~๑~

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๕ (หลังใหมํ)
-------------------------ผู๎มาประชุม
๑. นายสยาม
๒. นางวิไลวรรณ
๓. นายรังสรรค์
๔.. นายนิติพัฒน์
๕ นางพรรณทิพา
๖. นายจรัญศักดิ์
๗. นายยุทธชัย
๘. นางวันเพ็ญ
๙. นายรักสกุล
๑๐. นายราชันย์
๑๑. นายประสาท
๑๒. นายธีระศักดิ์
๑๓. นายชิตชัย
๑๔. นายวิรพ
๑๕. นายสุนทร
๑๖. นายสมชาย
๑๗. น.ส.กมลวรรณ
๑๘. นายกฤตวิทย์
๑๙. นายสัญญา
๒๐. นายณัชภณ
๒๑. นางสุภาพร

ศิริมงคล
ไกรโสดา
คัมภิรานนท์
ลีลาเลิศแล๎ว
มีธรรม
ดวงศรี
ตริสกุล
อาพาส
สุริโย
ไชยศิลป์
ทัศคร
สิมกันยา
อินทรพาณิชย์
จันทฤทธิ์
รุํงเรือง
อนันตจารุตระกูล
นุชัย
พิมพ์ทองงาม
กุผาลัง
ยลวงศ์
ไกรกลาง

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

สิงคเสลิต
สุวรรณดี
เดชพล
วงษ์กาฬสินธุ์
แก๎วสม
แสงแผ๎ว
กิตติศรีวรพันธุ์
สอนเทศ

นางภัทราวดี
นายคานวณ
นายมนต์ชัย
นายอภิชาติ
น.ส.สุกัลยา
นางเบญจวรรณ
นายอภิพันธ์
นายอุทัย

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

~๒~

๓๐. นางจิราภรณ์
๓๑. นายธนิตศักดิ์
๓๒. นายศราวุฒิ
๓๓. นายคมสัน
๓๔. นายสมภพ
๓๕. นายวันวิสาร
๓๖. น.ส.มัณฑนา
๓๗. พ.อ.สุระ
๓๘. พ.ต.อ.สมนึก
๓๙. น.อ.อภิชาติ

บุตรโพธิ์
อุํนตา
วังริยา
นิลยองตระกูล
ภูมิภักดิ์
ธิวะโตา
ฟูกูล
สิมโสภา
มิควาฬ
แก๎วดวงเทียน

๔๐. พ.อ.ชัยพฤกษ์
๔๑. พ.อ.คาค๎าย
๔๒. ร.ต.ท.อัศรายุทธ
๔๓. พ.ต.ท.ชัยยศ
๔๔. ร.ต.อ.สุรเดช
๔๕. ร.ต.อ.ประเสริฐ
๔๖. ร.ต.อ.สมัย
๔๗. น.อ.เชิดชู
๔๘. พ.อ.อุทัย

กองสมบัติ
แหลํงสะท๎าน
ทองลอง
วรักษ์จุนเกียรติ
สุมาลัย
ศักดิ์แสวง
จันทะค๎อม
ชูเสน
นิลเนตร

๔๙. น.ต.นราธิป

ชุปขุนทด

๕๐. น.อ.อภิชาติ

แก๎วดวงเทียน

๕๑. นายประพนธ์
๕๒. นางสาวอุทัยวรรณ

แก๎วกาพล
ศุภธีรวงศ์

๕๓. นายจักรพงศ์

แสนสุข

๕๔. นายเกรียงศักดิ์
๕๕. วําที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร
๕๖. นายไพฑูรย์
๕๗. น.ส.รุจีรา
๕๘. นายปริญญา
๕๙. นายปิยะพงษ์

เชี่อมงาม
คาแสงดี
สุขตําย
วงศ์เครือศรี
ธรเสนา
ผลาจันทร์

แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
แทน ท๎องถิ่นจังหวัด
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
แทน ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด
พลังงานจังหวัด
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทน ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทน ผู๎บัญชาการหนํวยเรือรักษาความสงบ
เรียบร๎อยตามลาแมํน้าโขง
รอง ผอ.รมน.จว.นพ.
สัสดีจังหวัดนครพนม
แทน สว.ส.รน.๑ กก. ๑๐ บก.รน.
แทน ผู๎กากับการตรวจคนเข๎าเมืองนครพนม
แทน ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๕
แทน ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๖
แทน ผบ.ร๎อย ตชด. ๒๓๗
แทน ผบ.นพค. ๒๒
แทน ผู๎บังคับกองพันทหารราชที่ ๓ กรมทหารราบ
ที่ ๓ นครพนม
หัวหน๎าฝุายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๘
นครพนม
ผู๎บังคับหนํวยเรือรักษาความสงบเรียบร๎อย
ตามลาแมํน้าโขง เขตนครพนม
อัยการจังหวัดนครพนม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครพนม
อัยการคุ๎มครองสิทธิและชํวยเหลือทางกฎหมาย
และบังคับคดีจังหวัด
แทน ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงนครพนม
ผอ.โครงการชลประทานนครพนม
แทน สรรพากรพื้นที่นครพนม
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๑

~๓~

๖๐. นายอรรถดนัย

อรุณไพร

๖๑. นายมงคล
๖๒. นายวุฒิพงษ์

รุณธาตุ
ทับธานี

๖๓. นายภิรมย์
๖๔. นายศัภมิตร
๖๕. นางกชกร
๖๖. พ.ต.อ.ณรัชต์พล
๖๗. นางสาวสรณ์สิริ

มีแก๎ว
พินิจการ
เพชรมุนี
เลิศรัชตะปภัสร์
สีหนาท

๖๘. นายวิระชัย

แบขุนทด

๖๙. น.ส.ศิราณี
๗๐. นายสมัย
๗๑. นายเสนํห์
๗๒. นายประมาณ
๗๓. นายบุญสํง
๗๔. นายสมผล
๗๕. น.ส.สมทรง
๗๖. นายจิตติพงศ์
๗๗. นายณรงค์
๗๘. นายจินตนา
๗๙. นายอดุล
๘๐. นางทิพย์มณฑา

งอยจันทร์เลิศ
ศรีหาญ
กุลนะ
กลํอมจิตต์
ชื่นตา
เมืองโคตร
เผือกผล
วศานนท์
รัตนตรัยวงศ์
สุมขุนทด
ภักดีพันดอน
กอมณี

๘๑. นายจรูญ
๘๒. นางสาวสุมลฑา
๘๓. นายสุรศักดิ์
๘๔. นายสุพจน์
๘๕. นางสาวอมรรัตน์
๘๖. นายวินัย
๘๗. น.ส.ชลลดา
๘๘ น.ส.เปรมวดี
๘๙. นายจีราวัฒน์
๙๐. นายกฤษฎา
๙๑. นางยุภาวรรณ์

เหงําลา
เกตุมณี
ไกรพินิจ
ชะพินใจ
คณานันท์
ชํางชานาญหลํอ
ชนะศรีรัตนกุล
ศรีวรสาร
จันทร์หอม
สาครวงศ์
ไชยดี

แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ๒
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
ผอ.สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ผอ.ทําอากาศยานนครพนม
แทน สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
แทน ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
นายดํานศุลกากรนครพนม
แทน หัวหน๎าหอสมุดแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม
แทน ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๖ สาขา
นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์นครพนม
ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์นครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจพืชนครพนม
หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัด
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครพนม
ผู๎บัญชาการเรือนจากลางนครพนม
ผอ.สถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ผู๎อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ผอ.สานักงานเจ๎าทําภูมิภาค สาขานครพนม
ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุจังหวัด
ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัด
หัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หน.ดํานตรวจสัตว์ปุานครพนม กรมอุทานแหํงชาติ
แทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

~๔~

๙๒. นายฉัตรชัย

เต๎าทอง

๙๓ นายเอกพงษ์

มุสิกะเจริญ

๙๔ น.ส.สุภาพร
๙๕. นายภาษิต
๙๖. นายไพโรจน์
๙๗. นายพิพจน์เดช
๙๘. นายสุวิทย์ชัย
๙๙. นายสุวรรณ
๑๐๐. นายโยธิน
๑๐๑. นายกฤษดา
๑๐๒. นายธวัชชัย
๑๐๓. นายสุกิตติ์
๑๐๔ นายอาทิตย์
๑๐๕. นางปวรา
๑๐๖. นายชาญยุทธ
๑๐๗. นายสุหฤทธิ์

ไตยราช
วิเศษชุนหศิลป์
อุดาโรกุล
เลิศพสุโชค
วิริยุประสพสุข
เอกพันธ์
กุลพันธ์
คาเมือง
จันทร์แก๎ว
ไกรเกตุ
มังคละคีรี
ปวราชิต
วัจนสวัสดิ์
ชาญวนังกูร

๑๐๘. นางมุทุดา
๑๐๙. นายอุฎฐายี

แกํนสุวรรณ
โสวรรณ

๑๑๐. นายศิริชัย
๑๑๑. นายปตโมทย์
๑๑๒. นายปรารถนา

ไตรยราช
เทพกูล
พละมา

๑๑๓. นายพิเชษฐ์
๑๑๔. นายณัฐพงษ์
๑๑๕ นายสมพล
๑๑๖. นายสุธี
๑๑๗. นายสมพงศ์
๑๑๘. นายจรัส
๑๑๙. นายเดํนชัย
๑๒๐. นายเทิดศักดิ์
๑๒๑. นายอุดร
๑๒๒. น.ส.กัญญพัชร

หลั่งทรัพย์
เปี้ยคา
พงษ์พิพัฒน์
กุลตังวัฒนา
ชัยยิ้ม
บุญชวลิต
ไตรยะถา
พลนารี
ลาดบาศรี
แย๎มกมล

ผู๎อานวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑๔
นครพนม
ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.๒)
แทน หัวหน๎าดํานตรวจสัตว์น้าจังหวัดนครพนม
ผู๎จัดการศูนย์ให๎บริการ SME ครบวงจรนครพนม
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
ผู๎จัดการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
ผจก.การประปาสํวนภูมิภาค สาขานครพนม
แทน โทรศัพท์จังหวัดนครพนม
แทน ผู๎จัดการสานักงานยาสูบนครพนม
แทน ผอ.การยางแหํงประเทศไทยจังหวัด
แทน หัวหน๎าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม
ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดนครพนม
ผจก.ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมนครพนม
ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตนครพนม
ผอ.ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัด
ผอ.การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สานักงาน
นครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการนครพนม
ผอ. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
แทน ผอ.โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ผอ.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แทน นายกสมาคมพํอค๎าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานหอการค๎าจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แทน นายสถานีวิทยุ อสมท.นครพนม
แทน ประธาน ก.ธ.จ.นครพนม
แทน ประธานศูนย์ประสานงานเอกชน จังหวัดนครพนม

~๕~

๑๒๓. น.ส.อัมพวา

เพ็ชรกิ่ง

๑๒๔. นายพิสิษฐ์
๑๒๕. น.ส.บังอร
๑๒๖. นายธนกฤต
๑๒๗. น.ส.พรกมล
๑๒๘. นายพร๎อมพันธุ์
๑๒๙. นายสมชอบ
๑๓๐. นายนิวัต
๑๓๑. นายกาญน์ทอง
๑๓๒. นายเอกราช
๑๓๓. นายชัยวัฒน์
๑๓๔. วําที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์
๑๓๕. นายศรี
๑๓๖. นายพีรพล
๑๓๗. นายวรวิทย์
๑๓๘. นายนิทัศน์
๑๓๙. นายทินกร
๑๔๐. นายปรีชาพงศ์
๑๔๑. นายบารุง
๑๔๒. นายวิชาญ
๑๔๓. วําที่ ร.ต.เอกวัฒนา
๑๔๔. พ.ต.ท.กิตติศักดิ์
๑๔๕. พ.ต.อ.จุลฤทธิ์
๑๔๖. พ.ต.อ.มานพ
๑๔๗. พ.ต.ต.วศิน
๑๔๘. พ.ต.อ.นที
๑๔๙. พ.ต.อ.เอกชัย
๑๕๐. พ.ต.อ.กิตติศักดิ์
๑๕๑. พ.ต.ท.ประสิทธิ์
๑๕๒. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์
๑๕๓ พ.ต.อ.กวีศักดิ์
๑๕๔. พ.ต.ท.สมยงค์
๑๕๕. พ.ต.อ.ธัชชัย
๑๕๖. พ.ต.อ.ยศพล
๑๕๗ พ.ต.ท.ธีรเดช
๑๕๘. พ.ต.ท.สมภพ

สินธิสุทธิ์
ทรัพย์พิพัฒน์
อุติลานนท์
พรหมเท๎า
กุลภา
นิติพจน์
เจียวิริยบุญญา
ศรีหาโคตร
มณีกรรณ์
ชัยเวชพิสิฐ
ขาปูุ
ศรีพุทธรินทร์
ลือลํา
พิมพนิตย์
เทศสวัสดิ์
ขันแก๎ว
ทองมี
ศรีลาชัย
น๎อยโต
คงคาน๎อย
สัมฤทธิ์สกุลชัย
จุลกะ
มั่นยิ่ง
พิมพะวงษ์
สริวรวัชร์
นาถึง
จันทร์ศรี
จิระสกุลไทย
ภาคี
สุขบาง
วงษ์สารักษ์
ใยศิริกุล
พิทักษ์ธรรม
เหมนนท์
แก๎วรุนคา

หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
หัวหน๎าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
ผอ.ตรวจเงินแผํนดินจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาผู๎ตรวจราชการ ภาคประชาชน
นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ประธานชมรมกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จังหวัดนครพนม
นายอาเภอเมืองนครพนม
นายอาเภอธาตุพนม
นายอาเภอทําอุเทน
นายอาเภอนาแก
นายอาเภอศรีสงคราม
นายอาเภอบ๎านแพง
นายอาเภอเรณูนคร
นายอาเภอนาหว๎า
นายอาเภอปลาปาก
นายอาเภอโพนสวรรค์
นายอาเภอนาทม
นายอาเภอวังยาง
แทน ผกก.สภ.เมืองนครพนม
ผกก.สภ.ธาตุพนม
ผกก.สภ.นาแก
แทน ผกก.สภ.บ๎านแพง
ผกก.สภ.ทําอุเทน
ผกก.สภ.ปลาปาก
ผกก.สภ.ศรีสงคราม
แทน ผกก.สภ.เรณูนคร
แทน ผกก.สภ.นาหว๎า
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
แทน ผกก.สภ.นาทม
ผกก.สภ.วังยาง
ผกก.สภ.บ๎านกลาง
สวญ.สภ.หลักศิลา
สวญ.สภ.หนองฮี

~๖~

๑๕๙. พ.ต.ท.เจษฎษา
๑๖๐. พ.ต.อ.(หญิง)อมรรัตน์
๑๖๑. พ.ต.ท.เทพรัตน์
๑๖๒. พ.ต.ท.รัฐพร

เปรมโด
บัวศรี
ลึกทะเล
คงสุโข

สวญ.สภ.กุตาไก๎
หัวหน๎าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
หัวหน๎าหนํวยสันติบาลจังหวัด
สารวัตรตารวจทํองเที่ยว ฯ

ผู๎เข๎ารํวมประชุม
๑. นายวรกร
๒. นายศราวุฒิ
๓. นางยุพิน
๔. นายไชยวุฒิ
๕. นายจรัญศักดิ์
๖. นางสาวกนกพร
๗. นางสาวมยุรี
๘. นางพรทิพย์

ปานเพชร
ทรงโฉม
รัตนมงคล
วัชเรนทร์สุนทร
ดวงศรี
ใชยศล
อาจปาสา
ภาจันทร์คู

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

****************************
พิธีการก่อนการประชุม (๑) พิธีการมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
(ที่ทาการปกครองจังหวัด)
(๒) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู๎สนับสนุนการจัดงาน “นครพนม Winter Festival”
(สานักงานจังหวัด)
(๓) พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให๎สถานศึกษาที่รํวมจัดกิจรรม “Bike อุํนไอรัก”
จังหวัดนครพนม
(สานักงานศึกษาธิการจังหวัด)
(๔) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกํหนํวยงานที่มีการปฏิบัติงานที่เข๎มแข็งชํวงเทศกาล
ปีใหมํ พ.ศ. ๒๕๖๒
(สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด)
(๕) พิธีมอบปูายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแหํงชาติสถานประกอบการของ
บริษัทนครพนมฮอนด๎าคาร์ส จากัด
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม)
(๖) การมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู๎ประกอบอาชีพ มาตรา ๒๖
สาขา อาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานต๎อนรับโรงแรมไอโฮเทล นครพนม ระดับ ๑
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม)
(๗) พิธีมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติบัตรแกํผู๎ชนะการประกวดข๎าวหอมมะลิ
ระดับจังหวัด ปีการเพาะปลูก ๒๕๖๑/๖๒ จังหวัดนครพนม
(สานักงานพาณิชย์จังหวัด)

~๗~

(๘) พิธีมอบปูายรับรอง “อาหารสะอาด รสชาติ อรํอย “Clean Food Good Test”
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
(๙) พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ดีเดํนระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๒
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)
-----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู๎บริหารที่ได๎รับการแตํงตั้งมาดารงตาแหนํงใหมํ
๑.๑.๑ นายภาสกร พุทธานุกากร ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดนครพนม
จากตาแหนํงเดิม หัวหน๎างานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝุายทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล กกท.
๑.๑.๒ นายชัชวาล ทรัพย์แก๎วยอด ตาแหนํง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
จากตาแหนํงเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
๑.๑.๓ นายมงคล ศิริเทพทวี ตาแหนํง ผู๎อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
จากตาแหนํงเดิม รองผู๎อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
๑.๑.๔ นายไพจิตร ภูสีอํอน ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ เขต ๒๕
๑.๑.๕ นางมนัสนันท์ ประดิษฐ์ด๎วง ตาแหนํง ผอ.ศูนย์คุ๎มครองคนไร๎ที่พึ่งจังหวัดนครพนม
จากตาแหนํงเดิม นักพัฒนาสังคมชานาญการ สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑.๑.๖ นายบุญสืบ สมัครราช ตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ ๖
สาขานครพนม
จากตาแหนํงเดิม ผอ.สํวนอานวยการ สานักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา
กรมปุาไม๎

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๑
- สานักงานจังหวัดนครพนม / ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน / นายอาเภอทุกอาเภอ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยได้ลงในเว็บไซต์
จังหวัดนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
จานวน ๒๙ หน้า เพื่อให้องค์ประชุมทุกท่านได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าและได้แก้ไขแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

~๘~

ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๔.๑ ผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๒
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ( ข๎อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562)
จังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562จานวน32 โครงการ 116 กิจกรรมรวมงบประมาณทั้งสิ้น 283,684,400 บาท ซึ่งสามารถ
จาแนกตามประเภทงบรายจํายได๎ดังนี้
ประเภทงบรายจ่าย
งบดาเนินงาน (บาท)
งบลงทุน (บาท)

จานวนกิจกรรม
59
57

งบประมาณ(บาท)
82,131,300
192,553,100

คิดเป็นร้อยละ
28.95
67.88

งบรายจ่ายอื่น (บาท)
รวม

116

9,000,000
283,684,400

3.17
100.00

1. ผลการก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMISข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
วงเงิน

ผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน

จานวน
กิจกรรม

(บาท)

ก่อหนี้ผูกพันPO ในระบบ GFMIS แล้ว

41

70,464,660

36.59

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS

16

122,088,440

63.41

รวม

57

192,553,100

100

เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน PO ในระบบ GFMIS

36

20,505,399

10.65

ร้อยละ

2. ผลการเบิกจ่าย(ข้อมูล ณ วันที่ 25มกราคม 2562)
สรุปผลเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภท
รายจ่าย

เงินรับโอนจัดสรร
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ

คงเหลือ
(บาท)

ร้อยละ

~๙~

ภาพรวม

283,684,400

22,851,000

8.06

260,833,400

91.94

งบดาเนินงาน

82,131,300

18,864,000

22.97

63,267,300

77.03

งบลงทุน

192,553,100

1,008,000

0.52

191,545,100

99.48

งบรายจ่ายอื่น

9,000,000

2,979,000

33.10

6,021,000

66.90

เบิกจํายเป็นลาดับที่ 20 ของประเทศ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ผู้แทน คลังจังหวัด
รายงานผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562
(1 ตุลาคม 2561–25มกราคม 2562)
1. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข๎อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
สํวนราชการในจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,130.149 ล๎านบาท แบํงเป็นงบประมาณรายจําย
ประจา 1,812.804 ล๎านบาท และงบประมาณรายจํายลงทุน 3,317.345 ล๎านบาท โดยในภาพรวมมีการเบิกจําย
แล๎วทั้งสิ้น 1,336.942 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 26.06 แบํงเป็นการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา
868.210 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 47.89 และการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนจานวน 468.732 ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 14.13
2. ผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. 2561 และกํอนปี พ.ศ. 2561) เงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี
ทั้งสิ้น 956.274 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 363.365 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 38.00
3. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ (งบ Function) ของสํวนราชการ งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรทั้งสิ้น
จานวน 4,470.065 ล๎านบาท แบํงเป็นงบประมาณรายจํายประจา 1,721.673 ล๎านบาท และงบประมาณรายจําย
ลงทุน 2,748.392 ล๎านบาทโดยในภาพรวมเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 1,309.136 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 29.29 แบํงเป็น
การเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจา 846.367 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 49.16 และการเบิกจํายงบประมาณรายจําย
ลงทุนจานวน 462.769 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 16.84
4. เปรียบเทียบลาดับผลการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการโดยผลการเบิกจํายของรายจําย
ภาพรวมระดับประเทศอยูํลาดับที่ 56 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 9 ระดับ
กลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 2 รายจํายลงทุนระดับประเทศอยูํลาดับที่ 46 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํในลาดับที่ 5 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํใน
ลาดับที่ 1 และรายจํายประจาระดับประเทศอยูํลาดับที่ 58 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(12 จังหวัด) อยูํใน
ลาดับที่ 11 ระดับกลุํมสนุก (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) อยูํในลาดับที่ 3
5. ผลการเบิกจํายงบพัฒนาจังหวัดนครพนมได๎รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 22.851 ล๎านบาท แบํงเป็น
งบดาเนินงาน 82.131 ล๎านบาท งบรายจํายลงทุน 192.553 ล๎านบาท และงบรายจํายอื่น 9.000 ล๎านบาท โดยใน
ภาพรวมมีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 22.851 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 8.06 โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 12 ของ
ประเทศลาดับที่ 3 ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) และลาดับที่ 1 ของระดับกลุํมสนุก
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

~ ๑๐ ~

6. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดสกลนคร) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 386.870ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 6.348 ล๎านบาท
คิดเป็นร๎อยละ 1.64 โดยผลการเบิกจํายอยูํในลาดับที่ 4 ของประเทศ (18 กลุํมจังหวัด)
7. ผลการเบิกจํายงบกลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดนครพนม งบประมาณที่ได๎รับ
จัดสรรทั้งสิ้น 16.667 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 1.000 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 6
8. ผลการเบิกจํายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น
376.400 ล๎านบาท มีการเบิกจํายแล๎วทั้งสิ้น 4.955 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 1.32
๙. ประมาณการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน งบพัฒนาจังหวัด ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 192.553
ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว 1.008 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเพิ่มในเดือนมกราคม 2562 จานวน 2.470 ล๎านบาท
จะเบิกจํายเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จานวน 12.108 ล๎านบาทจะเบิกจํายเพิ่มในเดือนมีนาคม 2562 จานวน
1.127 ล๎านบาท รวมคาดวําจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงิน 16.713 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 8.68
ประมาณการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจํายลงทุน งบ Function ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 2}748.392 ล๎านบาท เบิกจําย
แล๎ว 462.769 ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเพิ่มในเดือนมกราคม 2562 จานวน 11.656 ล๎านบาท จะเบิกจํายเพิ่ม
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จานวน 21.529 ล๎านบาท จะเบิกจํายเพิ่มในเดือนมีนาคม 2562 จานวน 8.488 ล๎านบาท
รวมคาดวําจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงิน 504.442 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 18.35 ประมาณการเบิกจํายเงิน
งบประมาณรายจํายลงทุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได๎รับจัดสรรทั้งสิ้น 376.400 ล๎านบาท เบิกจํายแล๎ว 4.955
ล๎านบาท คาดวําจะเบิกจํายเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จานวน 2.701 ล๎านบาท จะเบิกจํายเพิ่มในเดือนมีนาคม
2562 จานวน 3.661 ล๎านบาท รวมคาดวําจะเบิก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รวมเป็นเงิน 11.317 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 3.01 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ สรุปมูลค่าการค้าชายแดนไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๒๕๖๑)
ด่านศุลกากรนครพนม
ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดเก็บรายได๎ รายไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ต.ค.- ธ.ค. 2561) ดํานศุลกากรนครพนม สานักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร
1. ผลการจัดเก็บรายได๎ศุลกากร รายไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. – ธ.ค. 2561)
การจัดเก็บรายได๎รายไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. - ธ.ค. 2561) ดํานศุลกากรนครพนม
จัดเก็บรายได๎รวมเป็นจานวนทัง้ สิ้น 579.75 ล๎านบาท โดยเป็นรายได๎ศุลกากรจานวน 85.77 ล๎านบาท (อากรขาเข๎า 84.74
ล๎านบาท และคําธรรมเนียม 1.03 ล๎านบาท) และรายได๎ที่จัดเก็บแทนหนํวยงานอื่น จานวน 493.98 ล๎านบาท
(ภาษีมูลคําเพิ่ม 445.32 ล๎านบาท , รายได๎มหาดไทยและภาษีสรรพสามิต 48.66 ล๎านบาท)
การจัดเก็บรายได๎ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. - ธ.ค. 2561) โดยรวม 85.77 ล๎านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 59.21 ล๎านบาท เพิ่มสูงขึ้น 26.56 ล๎านบาท หรือคิด
เป็น 44.86% และเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการการจัดเก็บรายได๎ในชํวงไตรมาสแรก 70.20 ล๎านบาท สามารถ
จัดเก็บรายได๎สูงกวําประมาณการ 15.57 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 22.18%โดยจัดเก็บอากรขาเข๎า84.74 ล๎านบาท สูงกวํา
ประมาณการ (69.34) 15.40 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 22.21%(คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดใน
ไตรมาสแรก 14.62%)และจัดเก็บคําธรรมเนียม 1.03 ล๎านบาท สูงกวําประมาณการ (0.86) 0.17 ล๎านบาท หรือคิด
เป็น 19.77%(คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในไตรมาสแรก 0.18%)สาหรับการจัดเก็บรายได๎แทน
หนํวยงานอื่นโดยรวม 493.98 ล๎านบาท สูงขึ้นจากชํวงเดียวกันของปีกํอน(463.19) ถึง30.79 ล๎านบาทหรือคิด

~ ๑๑ ~

เป็นร๎อยละ 6.65% โดยแยกเป็นภาษีมูลคําเพิ่ม 445.32 ล๎านบาท จัดเก็บได๎สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน (418.13)
27.19 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 6.50% (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในไตรมาสแรก 76.81%)
ภาษีสรรพสามิตและรายได๎มหาดไทย 48.66 ล๎านบาท จัดเก็บได๎สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน (45.06) 3.60 ล๎านบาท
หรือคิดเป็น 7.99% (คิดเป็นร๎อยละของรายได๎โดยรวมที่จัดเก็บได๎ทั้งหมดในไตรมาสแรก 8.39%)
2. วิเคราะห์สาเหตุที่ทาให๎ผลการจัดเก็บรายได๎สูงกวําประมาณการ และสูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน
มูลค๎าการนาเข๎าในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี งปม. 2562) มีมูลคําการ
นาเข๎า 7,514.64 ล๎านบาท และมูลคํานาเข๎าในชํวงเดียวกันของปีงบประมาณกํอน 6,897.98 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น
616.66 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 8.94%
สินค๎านาเข๎าที่มีการจัดเก็บอากรสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปูนซีเมนต์สาหรับฉาบ (50.51 ล๎านบาท)
ฐานรองฮาร์ดดิสไดร์ฟ (7.92 ล๎านบาท)และสายไฟพร๎อมขั้ว (7.86 ล๎านบาท)
สินค๎าที่มีมูลค๎านาเข๎าสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (4,335.14 ล๎านบาท)
พลังงานไฟฟูา (2,961.00 ล๎านบาท) และปูนซีเมนต์สาหรับฉาบ (663.82 ล๎านบาท)
มูลคําการนาเข๎าสํวนใหญํของดํานศุลกากรนครพนม ใช๎สิทธิลดอัตราอากรตามมาตรา 12 (ทั่วไป)
สํวนใหญํจะเป็นสินค๎าที่นาเข๎าจากประเทศจีน และใช๎สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการ
ยกเว๎นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สาหรับเขตการค๎าเสรีอาเซียน(FORM D)สํวนใหญํเป็นสินค๎าที่นาเข๎าจากประเทศ
สปป.ลาว เวียดนาม
3. มูลคําการสํงออกสินค๎าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มูลค๎าการสํงออกในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี งปม. 2562) มีมูลคําการ
นาเข๎า 12,733.67 ล๎านบาท และมูลคํานาเข๎าในชํวงเดียวกันของปีงบประมาณกํอน 13,593.02 ล๎านบาท ลดลง
859.35 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 6.32% ซึ่งปัจจัยที่ทาให๎มูลคําการสํงออกลดลงจากปีกํอน อาจเป็นผลมาจากความสะดวก
ในเรื่องเส๎นทางการขนสํงสินค๎า ความต๎องการของกลุํมลูกค๎าเปลี่ยนไป เป็นต๎น
สินค๎าสํงออกที่มีมูลคําการสํงออกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ขนุน ชมพูํ ทุเรียน มะขาม ลาไย (5,881.55
ล๎านบาท) เครื่องดื่มบารุงกาลัง (2,961.00 ล๎านบาท) และลาไยอบแห๎ง (1,477.77 ล๎านบาท)
สินค๎าผํานแดนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศที่สาม มูลคําสูงสุด 3 อันดับแรก คือ แบตเตอรี่ (15.01
ล๎านบาท) แรํโปแตส (9.10 ล๎านบาท) แรํนิกเกิล (7.87 ล๎านบาท)
สินค๎าผํานแดนจากประเทศที่สามไปยัง สปป.ลาว มูลคําสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เครื่องระเหยแบบ 2
ขั้นตอน (17.84 ล๎านบาท) ปลาหมึกกล๎วยแชํแข็ง (11.45 ล๎านบาท) ชุดอุปกรณ์ขุดเจาะ (11.36 ล๎านบาท)
4. ยานพาหนะเข๎า – ออกในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รถยนต์บรรทุกเข๎า-ออกในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี งปม. 2562)
มีจานวน 31,392 คัน
รถยนต์สํวนบุคคลเข๎า-ออกในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี งปม. 2562)
มีจานวน 34,275 คัน
รถยนต์บรรทุกสินค๎าผํานแดนเข๎า-ออกในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี
งปม. 2562)มีจานวน 271 คัน
รถโดยสารเข๎า-ออกในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี งปม. 2562)
มีจานวน 1,595 คัน
5. ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากร ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

~ ๑๒ ~

ผลการจับกุมตามกฎหมายศุลกากรในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี งปม.
2562) มีจานวน 15 คดี โดยแยกเป็นคดีลักลอบ 10 คดี และคดีหลีกเลี่ยงข๎อห๎ามข๎อกากัด จานวน 5 คดี
(ประมาณการ 7 คดี) สูงกวําประมาณการ 8 คดี คิดเป็นร๎อยละ 114
คําขายของกลางในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี งปม. 2562)
มีจานวน 506,377 บาท
คําปรับในชํวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 (ไตรมาสแรกของปี งปม. 2562) มีจานวน
215,522 บาท
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ สรุปสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๒
หัวหน้าสานักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครพนม ระหวํางวันที่ 27 ธันวาคม 2561 –2 มกราคม 2562
ดังนี้
1. การตั้งจุดตรวจในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม
- จุดตรวจหลักจานวน 25 จุด มีผู๎ปฏิบัติงานทุกผลัดจานวน908นาย
- เรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการ 10 รสขม.จานวน 184,510 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว
จานวน 91,094 คัน (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 97.5)
- จานวนผู๎ที่ถูกดาเนินคดี 18,479 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว จานวน 2,826 ราย (เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 18.1)
โดยผู๎ที่ถูกดาเนินคดี 3 อันดับแรก ได๎แกํ อันดับที่ 1 ไมํมีใบขับขี่ 6,715 ราย คิดเป็นร๎อยละ
36.3อันดับที่ 2 ไมํสวมหมวกนิรภัย 4,430 ราย คิดเป็นร๎อยละ 23.9และอันดับที่ 3 ไมํคาดเข็มขัดนิรภัย 3,073 ราย
คิดเป็นร๎อยละ 16.6 ซึ่งจับคนเมาแล๎วขับจานวนทั้งสิ้น 528 รายคิดเป็นร๎อยละ 2.9
2. จานวนอุบัติเหตุรวม 21 ครั้งลดลงจากปีที่แล๎ว จานวน 7 ครั้ง ลดลงร๎อยละ 25 อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ได๎แกํ อาเภอเมืองนครพนม จานวน 8 ครั้ง รองลงมาคือ อาเภอเรณูนครจานวน 4 ครั้ง
3. จานวนผู๎เสียชีวิตรวมทั้งสิน้ 4 รายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว จานวน 1 รายเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 33.3 อาเภอ
ที่มีผู๎เสียชีวิตได๎แกํ อาเภอธาตุพนม, นาหว๎า, ปลาปาก และอาเภอเรณูนคร อาเภอละ 1 ราย
4.ผู๎บาดเจ็บ Admit รวม 22 ราย ลดลงจากปีที่แล๎ว จานวน 3 ราย ลดลงร๎อยละ 12 อาเภอที่มีผู๎บาดเจ็บ
สูงสุด ได๎แกํ อาเภอเมืองนครพนม จานวน 10 รายรองลงมาคืออาเภอเรณูนคร จานวน 6 ราย สํวนอาเภอที่ไมํมีผู๎บาดเจ็บ
สาหัสและไมํมีผู๎เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมี 4 อาเภอได๎แกํ อาเภอทําอุเทน, นาแก, วังยางและอาเภอศรีสงคราม
5. สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือขับรถเร็วเกินกาหนด คิดเป็นร๎อยละ 45.5 รองลงมาคือเมาสุรา
คิดเป็นร๎อยละ 22.7
6. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถมอเตอร์ไซค์ คิดเป็นร๎อยละ 81.8 รองลงมาคือรถปิคอัฟ
คิดเป็นร๎อยละ 13.6
7. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนทางหลวงแผํนดินคิดเป็นร๎อยละ 45.5รองลงมาคือถนน
ในหมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 40.9

~ ๑๓ ~

8. ชํวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือชํวงเวลา 20.01 –00.00 น. คิดเป็นร๎อยละ 31.8 รองลงมาคือ
ชํวงเวลา 16.01 – 20.00 น. คิดเป็นร๎อยละ 31.8
9. ชํวงอายุของผู๎ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือชํวงวัยรุํน อายุระหวําง 15 – 19 ปี คิดเป็นร๎อยละ 23.2
รองลงมาคือชํวงอายุ 30 – 39 ปี และชํวงอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 19.2
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ สรุปข้อมูลรายงานสถานการณ์น้า
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครพนม
สรุปข๎อมูลประชุม ณ วันที่ 28 มกราคม 2561
โครงการชลประทานนครพนม รายงานสถานการณ์น้าในจังหวัดนครพนม ข๎อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2561 ปริมาณน้า
ในอํางเก็บน้าขนาดกลางและอํางเก็บน้าตามโครงการพระราชดาริ จานวน 19 อําง ความจุที่สามารถเก็บกักได๎ 51.243
ล๎าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้า 29.984ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 58.51% ของความจุ ปริมาณน้าใช๎การได๎ 27.601 ล๎าน ลบ.ม.
คิดเป็น 53.862% ของความจุ .สถานการณ์ในลาน้าตําง จุดวัดน้าแมํน้าโขง บ๎านหนองแสง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 2.18 ม.ต่ากวําตลิ่ง 10.82 ม. ลดลงจากเมื่อวาน 0.03 ม.
แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้าแมํน้าสงคราม บ๎านหาดแพง ตาบลหาดแพง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา
07.00 น.) อยูํที่ระดับ 3.12 ม.ต่ากวําตลิ่ง 11.38ม.ลดลงจากเมื่อวาน 0.04 ม.แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้า ปตร.น้าอูน
บ๎านปากอูน ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 6.76 ม.
ต่ากวําตลิ่ง 4.24 ม.เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.02 ม.แนวโน๎มเพิ่มขึ้น จุดวัดน้า ปตร.ห๎วยทวย บ๎านกะเสริม ตาบลโนนตาล
อาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 8.54 ม. ต่ากวําตลิ่ง 3.96ม. ลดลงจาก
เมื่อวาน 0.01 ม.แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้าห๎วยบังกอ บ๎านทําค๎อ ตาบลทําค๎อ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน
( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 5.50 ม.ต่ากวําตลิ่ง 3.50 ม. ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.00 ม.แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้า
ห๎วยบังฮวก บ๎านดอนนางหงส์ ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน( เวลา07.00 น.)อยูํที่
ระดับ 1.50 ม.ต่ากวําตลิ่ง 5.20 ม. ทรงตัวจากเมื่อวาน0.00 ม.แนวโน๎มลดลง จุดวัดน้า ปตร.ธรณิศนฤมิต บ๎านน้าก่า
ตาบลน้าก่า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบัน ( เวลา07.00 น.) อยูํที่ระดับ 5.73 ม.ต่ากวําตลิ่ง 1.27 ม.
ลดลงจากเมื่อวาน 0.00 ม. แนวโน๎มลดลง จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ การขับเคลื่อนโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจาปี ๒๕๖๒
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัด
ตามที่รัฐบาลให๎ความสาคัญกับการแก๎ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคมและกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) เพื่อพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูงที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
ประชาชนมีความสุข โดยน๎อมนา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตให๎เกิดความสมดุล
และสามารถปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาและรู๎เทําทันโลก โดยยึดทาง
สายกลางบนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรอบรู๎ รอบคอบ มีภูมิคุ๎มกันและมีคุณธรรม นั้น เพื่อสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาล จังหวัดนครพนม ได๎กาหนดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด ไว๎วํา “เมืองนําอยูํ ประตูเศรษฐกิจสูํอาเซียน
และจีนตอนใต๎ - ตะวันออก กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎ 6 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ

~ ๑๔ ~

ชีวิตเพื่อสร๎างความสุขอยํางยั่งยืน กาหนดเปูาหมายตัวชี้วัดความสาเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับความสุขของคน
นครพนมเพิ่มขึ้นและจากการจัดเก็บข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี 2561 ของจังหวัดนครพนม มีครัวเรือน
อาศัยอยูํจริงในเขตชนบท จานวน 166,831 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่ไมํผํานเกณฑ์ข๎อ 22 “รายได๎ของคนในครัวเรือน
ต่ากวํา 38,000 บาท/คน/ปี” จานวน 453 ครัวเรือน ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนนครพนมที่รอการแก๎ไข
และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น จังหวัดนครพนมจึงได๎จัดทาโครงการ“นครพนมสร๎างสังคมอุดมสุข”ขึ้น มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ เพื่อพัฒนายกระดับครัวเรือนเปูาหมายให๎ผํานเกณฑ์ด๎านรายได๎ เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนของ
ครัวเรือนเปูาหมายให๎ได๎รับความชํวยเหลือตามสภาพปัญหา และเพื่อเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดี/สํงมอบบริการที่เป็นเลิศ
แกํประชาชน ทั้งนี้ ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0019/ว 1101 ลว. 21 มกราคม 2562 ขอให๎อาเภอ
ได๎ดาเนินการ
1. แตํงตัง้ คณะกรรมการโครงการ “นครพนม สร๎างสังคมอุดมสุข” (ทีมสร๎างสุข) ทั้ง 3 ระดับ
คือ ระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับหมูํบ๎านให๎เป็นไปตามกรอบแนวทาง
2. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํทีมสร๎างสุขระดับอาเภอและให๎ทีมสร๎างสุขอาเภอสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจแกํทีมสร๎างสุขระดับตาบลและหมูํบ๎าน
3. มอบหมายภารกิจให๎ทีมสร๎างสุขตาบลและหมูํบ๎าน สารวจกลุํมเปูาหมายที่จะเข๎ารํวมโครงการฯ
โดยตรวจสอบสถานะครัวเรือนที่ไมํผํานเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 ข๎อ 22 รายได๎ของครัวเรือนต่ากวํา38,000 บาท/คน/ปี
และจัดทาสมุดบันทึกการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปูาหมาย (Family Folder)เพื่อ
เสนอความต๎องการในการแก๎ไขปัญหาด๎านตําง ๆ อนึ่ง หากพบวํามีครัวเรือนยากจน ตกสารวจจากการจัดเก็บข๎อมูล
จปฐ. ปี 2561 และประสงค์เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎ใช๎เวทีประชาคมหมูํบ๎านให๎ความเห็นชอบและรับรองข๎อมูล และสํง
รายชื่อให๎จังหวัดทราบตามแบบรายงานที่กาหนด ทั้งนี้ เมื่อได๎รับทราบข๎อมูลศึกยภาพและความต๎องการของแตํละ
ครัวเรือน จักได๎บูรณาการความรํวมมือให๎ความชํวยเหลือตํอไป อาทิ ครัวเรือนที่มีความต๎องการด๎านอาชีพเสริม
ประสานความชํวยเหลือจากหนํวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกระทรวงมหาดไทย ครัวเรือนที่พิการประสานความชํวยเหลือจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือเจ็บปุวยเรื้อรังประสานสาธารณสุข เป็นต๎น โดยจังหวัดนครพนมจะได๎จัดประชุมสร๎างความเข๎าใจแกํฝุายเลขานุการ
โครงการในวันที่ 31 มกราคม 2562 กรอบแนวคิดโครงการ จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.
เป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประกาศและมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ การจัดที่เลือกตั้งสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการเลือกตั้ง ส.ส.
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๙๒ บัญญัติว่า เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการอานวยความสะดวกสาหรับการ

~ ๑๕ ~

ออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง ลงคะแนนภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วย
ตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทา
เครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทาการแทนโดยความยินยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ
ลับ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาหนดให้มีการจัดที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว
ให้หมดสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ฯลฯ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดให้มีที่เลือกตั้งสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๙๒
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครพนมจานวน
๑ หน่วย คือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เลขที่ ๑๐๑ ม.๓ ถ.นครพนม – ท่าอุเทนต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนมมีผู้มีสิทธิรวมทั้งสิ้น จานวน ๓๗ คน จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๙๑ บัญญัติว่า การออกเสียงลงคะแนนให้ทาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัคร
ในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใสมัครผู้ใดให้ทาเครื่องหมายกากบาทลง
ในช่องทาเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครใด” ที่ส่วนล่างของบัตรเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
นครพนมจึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องวิธีการลงคะแนน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่แนบมาพร้อมนี้ให้ประชาชนดู เพื่อให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้ถูกต้อง และมีบัตรเสียจานวนน้อย จึงขอนา
เรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพผู้ต้องขังสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม(SME)
ผบ.เรือนจากลางนครพนม
เรือนจากลางนครพนมได๎ดาเนินโครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพผู๎ต๎องขัง
สูํการเป็นผู๎ประกอบการขนาดยํอม (SME) โดยการนาผู๎ต๎องขับที่ได๎รับการฝึกทักษะทางอาชีพจากภายในเรือนจา จนเกิด
ทักษะและความชานาญ แล๎วนาผู๎ต๎องขังดังกลําว ออกไปทางานจาหนํายกาแฟ เบเกอรี่ และอาหารตามสั่งยังสถานที่จริง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎ต๎องขังสามารถนาไปประกอบาชีพได๎ภายหลังพ๎นโทษและมุํงเน๎นสํงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระเป็นผู๎ประกอบการขนาดยํอม (SME) ทาให๎เกิดความยั่งยืนในชีวิตของตนเองและครอบครัว จึงขอนาเรียนให๎ที่
ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

~ ๑๖ ~

๔.๑๑ ประชาสัมพันธ์การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑)
สรรพากรพื้นที่นครพนม
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชาระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ประจาปีภาษี
2561 ด๎วย ขณะนี้ได๎ถึงกาหนดเวลา การยื่นแบบและชาระภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ประจาปีภาษี 2561 สาหรับผูม๎ ี
เงินได๎ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล กองมรดก ที่ยังมิได๎แบํง และวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีเงินได๎ในปีภาษีที่ลํวงมาแล๎ว มีหน๎าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ภายในวันที่ 1 มกราคม
2562 ถึง 1 เมษายน 2562 (วันที่ 31 มีนาคม 2562 ตรงกับวันอาทิตย์) ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุก
แหํง นอกจากนี้ยังสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีผํานระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
หรือ RD Smart Tax Application ได๎ตลอด 24 ชั่วโมง ไมํเว๎นวันหยุดราชการ และกรมสรรพากรได๎ขยายเวลาการยื่น
แบบผํานระบบอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแตํวันพ๎นกาหนดเวลาการยื่นแบบ เป็นภายในวันที่ 9 เมษายน
2562 (วันที่ 8 เมษายน 2562 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันจักรี)
ในปี พ.ศ.2562 กรมสรรพากรได๎เปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการและการคืนภาษีเงินได๎บุคคล
ธรรมดา ดังนี้
1. ในการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต เปิดให๎บริการ upload ไฟล์เอกสารแนบ ผํานระบบ
e-filing สาหรับผู๎ขอคืนภาษี ที่มีความประสงค์จะแนบไฟล์พร๎อมการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต โดยระบบ
จะแสดงปุุมให๎ upload เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับผู๎ขอคืนภาษีไมํต๎องนาสํงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคืน
ภาษี (กรณีติดเกณฑ์ตรวจกํอนคืนภาษี) หรือ ในกรณีที่ประสงค์จะ upload ไฟล์เอกสารแนบผํานระบบ e-filing
ในภายหลัง ก็สามารถทาได๎ โดยเข๎าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกเมนู ระบบบริการสอบถาม
ข๎อมูลการขอคืนภาษี ทั้งนี้ ไฟล์เอกสารที่อนุญาตให๎ upload จะต๎องมีนามสกุล JPG , PNG , BMP , TIF , PDF
รวมขนาดของไฟล์ทั้งหมดไมํเกิน 20 MB (ถ๎าเกินสามารถ upload ได๎หลายครั้ง) ระบบฯ ไมํรองรับไฟล์ PDF
ที่มี password หรือ secured
2. สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แหํงชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาล ที่มุํงหมายเพื่อพัฒนาระบบการชาระเงินของไทยให๎เข๎า
สูํการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อยํางครบวงจร และเป็นการอานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ขอคืนภาษี
ให๎ได๎รับเงินคืนภาษีเป็นไปอยํางรวดเร็ว โดยไมํต๎องรอเคลียริ่งเช็ค และลดภาระในการเดินทางไปธนาคาร เพื่อนาเช็คไป
เข๎าบัญชีเงินฝากธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการแก๎ปัญหาเรื่องเช็คสํงไมํถึงมือผู๎รับ หรือเช็ค สูญหาย และชํวยลดต๎นทุนคําใช๎
จํายในการพิมพ์เช็ค ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต๎นไป กรมสรรพากรได๎ยกเลิกการคืนภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา
เป็นเช็ค โดยจะคืนภาษีผํานระบบโอนเงินแบบพร๎อมเพย์ เข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู๎ขอคืนลงทะเบียนพร๎อมเพย์ด๎วย
เลขประจาตัวประชาชน หากผู๎ขอคืนไมํลงทะบียนพร๎อมเพย์ด๎วยเลขประจาตัวประชาชนภายในเวลาที่กรมสรรพากร
กาหนด (ประมาณ 15 วัน) กรมสรรพากรจะสํงหนังสือแจ๎งคืนเงินภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา( ค.21) ให๎ผู๎ขอคืนภาษี
ทางไปรษณีย์ เมื่อผู๎ขอคืนภาษีได๎รับหนังสือฯ ให๎นาหนังสือ แจ๎งคืนเงินภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา (ค.21) พร๎อมบัตร
ประจาตัวประชาชน ไปที่ธนาคากรุงไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทั่วราชอาณาจักร
ซึ่งธนาคารฯ จะเสนอทางเลือกให๎ผู๎ขอคืนภาษี ดังนี้
2.1 กรณีผู๎ขอคืนภาษี แจ๎งวําได๎ลงทะเบียนพร๎อมเพย์แล๎ว ธนาคารจะคืนภาษีผํานระบบโอนเงิน
แบบพร๎อมเพย์ทันที
2.๓ กรณีผู๎ขอคืนภาษี ไมํประสงค์จะลงทะเบียนพร๎อมเพย์ หากมีบัญชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงไทย
หรือ ธกส. ธนาคารฯ จะนาเงินเข๎าบัญชีธนาคารให๎ทันที หากไมํมีบัญชีธนาคาร ผู๎ขอคืนภาษี สามารถเปิดบัญชีธนาคาร
ได๎ทันทีโดยไมํมีวงเงินขั้นต่า

~ ๑๗ ~

2.๔ เฉพาะกรณีธนาคารกรุงไทยเทํานั้น หากผู๎ขอคืนภาษี ไมํประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารฯ จะให๎ e-money card กับผู๎ขอคืนภาษี ซึ่งสามารถนาไปกดเงินที่ตู๎ ATM เพื่อถอนเงินสด
ออกได๎ทันที
3. กรณีผู๎ขอคืนภาษี ไมํทราบวําเงินคืนภาษีแบบพร๎อมเพย์เข๎าที่ธนาคารไหน ผู๎ขอคืนภาษี สามารถ
ตรวจสอบได๎ที่ระบบบริการสอบถามข๎อมูลการขอคืนภาษี โดยระบบจะแสดงปุุมให๎สอบถามได๎ หาก ผู๎ขอคืนภาษี ยื่น
แบบทางอินเทอร์เน็ต ให๎ใสํ รหัสผู๎ใช๎ (user name) และรหัสผําน (password) ที่ได๎จากระบบ e-filing เพื่อยืนยันตัวตน
ระบบจะ Link ตํอไปที่หน๎าจอของธนาคากรุงไทย ซึ่งจะแจ๎งข๎อความให๎ผู๎ขอคืนภาษี ทราบทันที แตํหากผู๎ขอคืนภาษี ยื่น
แบบทางกระดาษ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอ รหัสผู๎ใช๎ (user name) และรหัสผําน (password) กํอน ก็สามารถตรวจสอบ
ได๎เชํนเดียวกัน
4. กรณีหนังสือแจ๎งคืนเงินภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา (ค.21) สูญหาย หรือ สํงไมํถึงผู๎ขอคืนภาษี
กรมสรรพากรเปิดให๎บริการยื่นคาร๎อง ขอให๎ออกหนังสือแจ๎งคืนเงินภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา (ค21) ฉบับใหมํ ค.39
ออนไลน์ หรือ สามารถยื่นคาร๎องได๎ที่ สานักงานสรรพากรพื้นที่
หากมีข๎อสงสัยประการใดโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สานักงานสรรพากรพื่นที่นครพนม,
สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่, สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-4251-1804 , 0-4251-3128 -9 หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ ข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการลดพลังงานของส่วนราชการในจังหวัดนครพนม รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ :
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
พลังงานจังหวัด
ข๎อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการลดพลังงานของสํวนราชการในจังหวัดนครพนมรอบเดือนธันวาคม 2561 : ข๎อมูล ณ วันที่ 25
มกราคม 2562 ระดับคะแนนของจังหวัดนครพนม การใช๎ไฟฟูาได๎ 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 ) การใช๎น้ามันได๎ 0
คะแนน (คะแนนเต็ม 5) ร๎อยละการรายงานผลการใช๎พลังงานของหนํวยงาน การใช๎ไฟฟูา = 67.74 % การใช๎
น้ามัน = 66.13 % จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
๕.๑ คณะทางานขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครพนม

ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ด๎วยจังหวัดนครพนมได๎กาหนดวาระจังหวัดนครพนม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ไว๎ ๕ ด๎าน ได๎แกํ นครแหํงเกษตรอินทรีย์จังหวัดสะอาด การสํงเสริมการทํองเที่ยว การรักษาความมั่นคงและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดและการสํงเสริมการค๎ากับประเทศเพื่อนบ๎าน เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม ดังนั้น เพื่อให๎การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครพนม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นไปด๎วย ความเรียบร๎อยถูกต๎อง และเหมาะสมจังหวัดจึงได๎จัดทา “รํางคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนวาระจังหวัด

~ ๑๘ ~

นครพนม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อให๎ที่ประชุมกรมการจังหวัดได๎พิจาณารํวมกัน โดยมีองค์ประกอบจานวน ๖ ฝุาย
ดังนี้ ๑. ฝุายอานวยการ ๒. ฝุายขับเคลื่อนนครแหํงเกษตรอินทรีย์ ๓. ฝุายจังหวัดสะอาด ๔. ฝุายสํงเสริมการทํองเที่ยว
๕. ฝุายสํงเสริมการค๎ากับประเทศเพื่อนบ๎าน ๖. คณะทางานฝุายการรักษาความมั่นคงและแก๎ไขปัญหายาเสพติด จึงขอ
มติที่ประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

เห็นชอบ
เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
๖.๑ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ
(สานักงานจังหวัด) รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม

หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม ได๎ดาเนินการจัดตั้งและให๎บริการรับเรื่องราว
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข์แกํประชาชน ตั้งแตํวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งได๎รับเรื่องราว
ร๎องเรียน/ร๎องทุกข์จากประชาชนทั้งหมด จานวน 2,172 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยุติแล๎ว จานวน 1,957 เรื่อง คิดเป็นร๎อย
ละ 90.10 และเรื่องที่อยูํระหวํางดาเนินการ จานวน 215 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 9.90 จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ผู้แทน นายกเหล่าเหล่ากาชาดจังหวัด
มกราคม ๒๕๖๒

สรุปผลการปฏิบัติงานของเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ประจาเดือน

1.งานรับบริจาคโลหิต
วันที่ 9 มกราคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 270 ยูนิต
วันที่ 11 มกราคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 179 ยูนิต
วันที่ 14 มกราคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 86 ยูนิต
วันที่ 16 มกราคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 282 ยูนิต
วันที่ 22 มกราคม 2562 ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่วําการอาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
มีผู๎มารํวมบริจาคโลหิต จานวน 111 ยูนิต
2.งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ
- ออกหนํวยรับบริจาคดวงตา จานวน 5 ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 61 ราย
- ออกหนํวยรับบริจาคอวัยวะ จานวน 5 ครั้ง
มีผู๎บริจาค จานวน 62 ราย
3.งานบรรเทาทุกข์

~ ๑๙ ~

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม มอบหมายให๎นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนมรํวมเป็นเกียรติและกลําวต๎อนรับ
พลโท นายแพทย์อานาจ บาลี ผู๎อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ
ในโอกาสเดินทางมาบรรเทาทุกข์ผู๎ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งมีกลุํมเปูาหมายดังนี้
1. ถวายผ๎าหํมกันหนาวและชุชดสังฆทานแดํพระภิกษุสงฆ์ จานวน 9 รูป
2. มอบผ๎าหํมกันหนาวแกํประชาชนจานวน 500 ชุด
3. เสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนแกํเด็กนักเรียน จานวน 50 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนคาเตย
อุปถัมภ์ ตาบลคาเตย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/ นายกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม ประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หนํวยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร๎างรอยยิ้มให๎ประชาชน ครั้งที่ 4/2562
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ๎านโพนทอง ตาบลโพนทอง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม ในโอกาส
เดียวกันทํานนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ได๎ให๎คณะกรรมการ/สมาชิก เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
นาถุงยังชีพ มอบแกํผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส จานวน 100 ชุด
4.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันที่ 12 มกราคม 2562 นานสยาม ศิริมงคล นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎นาย
นิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล๎ว เลขานุการเหลํากาชาดนครพนม พร๎อมด๎วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกและบุคลากร เหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม รํวมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหํงชาติ ประจาปี 2562 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง
ประเทศไทยจังหวัดนครพนม
วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม /นายกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุํม ประจาปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
นครพนม ตาบลนาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วยกรรมการ/สมาชิก เหลํากาชาดจังหวัด
นครพนมรํวมเป็นเกียรติพิธี ทั้งนี้ได๎สนับสนุน นม ขนม และพบปะพูดคุยให๎กาลังใจ แกํเด็กๆ ผู๎พิการ และผู๎ปกครองที่มา
รับทุนการศึกษาด๎วย
5.งานพิธี
วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม มอบหมายให๎ คณะกรรมการ/ สมาชิกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมพิธีถวายพานพุํมดอกไม๎ เพื่อถวายราช
สักการะ และสดุดีเฉลิมพระเกียรติพํอคุณรามคาแหงมหาราชเนื่องในงาน “วันพํอคุณรามคาแหงมหาราช ประจาปี
2562 ” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พํอขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครพนม
วันที่ 18 มกราคม 2562 เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เข๎ารํวมประกอบพิธีวางพานพุํมดอกไม๎สด
ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจาปี 2562 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัด
นครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํา-กาชาดจังหวัด
นครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล๎ว เลขานุการเหลํา
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กาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย กรรมการ/สมาชิก /บุคลากร เหลํากาชาดจังหวัดนครพนม รํวมในพิธีกระทาสัตย์
ปฏิญาณตนตํอธงชัยเฉลิมพล "วันกองทัพไทย" ณ คํายพระยอดเมืองขวาง ตาบลกุรุคุ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6.งานประชุม
วันที่ 21 มกราคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล นายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให๎
นางเยาวพา คัมภิรานนท์ รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วยกรรมการ และสมาชิกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม รํวมประชุมเหลํากาชาดจังหวัด ภาค 7 ครั้งที่ 1/2562 ประกอบด๎วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร
นครพนม ร๎อยเอ็ด อานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี โดยแตํละจังหวัดจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ๎าภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติงานของเหลํากาชาดแตํละจังหวัด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการนาเสนอผลงานใน
รอบเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให๎มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะ
กํอให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหวํางกัน ในโอกาสนี้ได๎รับเกียรติจากเหลํากาชาดจังหวัด
ร๎อยเอ็ด เป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม ณ ห๎องประดับฟูา โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด๎น จังหวัดร๎อยเอ็ด โดย นายวันชัย
คงเกษม ผู๎วําราชการจังหวัดร๎อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเหลํากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 1/2562
ณ ห๎องประดับฟูา โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด๎น จังหวัดร๎อยเอ็ด ในการนี้เหลํากาชาดจังหวัดร๎อยเอ็ดได๎สํงมอบธงกาชาด
ให๎เหลํากาชาดจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 2/2562
วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห๎องประชุมพญาศรีสัตตนาคราช สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม คณะกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม ประชุม
เตรียมการ เพื่อจัดงาน Thank you party กาชาด...ขอบคุณ หนํวยงานที่ให๎การสนับสนุน การจัดออกร๎านกาชาดในงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 17-25 ตุลาคม 2561 เพื่อจัดหารายได๎ไว๎ใช๎ในกิจการของเหลํากาชาด
จังหวัดนครพนม ซึ่งสาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี
7.งานอื่นๆ
วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํากาชาดจังหวัด
นครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วยคณะกรรมการ/สมาชิก และบุคลากร
สานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เฝูาฯ รับเสด็จ ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องใน
วโกาสเสด็จปฏิบัติพระภารกิจ ณ จังหวัดมุกดาหาร ณ ทําอากาศยานนครพนม อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 9 มกราคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/นายกเหลํา-กาชาดจังหวัด
นครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม/รองนายกเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม พร๎อมด๎วย
คณะกรรมการ/สมาชิก และบุคลากรสานักงานเหลํากาชาดจังหวัดนครพนม เฝูาฯ รับ- สํง เสด็จ ทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายหลังจากปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ จังหวัดมุกดาหาร เสร็จ ณ ทําอากาศยานนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ สรุปการดาเนินงานตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๒
ปลัดจังหวัด
สรุปการดาเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 ครั้งที่ 4/2562 ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖2 วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖2 ณ โรงเรียนบ๎านโพนทอง บ๎านโพนทอง หมูํที่ 8 ตาบลโพนทอง อาเภอบ๎านแพง จังหวัดนครพนม
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สํวนราชการ หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ออกรํวมดาเนินงานตามโครงการ 64 หนํวยงาน ข๎าราชการ
ลูกจ๎าง พนักงานของรัฐ ออกรํวมปฏิบัติงาน 456 คน สํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐ นางานไปบริการ ๑97
กิจกรรม จังหวัดจะออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/๒๕๖2 ในวันพุธ
ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖2 ณ โรงเรียนบ๎านปฏิรูป บ๎านปฏิรูป หมูํที่ 9 ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ สรุปภาวะการณ์ค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม และดัชนีราคา
ผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
พาณิชย์จังหวัด
สรุปภาวะการณ์ค๎าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด๎านจังหวัดนครพนม และผู๎บริโภคของ
จังหวัดนครพนม ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
สถานการณ์การค๎าชายแดน ด๎านจังหวัดนครพนม
มูลคําการค๎ารวมในเดือนธันวาคม 2561 มีมูลคํา 7,390.65 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561
มีมูลคํา 7,580.11 ล๎านบาทมูลคําลดลง 189.46 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 2.49 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกํอนเดือนธันวาคม 2560 มีมูลคํา 7,496.31 ล๎านบาทมูลคําลดลง 105.66 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 1.40
มูลคําการค๎ารวมชํวงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561 มีมูลคํา 85,358.67 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับชํวง
เดียวกันของปีกํอนเดือนมกราคม–ธันวาคม 2560 มีมูลคํา 81,177.93 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 4,180.74 ล๎านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 5.15
การสํงออก
มูลคําการสํงออกในเดือนธันวาคม 2561 มีมูลคํา 5,065.69 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือน พฤศจิกายน
2561 มีมูลคํา 4,255.67 ล๎านบาท มูลคําเพิ่มขึ้น 810.20 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 19.03 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกัน ของปีกํอน เดือนธันวาคม 2560 มีมูลคํา 4,625.72 ล๎านบาท มูลคําลดลง 439.97 ล๎านบาทหรือ
ลดลงร๎อยละ9.51
มูลคําการสํงออกรวมในชํวงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 มีมูลคํา 52,057.72 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 มีมูลคํา 56,450.00 ล๎านบาท มูลคําลดลง
4,392.28 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 7.78
สินค๎าสํงออกที่สาคัญคือขนุนชมพูํทุเรียนมะขามลาไยเครื่องดื่มบารุงกาลังลาไยอบแห๎งโค,กระบือมีชีวิต
โซลาร์เซลล์เนื้อลาไยอบแห๎งมะมํวงมังคุดแชมพูครีมนวดผมขนมลูกอมสบูํครีมอาบน้า
การนาเข๎า
มูลคําการนาเข๎าในเดือนธันวาคม 2561 มีมูลคํา 2,324.96 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับเดือน
พฤศจิกายน2561 มีมูลคํา 3,324.44 ล๎านบาทมูลคําลดลง 999.48 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 30.06
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน เดือนธันวาคม 2560 มีมูลคํา 2,870.59 ล๎านบาท มูลคําลดลง 545.63
ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 19.00
มูลคําการนาเข๎ารวมในชํวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 มีมูลคํา 33,300.95 ล๎านบาท
เปรียบเทียบกับชํวงเดียวกับของปีกํอน เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 มีมูลคํา 24,727.93 ล๎านบาท มูลคํา
เพิ่มขึ้น8,573.02 ล๎านบาทหรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 34.66
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สินค๎านาเข๎าที่สาคัญคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานไฟฟูาปูนผงเวเฟอร์ที่ธาตุเคมีโด๏ปแล๎วใช๎ใน
อุตสาหกรรมผลิตโซลําเซลล์โคมไฟและสํวนประกอบโคมไฟหินกรวดแมํน้าปุ๋ยเคมีสายไฟพร๎อมขั้วฐานรองฮาร์ดดิสไดร์ฟ
ทาด๎วยอลูมิเนียมอุปกรณ์ยึดติดสายไฟ
ดุลการค๎า
สาหรับในเดือนธันวาคม 2561 เปรียบเทียบยอดสํงออกและนาเข๎าแล๎ว จังหวัดนครพนมได๎ดุลการค๎า
คิดเป็นมูลคํา 2,740.73 ล๎านบาท
ในชํวงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2561 ดุลการค๎ามีมูลคํา 18,756.77 ล๎านบาท เปรียบเทียบกับ
ชํวงเดียวกันของปีกํอน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ดุลการค๎ามีมูลคํา 31,722.07 ล๎านบาท มูลคําลดลง
12,965.30 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ40.87
จึงขอนาเรียนให๎ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง อื่น ๆ
- ไม่มี - เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น.
******************************

ผู๎จดบันทึกการประชุม
(นางพรทิพย์ ภาจันทร์คู)
เจ๎าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู๎จดรายงานการประชุม
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