภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกํอหนี้ผูกพันให๎
แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 พร๎อมเรํงรัดการบันทึกข๎อมูลขอเบิกจํายเงินในระบบ GFMIS และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 สํงให๎สานักงบประมาณภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 และจัดสํงในรูปแบบ
File มาที่ evaluation@bb.go.th ด๎วย จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ ๒)
คลังจังหวัด
ขอรายงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎มีบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ (ระยะที่ ๒) จานวน
ผู๎ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ จานวนประชากร ๗๑๖,๘๗๓ คน จานวนผู๎ลงทะเบียน ๒๒๕,๒๒๓ คน จานวนผู๎มีสิทธิ์
ได๎รับบัตรสวัสดิการ ฯ ๑๖๘,๗๓๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๒๓.๕๔ ของจานวนประชากรทั้งหมด จานวนผู๎ไมํผํานหลักเกณฑ์
๕๖,๔๘๙ คน จานวนผู๎แจ๎งความประสงค์เข๎ารํวมมาตราการ ฯ กลุํมภาคสมัครใจ จานวนผู๎มีบัตร ฯ ๗๐,๔๒๕ คน จานวน
ผู๎แจ๎งความประสงค์ ๕๗,๖๖๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๑.๘๗ ภาคบังคับ จานวนผู๎มีบัตร ฯ ๙๘,๓๐๙ คน จานวนผู๎แจ๎งความ
ประสงค์ ๗๙,๕๕๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๐.๙๒ รวมจานวนผู๎มีบัตร ฯ ๑๖๘,๗๓๔ คน จานวนผู๎แจ๎งความประสงค์
๑๓๗,๒๑๕ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๑.๓๒ วิธีการดาเนินการ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มาพบทีม ปรจ. ณ สถานที่
นายอาเภอกาหนด จะได๎รับเงินเพิ่ม ๒๐๐ / ๑๐๐ บาท ตั้งแตํ มีนาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑

~ ๑๕ ~

ไมํมาพบ AO ลงพื้นที่ไปพบถึงบ๎าน ภายใน มิถุนายน ๒๕๖๑ คอจ.ประสานหนํวยงานในพื้นที่พัฒนาผู๎มีบัตร ภายในสิงหาคม
๒๕๖๑ หนํวยงานดาเนินการพัฒนาผู๎มีบัตร ภายในกันยายน ๒๕๖๑ บรรลุผลการพัฒนาอยํางชัดเจน การขับเคลื่อนไทยนิยม
ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาความต๎องการ (คนไทยไมํ
ทิ้งกัน ชุมชนอยูํดีมีสุข) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ สร๎างการรับรู๎และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
(สัญญาประชาชนผู๎กใจไทยเป็นหนึ่ง รู๎รักประชาธิปไตย) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ สร๎างการรับรู๎และปรับ
ความคิด (วิถีไทย วิถีพลเพียง รู๎กลไกการบริหารราชการ) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สร๎างการรับรู๎และปรับ
ความคิด (รํวมแก๎ไขปัญหายาเสพติด) คณะทางานติดตาม ฯ ระดับตาบล จังหวัดนครพนม คาสั่งที่ ๕๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จังหวัดที่มีผู๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิติระยะที่สองมากที่สุด จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
4.๙ โครงการจัดงานสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2561
และโครงการ“มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา”
ประจาปี 2561 ของจังหวัดนครพนมกับแขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วัฒนธรรมจังหวัดจังหวัด
โครงการจัดงานสัปดาห์สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจาปี 2561 และโครงการ “มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา”ประจาปี
2561ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคามํวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดนครพนม กาหนดจัดงาน
สัปดาห์สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 ในระหวํางวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม
2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมให๎พุทธศาสนิกชน พึงน๎อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ๎า พระธรรม และพระสงฆ์ ด๎วย
การมีสํวนรํวมกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในมิติศาสนา บาเพ็ญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และได๎
ศึกษาหลักธรรม คาสอนแล๎วนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให๎เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อให๎เกิดความสงบรํมเย็นเป็นสุข ความ
เจริญ มั่นคงทั้งตํอตนเอง ตํอสังคมอยํางยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายดาเนินการทุกวัดในจังหวัดนครพนม และได๎บูรณาการ
รํวมกับโครงการจัดงาน “มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา”ประจาปี
2561 ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคามํวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์
– 1 มีนาคม 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีกาหนดการดังนี้
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐น.- ลงทะเบียนรํวมงานและรับเอกสาร
- ผู๎รํวมงานลงชื่อในผ๎าหํมพระธาตุพนม
เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ประธานในพิธี นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
เดินทางมาถึงบริเวณงาน
- ประธานในพิธีลงชื่อในผ๎าหํมพระธาตุ
- ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให๎ศีล
.
- นายธนิตศักดิ์ อุํนตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม กลําวรายงาน
- นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม ประธานพิธี
กลําวเปิดงาน
- ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพวรมุนี เจ๎าคณะจังหวัดนครพนม แสดง

~ ๑๖ ~

พระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- ประธานในพิธีถวายกัณฑ์เทศน์และเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธีและแขกผู๎มีเกียรติ กรวดน้ารับพร
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน ไทย – ลาว
- ชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา/ นิทรรศการอาเซียน
- ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพวรมุนี เจ๎าคณะจังหวัดนครพนม
นากลําวถวายผ๎าหํมพระธาตุพนม
- พระเทพวรมุนี เจ๎าคณะจังหวัดนครพนม และ
นายสมชาย วิทย์ดารงค์ ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนมพร๎อมด๎วย
หัวหน๎าสํวนราชการ ผู๎มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา รํวมเวียนเทียนและหํมผ๎าพระธาตุพนม
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๑ – ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

- ทาบุญตักบาตรบริเวณลานหน๎าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให๎ศีล
- พระเทพวรมุนี กลําวสัมโมทนียกถา
- ประธานและแขกผู๎มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม
- พิธีกรสงฆ์นากลําวถวายทาน / พิธีกรสงฆ์อนุโมทนา
- พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
- ลงทะเบียนการประกวดกลําวคาอาราธนาและถวายทานใน
พุทธศาสนพิธี
- การประกวดกลําวคาอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี
และมอบเกียรติบัตรผู๎รํวมแขํงขัน
- พระเทพวรมุนี นาไหว๎พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนา
ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียนนานาชาติ
******************

หมายเหตุ

๑. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. การแตํงกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
จึงขอเชิญชวน หนํวยงานภาคราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเครือขําย สถานศึกษา
หมูํบ๎าน ชุมชน และพุทธศาสนิกชนทุกทําน ดาเนินการดังนี้
1. ให๎การสนับสนุนหรือรํวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ตามความเหมาะสม
2. ประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให๎ความรู๎เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
“มาฆบูชา”

~ ๑๗ ~

3. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนแตํงกายด๎วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมเข๎าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล ทาบุญตักบาตร
เวียนเทียนรอบอุโบสถ ถวายเป็นพุทธบูชาระหวํางวันที่ 25 กุมภาพันธ์ –1 มีนาคม 2561
ณ วัดใกล๎บ๎าน
4. ขอเชิญหัวหน๎าสํวนราชการและข๎าราชการในสังกัด เข๎ารํวมพิธีเปิดงานสัปดาห์สํงเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2561 และโครงการ “มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติ
พระพุทธศาสนา”ประจาปี 2561 ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคามํวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาม
กาหนดการข๎างต๎น จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๐ รายงานเหตุสาธารณภัย ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขอรายงานเหตุสาธารณภัย ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้
1. ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

อาเภอ

เมืองนครพนม
ธาตุพนม
นาแก
บ๎านแพง
ปลาปาก
เรณูนคร
ทําอุเทน
ศรีสงคราม
นาหว๎า
โพนสวรรค์
๑๑ นาทม
๑๒ วังยาง
รวม

จานวน
อุบัติเหตุ
20
8
10
5
6
6
1
10
7
4
2
79

ผู้บาดเจ็บ(Admit)
จานวนที่เกิด ชาย หญิง
(ครั้ง)
(คน) (คน)
18 14
4
5
5
9
7
2
5
4
2
5
4
1
5
3
2
1
1
10
8
2
3
1
3
2
2
2
1
1
65 48 19

รวม
(คน)
18
5
9
6
5
5
1
10
4
2
2
67

จานวนที่เกิด
(ครั้ง)
3
3
1
1
1
4
2
15

ผู้เสียชีวิต
ชาย หญิง
(คน) (คน)
2
1
3
1
1
1
4
2
11
4

๒. การประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รวม
(คน)
3
3
1
1
1
4
2
15

~ ๑๘ ~

๒.1 ได๎หารือในเรื่องการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ 365 วัน สูํนครแหํงความปลอดภัยทางถนน (ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
สวยที่สุด งามที่สุด และปลอดภัยที่สุด) ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร๎างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน ทั้งในองค์กร สถานประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการดาเนินงานตาบลต๎นแบบ เพื่อมุํง
พัฒนาคุณภาพชีวิตทางด๎านความปลอดภัยทางถนน ลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนและบุคลากร ในองค์กร
๒.2 การจัดกิจกรรม Kick off การลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือในการสร๎างจิตสานึกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในองค์กร
๒.3 รํางคาสั่งคณะกรรมการและคณะทางานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนและตาบลต๎นแบบ
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๑ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐-๙๑) ประจาปี ๒๕๖๐
สรรพากรพื้นที่นครพนม
ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90-91)
ปีภาษี 2560 ใครมีหน๎าที่เสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา
ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรกาหนดให๎บุคคลธรรมดาที่มีเงินได๎มีหน๎าที่ต๎องเสียภาษีโดยได๎กาหนด
หนํวยภาษีเงินได๎ไว๎ ได๎แกํ...
 บุคคลธรรมดา
 ผู๎ถึงแกํความตายระหวํางปีภาษี
 กองมรดกที่ยังไมํได๎แบํง
 ห๎างหุ๎นสํวนสามัญที่มิใชํนิติบุคคล
 คณะบุคคลที่ไมํใชํนิติบุคคล
ประเภทของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอะไรบ้าง
เงินได๎ที่ต๎องเสียภาษีเงินได๎ บุคคลธรรมดา เรียกวํา “เงินได๎พึงประเมิน” หมายถึง เงินได๎อันเข๎าลักษณะพึง
ต๎องเสียภาษีเงินได๎ ซึ่งเกิดจากหน๎าที่งานที่ทา กิจการที่ทา หรือเนื่องจากทรัพย์สิน ได๎แกํ เงิน ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่
คานวณได๎เป็นตัวเงินภาษีที่ผู๎จํายออกแทน หรือ เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
เงินได้พึงประเมินขั้นต่าที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
(1) บุคคลธรรมดาและผู๎ถึงแกํความตาย มีเงินได๎พึงประเมิน ดังนี้
(2) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญที่มิใชํนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไมํใชํบุคคลมีเงินได๎พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
(3) กองมรดกที่ยังไมํได๎แบํง มีเงินได๎พึงประเมิน เกิน 60,000 บาท
ประเภทเงินได้

โสด

สมรส

เงินเดือนเพียงอย่างเดียว

120,000

220,000

เงินได้ประเภทอื่น

60,000

120,000

~ ๑๙ ~

หักค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
คําใช๎จํายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคานวณภาษีถือเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยํางหนึ่ง
ที่กฎหมายกาหนดไว๎สาหรับหักเป็นต๎นทุนในการทางานเพื่อให๎ได๎เงินได๎ หรือรายได๎สุทธินั้นมาคิดภาษีตามบัญชีอัตราภาษี
โดยมีอัตราการหักคําใช๎จํายมากหรือน๎อยตามแตํละประเภทของเงินได๎ สรุปได๎ดังนี้
ประเภทเงินได้
๑. ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินได๎จากหน๎าที่หรือตาแหนํงงานที่ทา
หรือจากการรับทางานให๎ คําธรรมเนียม
คํานายหน๎า ฯลฯ
ประเภทเงินได้
1. คําแหํงกู๏ลกิลล์ คําแหํงลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
อยํางอื่น
2. ดอกเบี้ย เงินปันผล สํวนแบํงกาไร ฯลฯ
3. รายได๎จากการให๎เชําทรัพย์สิน การผิด
สัญญาเชําซื้อ การผิดสัญญาซื้อขาย
เงินผํอน
- บ๎าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร๎าง แพ
- ที่ดินที่ใช๎ในการเกษตร
- ที่ดินที่มิได๎ใช๎ในการเกษตร
- ยานพาหนะ
- ทรัพย์สินอื่น

หักค่าใช้จ่าย
เงินเดือน คําจ๎าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง50% ไมํเกิน 100,000 บาท
หากมีเงินได๎ประเภทที่ 1 และ 2
ให๎นาเงินได๎ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน
แตํหักได๎ไมํเกิน 100,000 บาท
หักค่าใช้จ่าย
50% ไมํเกิน 100,000 บาท หรือตามจริง
หักคําใช๎จํายไมํได๎
ตามจริงหรืออัตราเหมา
30%
20%
15%
30%
10%

4. วิชาชีพอิสระ
- ประกอบโรคศิลปะ
- กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
บัญชี ประณีตศิลปกรรม
5. รับเหมากํอสร๎าง

ตามจริงหรืออัตราเหมา
60%
30%

6. รายได๎อื่น นอกเหนือจาก 1 – 7*
*ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560

ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60%

การหักคําลดหยํอนมีอะไรบ๎าง

ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%
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ลดหยํอนสํวนตัว 60,000 บาท
ลดหยํอนคูํสมรสไมํมีเงินได๎ 60,000 บาท
ลดหยํอนบุตร คนละ 30,000 บาท* ไมํจากัดจานวนและยกเลิกคําการศึกษาบุตร
คําเลี้ยงดูบิดามารดาผู๎มีเงินได๎และบิดามารดาคูํสมรส คนละ 30,000 บาท รวมแล๎วไมํเกิน 120,000 บาท *
อายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได๎ไมํเกิน 30,000 บาท/ปี
- อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท *มีรายได๎ไมํเกิน 30,000 บาท/ปี
ลดหยํอนเงินบริจาค
-

เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา หักได๎ 2 เทํา ของเงินได๎ที่ได๎จํายจริงแตํไมํเกิน 10% ของเงินได๎หลังหักคําใช๎จําย
และคําลดหยํอน
- เงินบริจาคชํวยเหลือน้าทํวม 1.5 เทํา ของเงินได๎จํายจริงแตํไมํเกิน 10% ของเงินได๎หลังหักคําใช๎จํายและคํา
ลดหยํอน
- เงินบริจาคทั่วไป ตามที่ได๎จํายจริงแตํไมํเกิน 10% ของเงินได๎หลังหักคําใช๎จํายและคําลดหยํอน
ลดหยํอนสินทรัพย์กระตุ๎นเศรษฐกิจภาครัฐ
- ดอกเบี้ยกู๎ยืมเพื่อที่อยูํอาศัย ไมํเกิน 100,000 บาท
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไมํเกิน 120,000 บาท * 20% ของมูลคําบ๎านไมํเกิน 3 ล๎านบาท เป็นเวลา 5 ปี
- ซํอมบ๎านที่เสียหายจากน้าทํวม ไมํเกิน 30,000 บาท
- ช๎อปชํวยชาติ ไมํเกิน 15,000 บาท * ซื้อสินค๎าและบริการ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60
ลดหยํอนเพื่อสํงเสริมการออมและการลงทุน
- ประกันสังคม ไมํเกิน 9,000 บาท
- เบี้ยประกันชีวิตผู๎มีเงินได๎ (เบี้ยประกันสุขภาพไมํเกิน 15,000 บาท)รวมกันไมํเกิน 100,000 บาท
- เบี้ยประกันชีวิตคูํสมรสไมํมีเงินได๎ ไมํเกิน 10,000 บาท
- กองทุนรวมหุ๎นระยะยาว LTF 15% ของเงินได๎ที่ต๎องเสียภาษีแตํไมํเกิน 500,000 บาท
* เงินสะสม กบข. ไมํเกิน 500,000 บาท
* เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ไมํเกิน 500,000 บาท
* เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ไมํเกิน 500,000 บาท
* เงินสะสมกองทุนการออมแหํงชาติ ไมํเกิน 500,000 บาท
* เบี้ยประกันชีวิตบานาญ 15% ของเงินได๎พึงประเมินไมํเกิน 200,000 บาท
* คําลดหยํอนกลุํมนี้รวมกันไมํเกิน 500,000 บาท
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
ผู๎มีเงินได๎ตามเกณฑ์ที่กาหนดมีหน๎าที่ต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาพร๎อมทั้งชาระภาษี (ถ๎ามี)
ได๎ที่...
1. สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแหํง
2. ที่ทาการไปรษณีย์ เฉพาะที่มีภูมิลาเนาในเขตกรุงเทพมหานครเทํานั้น โดยสํงทางไปรษณีย์หรือหรือธนาณัติ
ตามจานวนเงินภาษีที่ต๎องชาระทั้งจานวนภายในกาหนดเวลาการยื่นแบบฯโดยสํงไปยัง…กองบริหารการคลัง
และรายได้
กรมสรรพากรเลขที่ 90ซอยพหลโยธิน 7ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400
3. Internetทางwww.rd.go.thหรือRD Smart Tax Applicationบนโทรศัพท์มือถือ
-
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ช่องทางการชาระภาษี
1. ชาระด๎วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
2. ชาระด๎วยธนาณัติ
3. ชาระด๎วยเช็คหรือดราฟต์
4. ชาระด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
 e-Payment
 ATM on internet
 Internet Credit Card
5. ชาระด๎วยชุดชาระเงิน Pay in slip ของธนาคาร
กาหนดยื่นแบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
ได๎แกํ แบบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.92, ภ.ง.ด.95 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 2 เมษายน
กาหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 9 เมษายน
สรรพากรเพิ่มชํองทางนาเสนอข๎อมูลภาษีสรรพากรและขําวสารตํางๆ ด๎วย Line@
Scan QR Code >>>>
Line official ในชื่อว่า “RD Inetellingnce 1161”

และ YouTube ในชื่อวํา “RD Inetellingnce Center 1161”www.rd.go.th
รํวมแจ๎งข๎อมูลภาพถําย แชร์โลเคชั่น แจ๎งเบาะแสด/ข๎อมูลแหลํงภาษีเพื่อสร๎างความเป็นธรรมในการเสียภาษี
กิจการเปิดใหมํ/กิจการที่ออกใบกากับฯ ไมํถูกต๎อง/ไมํออกใบกากับฯ/กิจการที่มีการซื้อขายใบกากับภาษีกิจการ
e-commorce/กิจการที่หลีกเลี่ยงภาษี/อื่นๆ
พบเห็นการหลีกเลี่ยงภาษีแจ้งง่ายๆ ด้วยวิธีการดังนี้
1. เข๎าเว็บไซด์ www.rd.go.th
2. เลือกเมนู “แจ๎งเบาะแส/ข๎อมูลแหลํงภาษี”
3. กรอกข๎อมูลผู๎แจ๎ง และรายละเอียดเบาะแสที่พบเห็น
3.1 ข๎อมูลผู๎แจ๎ง
3.2 ประเภทการแจ๎ง
3.3 ข๎อมูลแหลํงภาษี
3.4 รูปภาพประกอบ
ข๎อมูลผู๎แจ๎งฯ จะถูกเก็บไว๎เป็นความลับของทางราชการ
รํวมกันสร๎างความเป็นธรรมในการเสียภาษี เพื่อความมั่งคง ยั่งยืน ของเศรษฐกิจไทย จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๒ กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางใหม่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี/ข่าวสาร
ผ่านมือถือและเว็บไซต์
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สรรพากรพื้นที่นครพนม
กรมสรรพากรเพิ่มชํองทางใหมํให๎ประชาชนแจ๎งเบาะแส/ข๎อมูลแหลํงภาษีผํานมือถือ
และเว็บไซต์ กรมสรรพากรเพิ่มชํองทางใหมํให๎ประชาชนแจ๎งเบาะแสหรือข๎อมูลแหลํงภาษีผํานมือถือและเว็บไซต์กรมสรรพากร
เพื่อสร๎างความเป็นธรรมในการเสียภาษีให๎เกิดขึ้นพร๎อมกับการขยายฐานภาษีเงินได๎ไปพร๎อมกัน เริ่มตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม
2561 เป็นต๎นไป นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยวํา “ปัจจุบันประเทศไทยยังมีธุรกิจที่ปฏิบัติหน๎าที่
ทางภาษีไมํถูกต๎องครบถ๎วน และพบวําบางสํวนยังไมํอยูํในระบบภาษีอาทิเชํน ธุรกิจเงินสด (Cash Economy) และธุรกิจ
ออนไลน์ซึ่งมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ อาจเกิดจากการขาดความรู๎ และความเข๎าใจ ในการเสียภาษีกรมสรรพากร
จึงได๎พัฒนา “ระบบแจ๎งเบาะแส/ข๎อมูลแหลํงภาษีผําน Website On Mobile”ขึ้น เมื่อประชาชนพบเห็นกิจการที่เสียภาษี
ไมํถูกต๎อง กิจการที่ไมํออกใบกากับภาษี กิจการที่ออกใบกากับภาษีไมํถูกต๎อง กิจการที่เมื่อลูกค๎าขอใบกากับภาษีแล๎วถูกบวก
VAT เพิ่ม หรือพบเห็นการกระทาใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี สามารถแจ๎งเบาะแสหรือข๎อมูลตํางๆ ด๎วยขั้นตอนงํายๆ 5
ขั้นตอน ผํานเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือโทรศัพท์มือถือที่ www.rd.go.th >เมนู “การแจ๎งแหลํงภาษี” โดยสามารถสํงภาพ
ถําย และทีต่ ั้งกิจการ (Location) ให๎กรมสรรพากรทราบ เพื่อตรวจสอบข๎อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งข๎อมูลผู๎แจ๎งจะไมํถูกเปิด
เผยในทุกกรณี และข๎อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการ กรมสรรพากรเชื่อวําการเปิดระบบฯ ดังกลําว
จะชํวยสร๎างความเป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชน ชํวยนาผู๎ที่อยูํนอกระบบเข๎าสูํระบบภาษี เป็นการขยายฐานภาษี
และเสริมสร๎างความมั่นคงทางรายได๎ของประเทศในระยะยาว” สาหรับผู๎เสียภาษีที่มีข๎อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได๎ที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๓ การประชุมคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบและคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (ศส.ปชต.) ดีเด่นระดับอาเภอ เพื่อประกวด ศส.ปชต.
ดีเด่นจังหวัดนครพนม
ผอ.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ด๎วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได๎กาหนดยุทธศาสตร์ให๎การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพ ที่ไมํมีการทุจริตซื้อสิทธิ ขายเสียง
ในการเลือกตั้งประชาชน ไปใช๎สิทธิอยํางมีคุณภาพ รู๎เทําทันการเมือง สามารถเลือกผู๎แทนที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม จึงได๎ดาเนิน
โครงการฯ ดังตํอไปนี้
1.โครงการเสริมสร๎างความรู๎ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนหมูํบ๎านไมํขายเสียง โดยศูนย์
สํงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ศส.ปชต.) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดนครพนม ได๎มีการจัดตั้งหมูํบ๎านไมํขายเสียงต๎นแบบทุกอาเภอๆ ละ 1 หมูํบ๎าน รวม 12 หมูํบ๎าน
๒. เพื่อให๎การดาเนินกิจกรรมรณรงค์หมูํบ๎านไมํขายเสียงต๎นแบบโดยศูนย์สํงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ศส.ปชต.)
เป็นไปอยํางตํอเนื่องและมีสิทธิภาพ จึงได๎วัดกิจกรรม “การประกวด ศส.ปชต.ดีเดํน จังหวัดนครพนม” โดยการคัดเลือก
ศส.ปชต.ดีเดํน ระดับอาเภอๆ ละ ๑ แหํง เพื่อสํงเข๎าประกวด ศส.ปชต.ดีเดํนจังหวัดนครพนม จานวน ๓ รางวัล ได๎แกํ
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศจานวน ๒ รางวัล ซึ่ง ศส.ปชต.ดีเดํนที่ได๎รับรางวัลทั้ง ๓ รางวัล จะได๎
เข๎าไปรับรางวัลที่ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการ โดยได๎ดาเนินการคัดเลือก ศส.ปชต.ดีเดํน ระดับ
อาเภอไปบางอาเภอแล๎ว ดังนี้
๓. โครงการสร๎างจิตสานึกการเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการชุมนุมแลกเปลี่ยน เรียนรู๎ ศส.ปชต. จังหวัดนครพนม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎บทบาทความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรคและวางแผนเรื่อง “ทิศ
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ทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ให๎มีความยั่งยืน” โดยกาหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไอโฮลเท็ล
อาเภอเมืองนครพนม กลุํมเป้าหมายเป็นผู๎แทนของกรรมการศูนย์สํงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล ทั้ง ๙๙ ตาบลๆ ละ
๕ คน รวม ๔๙๕ คน โดยได๎เรียนเชิญทํานผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
๔. โครงการเผยแพรํความรู๎รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ ๒๕๖๐ แกํ
กรรมการศูนย์สํงเสริมปัญหาประชาธิปไตยตาบล จานวน ๑,๕๖๐ คน โดยแบํงการอบรมออกเป็น ๒๐ รุํน จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
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
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผู้แทน เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมดังนี้
1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 256๑ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 239 ราย
ปริมาณโลหิต จานวน 83,650 ซี.ซี.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 252 ราย ปริมาณโลหิต จานวน 88,200 ซี.ซี.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน ๑๔๘ ราย ปริมาณโลหิต จานวน ๕๑,๘๐๐ ซี.ซี.
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน ๓ ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 35 ราย
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน ๓ ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 19 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม และคณะเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ หนํวยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร๎างรอยยิ้มให๎ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยได๎
นาถุงยังชีพมอบให๎แกํราษฎร ผู๎ยากไร๎ จานวน 80 ชุด ณ โรงเรียนบ๎านทําลาด หมูํ 3 บ๎านโนนสวําง อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎นาคณะฯ ออกมอบถุง
ยังชีพชํวยเหลือเบื้องต๎นแกํครอบครัวผู๎ประสบเหตุวาตภัย เวลาประมาณ 15.40 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ในเขตพื้นที่ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จานวน 4 ตาบล ประกอบด๎วย ตาบลโพนสวรรค์ ตาบลนาขมิ้น ,
ตาบลโพนจาน , ตาบลนาหัวบํอ รวมทั้งสิ้น 280 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่วําการอาเภอโพนสวรรค์ อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎นาคณะฯ ออกเยี่ยม
โรงเรียนดอนยางทุํงน๎อย ตาบลนาขมิ้น อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งได๎รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองและลม
กรรโชกแรง เวลาประมาณ 15.40 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จากการตรวจสอบพบวํา หลังคาอาคารเรียน
คอมพิวเตอร์ และผนังอาคารเรียนได๎รับความเสียหาย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎นาคณะ ฯ
ออกเยี่ยมโรงเรียนบ๎านนาขมิ้น ตาบลนาขมิ้น อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งได๎รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองและ
ลมกรรโชกแรง เวลาประมาณ 15.40 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จากการตรวจสอบพบวํา กระจกฝาผนังอาคาร
เรียนได๎รับความเสียหาย ต๎นไม๎โคํนล๎มหลายต๎น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎นาคณะฯ ลงพื้นที่ให๎
กาลังใจ พร๎อมมอบถุงยังชีพชํวยเหลือเบื้องต๎นแกํครอบครัวผู๎ประสบเหตุวาตภัย เวลาประมาณ 15.40น. ของวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ๎านโคกนาดี หมูํที่ 6 ตาบลนาขมิ้น ในอาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎นาคณะฯ ออกเยี่ยม
พร๎อมมอบเงินชํวยเหลือราษฎรผู๎ยากไร๎ แกํครอบครัวนายฉัตรชัย ไชยสุระ บ๎านเลขที่ 76 บ๎านนาสีดา หมูํที่ 6 ตาบลนาสีดา
อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม มอบเงินจานวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ๎วน) ถุงยังชีพ 2 ชุด ผ๎าหํม 2 ผืน
4.งานสํงเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนคพนม ได๎ให๎การสนับสนุน
ข๎าวกลํอง จานวน 100 กลํอง แกํชมรมผู๎ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม ในการจัดประชุมใหญํสามัญ
ประจาปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นางสาวอรชร สุสิงห์ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป ประจาเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนในการมอบ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ ประธานแมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย สมาชิกชมรมแมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม กรรมการและสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม รํวมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันคล๎ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ณ กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม พร๎อมทั้งให๎การสนับสนุน ดังนี้
1.นางปัทมา วิทย์ดารงค์ ประธานแมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม มอบเงินสํวนตัวเป็นทุนการศึกษาแกํบุตร อส. เป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน)
2.กรรมการและสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมสมทบทุนการศึกษาแกํบุตร อส.
เป็นเงิน 21,000.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน)
3.ชมรมแมํบ๎านมหาดไทยรํวมกับเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม สนับสนุนกระติกน้าร๎อนไฟฟ้า ให๎แกํ
กองร๎อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนมและกองร๎อยอาสารักษาดินแดนอาเภอ ทั้ง 12 อาเภอ ไว๎ใช๎
ประจากองร๎อย รวม 13 ใบ เป็นเงิน 12,350.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน)
4.เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม สนับสนุน ข๎าวสาร ให๎แกํสมาชิก อส. ประจากองร๎อยอาสา
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รักษาดินแดนจังหวัดนครพนม จานวน 100 กิโลกรัม และกองร๎อยอาสารักษาดินแดนอาเภอ ทั้ง 12 อาเภอ
จานวน 600 กิโลกรัม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ ประธานแมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม นายกเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม สนับสนุนชุดของขวัญแกํผู๎สูงอายุ 100 ปี ตามโครงการเยี่ยมผู๎สูงอายุ ของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ผู๎สูงอายุ 100ปี "อายุยืน...เยาว์" จานวน 37 ชุด มูลคํา 7,400.-บาท (เจ็ดพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) ณ สานักงาน
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม โดยมี นางสาวบุญน๎อม งามเชื้อ ผู๎อานวยการศูนย์ฯ ผู๎สูงอายุจังหวัดนครพนม เป็นผู๎รับมอบ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุจังหวัด
นครพนม ออกมอบของขวัญปีใหมํ ใบประกาศเกียรติคุณและเงินให๎แกํผู๎สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง
ครอบครัวอบอุํนและดูแลผู๎สูงอายุเป็นอยํางดี ตามโครงการของขวัญปีใหมํ อายุ ยืน...เยาว์ โดยมีนางปัทมา วิทย์ดารงค์
นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานการมอบเงินและสิ่งของ ในเขตพื้นที่อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม
จานวน 3 ราย ดังนี้
1.นายสีจันทร์ ไชยสุระ อายุ 100 ปี ราฎรบ๎านเลขที่ 11 หมูํ 7 ตาบลเวินพระบาท อาเภอทําอุเทน
จังหวัดนครพนม
2.นายหนู สีอินทร์ อายุ 100 ปี ราษฏรบ๎านเลขที่ 63/1 หมูํ 3 ตาบลพะทาย อาเภอทําอุเทน
จังหวัดนครพนม
3.นายแสง นาม อายุ 100 ปี ราษฎรบ๎านเลขที่ 2 หมูํ 7 ตาบลพะทาย อาเภอทําอุเทน
จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบ
บ๎านธารน้าใจ หลังที่3 ตามโครงการ "คนเมืองนครพนมไมํทอดทิ้งกัน" ให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสในพื้นที่ อาเภอเมืองนครพนม
แกํ นางสาวอุธรณ์ จูมก๎อน อายุ 31 ปี ณ บ๎านเลขที่ 197/1 หมูํ 13 ตาบลบ๎านผึ้ง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผู๎ยากไร๎ ไมํมีที่ทากิน เป็นหม๎าย มีบุตร 2 คน บุตรเป็นโรคหอบหืด ในโอกาสเดียวกัน เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
มอบเงินชํวยเหลือ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ๎วน) พร๎อมด๎วยข๎าวสาร ยาสามัญประจาบ๎าน และเครื่องอุปโภค-บริโภค
ที่จาเป็นใช๎ในครัวเรือน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นาคณะฯ ออกเยี่ยมและให๎กาลังใจครอบครัว
ผู๎ป่วยที่นําสงสาร ป่วยทั้งครอบครัว จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสมัคร ตกพันธ์ (ผําตัดสมอง ) 2. นายคาใส ตกพันธ์ (รํางกายอํอนแรง)
3. น.ส.จิราวรรณ ศิริวงค์ (รํางกายอํอนแรง) ณ บ๎านเลขที่ 78 หมูํ 10 ตาบลนางัว อาเภอบ๎านแพง
จังหวัดนครพนม เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเงินชํวยเหลือ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ๎วน)
พร๎อมเครื่องอุปโภค-บริโภคที่สาคัญในการบารุงรํางกาย
5.งานประชุม
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ ประธานแมํบ๎านมหาดไทยจังหวัดนครพนม,
นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร๎อมการมอบทุนการศึกษา
แกํบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในวันคล๎ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจาปี 2561 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์
2561) ณ ห๎องประชุมที่ทาการปกครองจังหวัดนครพนม ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
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วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม จัดประชุมเพื่อพบปะระหวํางที่ปรึกษาทํานนายกเหลํา
กาชาดจังหวัดนครพนม คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ชุดใหมํ (ปี.พ.ศ.2561-2562) และสมาชิกเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม ณ ห๎องประชุมพญาศรีสัตตนาคราช สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม โดยมี นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมได๎ดาเนินการ
ดังนี้
1.จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกํคณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ที่ดารงตาแหนํงคณะกรรมการ
เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ครบ 3 วาระ (ปฏิบัติหน๎าที่กรรมการตั้งแตํ พ.ศ.2555-พ.2560) จานวน 22 ทําน
2.นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะ ประกอบด๎วย
1)นางปรีชญาพร แท๎เที่ยง รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
2)นายธวัชชัย แท๎เที่ยง เลขานุการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
3)นางยุพิน รัตนมงคล เหรัญญิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
4)นางฉวีวรรณ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
5)นางสาวสุภาภรณ์ นิรมาณการย์ ที่ปรึกษาเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
6)นางสาวอรชร สุสิงห์ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรสภากาชาดไทย ประจาสานักงานเหลํา
กาชาดจังหวัดนครพนม พบปะและมอบนโยบายการทางานแกํคณะกรรมการและสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
๖.งานสาธารณกุศล
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารง นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางรัตนาภรณ์ ตติยรัตน์ กรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าที่สานักงานเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม นาอาหารและน้าดื่มรํวมออกโรงทาน มูลคํา 5,000.- บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน) เพื่อแจกจํายให๎แกํ
ผู๎มารํวมกิจกรรมวันประกวดสวดมนต์หมูํฯ ทานองสารภัญญะ ชิงโลํพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ประจาปี 2561 ณ วัดมหาธาตุ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๗.กิจกรรมอื่นๆ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมเปิดงานเทศกาล
เที่ยวเรณูนคร ซึ่งจัดขึ้นระหวํางวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวและเผยแพรํวัฒนธรรมของ
กลุํมชาติพันธุ์ผู๎ไทในท๎องถิ่นให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลาย ณ วัดพระธาตุเรณู อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมงานวันผู๎ไทโลก
ครั้งที่ 9 ณ วัดธาตุเรณู อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีทาบุญตักบาตร
เนื่องในงาน "เทศกาลตรุษจีน ไทย จีน เวียดนาม นครพนม" ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561 ณ บริเวณหอนาฬิกา
ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วิทย์ดารงค์ นายกเหลํากาขาดจังหวัดนครพนม พร๎อมคณะฯ
รํวมเป็นเกียรติเดินแบบ ในงานเดินแบบผ๎าเมืองการกุศล “นมัสการพระธาตุประสิทธิ์ บุญเดือนสี่ของดีนาหว๎า” ประจาปี
2561 ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ผู้แทน ปลัดจังหวัด

รับทราบ
๖.๓ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขอสรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัด ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านทําลาด บ๎านโนนสวําง หมูํที่ ๓ ตาบลทําลาด
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกรํวมดาเนินงานตามโครงการ ๖๑
หนํวยงาน ข๎าราชการ ลูกจ๎าง พนักงานของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน ๔๘๑ คน สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางานไป
บริการ ๙๓ กิจกรรม การดาเนินงานตามโครงการออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งตํอไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ๎านอูนยางคา หมูํที่ ๑๑ ตาบลนาหว๎า อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎
ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวด้านจังหวัดนครพนม และดัชนีราคาผู้บริโภค
ของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑
พาณิชย์จังหวัด
สรุปภาวะการค๎าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวด๎านจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมกราคม 2561
สถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม
มูลคําการค๎ารวมในเดือนมกราคม 2561 มีมูลคํา 7,413.65 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2560
7,496.31 ล๎านบาท ปรากฏวํามูลคําลดลง 82.66 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 1.10 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน
มกราคม 2560 มีมูลคํา 6,419.97 ล๎านบาทมูลคําเพิ่มขึ้น 993.68 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 15.47
การสํงออก
มูลคําการสํงออกในเดือนมกราคม2561 มีมูลคํา 4,750.97 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอน ธันวาคม 2560 มีมูลคํา
การสํงออก 4,625.72 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 125.25 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.70 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปี
กํอน มกราคม 2560 มีมูลคํา 4,353.76 ล๎านบาทมีมูลคําเพิ่มขึ้น 397.21 ล๎านบาทหรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 9.12
สินค๎าสํงออกที่สาคัญคือขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม เครื่องดื่มบารุงกาลังลาไยอบแห๎ง โซลาร์เซลล์มะมํวง
มังคุดโคกระบือมีชีวิตขนมขบเคี้ยวชิ้นสํวนไกํแชํแข็งผงซักฟอก น้ายาซักผ๎า น้ายาล๎างจาน สบูํขนมเยลลี่
การนาเข๎า
มูลคําการนาเข๎าในเดือนมกราคม2561 มีมูลคํา 2,662.68 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนกํอนเดือนธันวาคม
2560 มีมูลคํานาเข๎า 2,870.59 ล๎านบาท มีมูลคําลดลง 207.91 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 7.24 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีกํอน เดือนมกราคม 2561 มูลคําการนาเข๎า 2,066.21 ล๎านบาท มีมูลคําเพิ่มขึ้น 596.47 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 28.86
สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานไฟฟ้า คอมพิวเตอร์พร๎อมอุปกรณ์ครบชุดและแท็ปเล็ต ปุ๋ยเคมี
ของที่ใช๎ประกอบกับเครื่องแตํงกายที่จัดทาแล๎วอื่นๆถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ที่ชาร์จไฟปูนผง ไอโซแท็งค์ สาหรับบรรจุก๏าซ (แท็งค์เปลํา)
เสื้อวาล์วชิ้นบน-ลํางสํวนประกอบคอมเพรสเซอร์
ดุลการค๎า
สาหรับในเดือนมกราคม2561 เปรียบเทียบยอดสํงออกและนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนมได๎ดุลการค๎าคิดเป็นมูลคํา
2,088.29 ล๎านบาท
ในชํวงเดือน มกราคม 2561 ดุลการค๎ามีมูลคํา 2,088.29 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีกํอนมกราคม
–มกราคม2561 ซึ่งดุลการค๎ามีมูลคํา 2,287.54 ล๎านบาท มีมูลค๎าลดลง 199.25 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 8.71
ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนมเดือน มกราคม 2561 สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม รํวมกับกลุํมดัชนีราคา
ผู๎บริโภค กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค๎า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค๎า กระทรวงพาณิชย์ขอรายงาน
ความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมกราคม 2561โดยสรุปการประมวลผลดัชนีราคาผู๎บริโภคของ
ประเทศ รายการสินค๎าและบริการที่คานวณ มีจานวน 422 รายการ สาหรับจังหวัดนครพนม มีจานวน 253 รายการ
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล
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พาหนะ การขนสํงและการสื่อสาร การบันเทิง การอําน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพื่อนามา
คานวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม ได๎ผลดังนี้
1.ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ เทํากับ 100 เดือนมกราคม 2561 เทํากับ 101.44
เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 คือ 101.37 โดยสูงขึ้นร๎อยละ 0.07 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 สูงขึ้นร๎อยละ 0.68
2.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมกราคม 2561
ปี 2558 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เทํากับ 100 เดือนมกราคม 2561 เทํากับ
101.0 สาหรั บ เดือนธัน วาคม 2560 เทํากับ 100.9
3.การเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาผูบ๎ ริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมกราคม 2561 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1
3.2 เดือนมกราคม 2560 ลดลงร๎อยละ 0.6
4.ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 0.1 (เดือนธันวาคม 2560 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ลดลงร๎อยละ 0.4) ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหาร และเครื่องดื่ม ร๎อยละ 0.2จากการเพิ่มขึ้นของน้ามันเชื้อเพลิง ร๎อยละ 1.4
5.พิจารณาเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ดัชนีลดลงร๎อยละ 0.6 (เดือนธันวาคม 2560 เทียบกับเดือน
ธันวาคม 2559 ลดลงร๎อยละ 0.7) สาเหตุสาคัญมาจากการลดลงของดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์
ร๎อยละ 2.3 จากการลดลงของหมวดข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร๎อยละ 7.3 หมวดไขํและผลิตภัณฑ์นม ร๎อยละ 3.2
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไกํ และสัตว์น้า ร๎อยละ 2.7 หมวดผักและผลไม๎ ร๎อยละ 2.7 และหมวดเครื่องประกอบอาหาร ร๎อยละ 0.6
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด:
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดได๎จัดทาโครงการอบรมหลักสูตรผู๎ชวย
แพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได๎รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากงบประมาณ
กลุํมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหลือตอนบน ๒ ประกอบด๎วย จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จานวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) เพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานสาธารณสุข มีเป้าหมายที่จะให๎ผู๎ชํวยแพทย์แผนไทย
ทํานผํานการอบรมสามารถนาความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ ไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ
ให๎บริการได๎มาตรฐานตามหลักสูตรของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ที่สาคัญ เป็นการสร๎างงานและสํงเสริม
อาชีพการนวดไทยให๎เข๎าสูํระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ เป็นการชํวยให๎คนไทยในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต๎นของครอบครัวอันจะนาไปสูํการพึ่งพาตนเองของ
ประเทศชาติตํอไป จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ยุติธรรมจังหวัด:
การให๎ความชํวยเหลือผู๎ที่ถูกร๎อง กรณีไมํยื่นจํายภาษี ทางสานักงานยุติธรรมจังหวัดได๎จัดสํงข๎อมูล
ให๎หนํวยที่เกี่ยวข๎องและขอขอบคุณทุก ๆ หนํวยงานที่ได๎ให๎ความรํวมมือในการดาเนินงาน ทาให๎การรายงานผลเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย รวดเร็ว
พาณิชย์จังหวัด:
กรณีของ นายนุ๎ย ขอให๎พี่น๎องประชาชนได๎ระมัดระวังในการใช๎บัตรประชาชน หากมีการสูญหาย
ให๎รีบแจ๎ง และกรณีที่นาไปใช๎ในการทาธุรกรรมจ ขอให๎มีการขีดครํอมและระบุให๎ชัดเจนวํานามาใช๎เพื่อการใด
ประธาน:
ให๎มีการตรวจสอบข๎อมูลให๎ชัดเจน ตรงกับข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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หัวหน๎าสานักงานจังหวัด:
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งได๎ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล๎ว จะมีการจัดสํงทุกชั้นตรา ทุกสาย โดยไมํต๎องเข๎าเฝ้า ฯ ทั้งนี้ กรมต๎นสังกัด จะได๎แจ๎งให๎ทุกทํานทราบโดยตรงอีก
ครั้งวํา จะให๎ไปรับที่ไหน อยํางไร ซึ่งจะต๎องมีการจัดรูปแบบการเข๎ารับให๎สมพระเกียรติ
ประธานหอการค้าจังหวัด:
การสร๎างรูปหลํอองค์พญาศรีสัตตนาคราช รุํนเทพประทานพร โดยคณะกรรมการ
จัดสร๎างเป็นรูปหลํอในหลายขนาด เปิดจองได๎ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งหลังการปิดจอง ราคาจาหนํายจะสูงขึ้น
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์พิจารณาจอง ซึ่งรายได๎ หลังจากหักคําใช๎จําย จะนาเข๎ากองทุนพญาศรีสัตตนาคราช เพื่อชํวยเหลือ
กิจกรรมสาธารณกุศลตําง ๆ ของจังหวัดตํอไป
ประธาน:
ฝากทุก หนํวยงานชํวยพิจารณาดู ราคาชํวงจองจะถูก จองได๎ที่เสมียนตราจังหวัด เสมียนตราทุกอาเภอ
ให๎กระจายไปทุกสํวนราชการ ของดี ของมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไว๎เป็นของขวัญ ของฝาก สิ่งมงคล สาหรับบุคคลสาคัญ
หัวหน๎าสํวนราชการที่มาตรวจเยี่ยม ถ๎ามีแขกมา จะได๎มีสิ่งของตําง ๆ มอบให๎ ห๎วงจากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล๎ว จะไมํได๎
ราคาจอง ให๎ทุก ๆ สํวนราชการชํวยกันพิจารณาดู
- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.
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(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู๎จดรายงานการประชุม
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