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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมกราคม ๒๕60
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 0๙.๐๐ น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง
2 นายนพดล ไพฑูรย์
3 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ
4 พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
5 นายสมชัย คล้ายทับทิม
6 นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
7 พ.ต.อ.สมประสงค์ พิมพิลา
8 นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
8 นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
9 นางสาวณัสชนก วงศ์สละ
10 นางฐานิต์ษา สลางสิงห์
11 นายศรชัย ศรีสถาน
12 นางจุฬาพร เจิรญพุ่ม
13 นายลือชา แก่งเล็ก
14 นายเรือง จันพลา
15 นายประสาท ทัศคร
16 นายวันชัย สุวรรณภูมิ
17 นายวีรพัฒน์ บุณฑริก
18 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
19 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร
20 นายสุธี สินสุนทร
21 นางพาเจริญ คาชมภู
22 นางนันทิตา ปริบุรณะ
23 นายนาราวินท์ โสภาแสง
24 นางวัลภา เดชากิจไพศาล
25 นางประภานิดา นานาวัน
26 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ
27 นายพิเชษฐ เพียรภาลุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
คลังจังหวัดสกลนคร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แทน ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
แทน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
แทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
แทน ประมงจังหวัดสกลนคร
แทน แรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน จัดหางานจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
แทน ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
สัสดีจังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
/29 นายฉัตรชัย...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

นายฉัตรชัย โรจน์ภู่สถิตย์
นายพีระพงษ์ วีระกุล
นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
นางสาววาสนา ไชยพรรณรา
นายวิชาญ แท่นหิน
นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายปัญญา มีธรรม
นายตระกูล อานัด
นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
นายทรงศักดิ์ นาควิจิตร
นายประพนธ์ แก้วกาพล
นางมัลลิกา เพ็งคา
นางเกษรินทร์ รักษา

นายสันติ ไชยยศ
นายนคร บุญมีผล
นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์
นายจีรวิวัฒน์ นิคม
นางสาวใกล้รุ่ง อึ้งสกล
พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
พ.อ.เกรียงไกร ประดิษฐ์
นายเผือ แสงเจีย
นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายชินพรรฐน์ บรรณ์เจริญโชติ
นางจริยา ปารีพันธ์
นางสาวสุภาวรรณ ไลนิตยา
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
นายมงคล เจตินัย
ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร
58 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร
59 นายธีระ บุนนาคสีชัย

43
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47
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56
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แทน สถิติจังหวัดสกลนคร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
สรรพากรพื้นที่สกลนคร
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29
แทน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
แทน ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
/60 นายทะนงศิลป์...
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นายทนงศิลป์ ทวีคูณ
นางวีระวรรณ ระยัน
นายยวงยศ จินดาทะจักร
นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข
ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข
นายสุรชาติ มาลาศรี
นายอาคม ไชยมงคล
นายวรรัตน์ มั่นดี
นายชูเกียรติ คาโสภา
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
นายรังสรรค์ เหมาภา
นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
นายดนุพล เติมสิริพันธ์
นายภักดี ไชยเพชร
นายพรโรจน์ ยลพล
นายสมัญญา เทพบุตร
นายชอบ ม่วงย้าย
นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา
นางนงคราญ นันทราช
นายสงัด ศิริพันธ์
นายทองทศ โพธิ์เนียม
พันโทสุเทพ มาลัยพวง
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
นายลือชัย ขันธ์รักษา
นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
เรืออากาศตรีชูศักดิ์ รัตนพานิช

แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)
ผอ. ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
รก.หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
หน.สนง.บริการลูกค้า กสท.สกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017

นาวาอากาศหญิงสายยนต์ ธรรมสอน

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
นายนิกร ธัญญารักษ์
นายสุภาษิต ศุภวุฒิ
นายกษิณ วงค์พนากร
นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง
นายสมชาย ชะนะภัย
นายชูชาติ เทพสุต
นางจิราพร สุวรไตร
นายประสิทธิ์ สายา

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
ป่าไม้จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
/97 นายวิชาญ...
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นายวิชาญ ผิวดา
นายเฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
นายประชาชาติ นพเสนีย์
นายภราดร สอังกูล
นายถนอม เถื่อนแก้ว
นางณิชกานต์ คุณอุดม
ว่าที่ร้อยโท สมยศ แย้มโสพิศ
ร.ท.ศุภชาติ ยาทองไชย
นางสาวปวีณา ว่านสุวรรณา
ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
นางจิราพร แผ่นเทอดไทย
นายทวีพงษ์ นวานุช
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา
นายดนัย เมืองซอง
นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา
ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร
นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์
นายชัชวาล จันทอก
นายยงยุทธ ภู่สมนาม
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายสมชาย จันทร์งาม
นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี
นายเอกภพ โสภณ
นายปกาสิต พรประสิทธิ์
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์
นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายบุญส่ง วิจักษณบุญ
นายไพรัช ยงคาชา
จ.อ.อาทิพย์ สุราษฎร์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แทน อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
นายอาเภอเมืองสกลนคร
แทน นายอาเภอพรรณนานิคม
นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
แทน นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
แทน นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
/130 นายประสาน...
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130
131
132
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
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นายประสาน เสริมสกุล
นางจินตนา วงษ์รัตนะ
นายเจษฎา หน่วยเงิน
นายเทวัญ ศรีสาราญ
นายจอมมา ดาบลาอา
นายปริญญา นิกาพฤกษ์
นายพานิช พุ่งสิน
นายชัย สุริรมย์
นายสมาน วงศ์ภาคา
นายปัญญา คาทองไชย
นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์
นายอุดร แพงทรัพย์
นายแทนมูล มุงคุณ
นายพัฒนา โพพาลิก
นายไพทูล ไชยสง
นายกิตติ หนองเป็ด
นายวิทยา พรมกาวงค์
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณคุณแก้ว
พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์
พ.ต.อ.อิทธิเดช สุนทร
พ.ต.อ.จุลฤทธิ์ จุลกะ
พ.ต.ท.สุเทพ สนิทชน
พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง
พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์
พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์
พ.ต.อ.ธีรนาถ ปาละกะวงศ์ฯ
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี
พ.ต.อ.ภูธร จันทร์ฤาชัย
พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
พ.ต.ท.พิชัย ชาวสวน

นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด(เมือง)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่
นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
นายกเทศมนตรีตาบลพังโคนศรีจาปา
นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน
ผกก.ตชด.23 สกลนคร
ผกก.สภ.เมืองสกลนคร
ผกก.ตชด.23
ผกก.สภ.พังโคน
แทน ผกก.สภ.พรรณานิคม
ผกก.สภ.วาริชภูมิ
ผกก.สภ.วานรนิวาส
ผกก.สภ.อากาศอานวย
ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ
ผกก.สภ.กุสุมาลย์
ผกก.สภ.คาตากล้า
ผกก.สภ.กุดบาก
ผกก.สภ.เจริญศิลป์
ผกก.สภ.นิคมน้าอูน
ผกก.สภ.เต่างอย
แทน ผกก.สภ.ภูพาน
/165 พ.ต.ท.สุชาติ...
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163 พ.ต.อ.จิระศักดิ์ พิลาวัลย์
ผกก.สภ.ส่องดาว
164 พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก
แทน ผกก.สภ.ขมิ้น
165 พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว
ผกก.สภ.ตาดโตน
166 พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ
ผกก.สภ.แวง
167 พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนธะนะ
แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย
168 พ.ต.ท.ธวัชชัย โคแก้ว
แทน สวญ.สภ.หนองสนม
169 พ.ต.อ.เจษฎา เปรมโต
สวญ.สภ.สว่าง
170 พ.ต.อ.ธิติ สมศรี
สวญ.สภ.สร้างค้อ
171 พ.ต.อ.ถวิล คาเกษ
สวญ.สภ.โพนงาม
172 พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์
สวญ.สภ.คาบ่อ
172 พ.ต.ท.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต
สวญ.สภ.โพนแพง
173 พ.ต.ต.โฆษิต หมอยา
สว.สภ.ดงมะไฟ
174 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
175 พ.ต.ท.สถิตย์ บุตรสิม
แทน สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
176 พ.ต.ท.วรพงษ์ พุ่มศรี
แทน ผกก.สส.ภ.จว.สน.
ผู้ไม่มาประชุม
1 ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
2 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบินฝูงบิน 236
3 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
4 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
5 หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
6 นิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร
7 โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
8 หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
9 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร
10 ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
11 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
12 หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
13 ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
14 ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
15 หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
16 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
17 หัวหน้าสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
18 หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสกลนคร
19 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
/20 หัวหน้าสานักงาน...
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลแพด
นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายกเทศมนตรีตาบลแวง
นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
/53 นายกเทศมนตรี...
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53
54
55
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60
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68
69
70
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นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู
นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
นายกเทศมนตรีเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลแร่
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง
นายกเทศมนตรีกุดเรือคา
นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
นายกเทศมนตรีตาบลกุดแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ
นายกเทศมนตรีตาบลไร่
นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ
ผกก.ตชด.23 สกลนคร
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
สวญ.สภ.คาบ่อ
สว.สภ.โคกสี
สว.สภ.นาใน
สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
/ผู้เข้าร่วมประชุม....
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายบรรจง ตรีกุล
2 นายชรัญญา หยองเอ่น
3 นางพรภิรมย์ ศิริชนม์
4 นายสังสรรค์ อุ่นคา
5 นางสาวดอกคูณ ศรีสุธรรม
6 นายรณกฤต อุดมสุขโกศล
7 นายสมศักดิ์ แสนอินทร์
8 นายศิริศักดิ์ ผดุงโภค
9 นางสถาพร วงค์รัตนะ
10 นายธวัชชัย อุระวัฒนพันธ์
11 นายกิตติยา พิมพ์ปัจฉิม
12 นายสมยศ แสงทับทิม

ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
หัวหน้าสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จ่าจังหวัดสกลนคร
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการ ชทช.
แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
หัวหน้าสถานี บริษัท ขนส่ง จากัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 6 ราย คือ
1. นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ตาแหน่ง เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
เกษตรจังหวัดสกลนคร
2. นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ตาแหน่ง ประมงจังหวัดหนองบัวลาภู ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ประมงจังหวัดสกลนคร
3. นายจีรวิวัฒน์ นิคม ตาแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู ย้ายมาดารงตาแหน่ง
สรรพสามิตพื้นทีส่ กลนคร
4. นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์ ตาแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ สานักกฎหมาย กรมสรรพากร
ย้ายมาดารงตาแหน่ง สรรพากรพื้นที่สกลนคร
5. นายกษิณ วงศ์พนากร ตาแหน่งหัวหน้าแผนกธุรการ-บริการ เขื่อนจุฬาภรณ์
ย้ายมาดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง จังหวัดสกลนคร
6. นายศศิธร สกุลปีบ ตาแหน่ง วิศวกร 8 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จังหวัด
ขอนแก่น ย้ายมาดารงตาแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 1 ราย
1. นายอาทิตย์ พรคุณา ต้าแหน่งหัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง ย้ายไปด้ารง
ตาแหน่ง วิศวกรระดับ 9 หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.3 เรื่องการเตรียมการความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จฯ
ประธาน :
สานักราชเลขานุการในพระองค์ 904 แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเชิญในการเสด็จฯ
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดเสด็จฯ ในห้วงระหว่างวันที่ 16-19 และ
21-22 มีนาคม 2561 จังหวัดสกลนคร ได้มีการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ เบื้องต้นไปแล้ว เมื่อวันที่
26 มกราคม 2561
ในการนี้ สานักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 แจ้งประสานกาหนดการเดินทางมาตรวจ
พื้นที่เป้าหมายรับเสด็จฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิททยาลัยราชภัฏสกลนคร
จึ ง ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ เสด็ จ ฯ และเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในวั น ดั ง กล่ า ว
โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2560 จานวน 37 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนมกราคม
2561
คลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนมกราคม 2561

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 ลาดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลการจัดลาดับผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 19 มกราคม 2561 ดังนี้
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1.2 เป้าหมายผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายเดือน “ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561”

เดือน

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจา( % )
เฉลี่ยรายเดือน ( % )

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน ( % )
เฉลี่ยรายเดือน ( % )

เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายภาพรวม ( % )
เฉลี่ยรายเดือน ( % )

ต.ค.-60
พ.ย.-60
ธ.ค.-60

11.00

7.04

10.10

22.00

14.07

20.19

33.00

21.11

30.29

ม.ค.-61

40.33

28.44

37.62

ก.พ.-61
มี.ค.-61
เม.ย.-61
พ.ค.-61
มิ.ย.-61
ก.ค.-61
ส.ค.-61
ก.ย.-61

47.66

35.77

44.95

55.00

43.11

52.29

62.33

50.44

59.62

69.66

57.77

66.95

77.00

65.11

74.29

84.12

72.74

81.52

91.24

80.37

88.75

98.36

88.00

96.00

- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส
เป้าหมายการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (%)
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รายจ่ายประจา

33.00

77.00

98.36

รายจ่ายลงทุน

21.11

65.11

88.00

ภาพรวม

30.29

55.00
43.11
52.29

74.29

96.00

/1.3 ผลการเบิกจ่าย..
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1.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร (Function)
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 95 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

โดยมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม
2561 ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 28.44 จานวน 10 ลาดับแรก (Top 10) ดังนี้

ลาดั
บ
ที่

ชื่อหน่วยงาน /
ชื่อโครงการ

1

2100200148-สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
2017300005-ม.
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
2100200149โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
1500700053-สานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
สกลนคร
2000400527-โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 53
2000600204-วิทยาลัย
การอาชีพพรรณานิคม
0600200047-สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
1500200055-สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
1600700151-เรือนจา
อาเภอสว่างแดนดิน
2000600203-วิทยาลัย
สารพัดช่างสกลนคร

2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวน
โครงกา
ร

งบประมาณ
(A)

เบิก
จ่าย
(B)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

( %)

สูง (ต่า)
กว่า
เป้าหมาย
( %)

คงเหลือ
สถานะ
(Status)

PO
(D)

คงเหลือ
( E=A-B-C-D )

คงเหลือสุทธิ
(F=C+D+E)

ร้อยละ
คงเหลือ

28

108,915,900.00

-

-

- 28.44

8,640,100.00

100,275,800.00

108,915,900.00

100.00

25

33,540,400.00

-

-

- 28.44

-

33,540,400.00

33,540,400.00

100.00

14

26,481,000.00

-

-

- 28.44

6,408,200.00

20,072,800.00

26,481,000.00

100.00

2

13,891,400.00

-

-

- 28.44

10,187,000.00

3,704,400.00

13,891,400.00

100.00

12

13,835,000.00

-

-

- 28.44

7,705,560.44

6,129,439.56

13,835,000.00

100.00

2

13,492,800.00

-

-

- 28.44

1,395,000.00

12,097,800.00

13,492,800.00

100.00

5

11,569,600.00

-

-

- 28.44

-

11,569,600.00

11,569,600.00

100.00

1

11,172,000.00

-

-

- 28.44

7,224,900.00

3,947,100.00

11,172,000.00

100.00

16

5,776,000.00

-

-

- 28.44

1,325,900.00

4,450,100.00

5,776,000.00

100.00

2

5,301,700.00

-

-

- 28.44

-

5,301,700.00

5,301,700.00

100.00
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1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561)
1.4.1 งบจังหวัด

(หน่วย : ล้านบาท)

โดย งบจังหวัด มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายภาพรวม” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน
มกราคม 2561 ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 37.62 จานวน 10 ลาดับแรก (Top 10) ดังนี้
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(A)

เบิก
จ่าย
(B)

6

57,192,800

-

-

2

แขวงทางหลวงชนบท
สกลนคร
สถานีพัผฒนาที่ดินจังหวัดฯ

1

245,000

-

-

3

สนง.เกษตรจังหวัดสกลนคร

7

10,012,900

-

-

4

สนง.เกษตรจังหวัดฯ / สถานี
พัผฒนาที่ดินจังหวัดฯ

1

4,828,900

-

-

5

สนง.ประมงจังหวัดสกลนคร

5

34,000,000

-

-

6

สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ

2

5,647,000

-

-

7

ม.เกษตรศาสตร์ ฯ

20

6,870,000

94,500

1.38

8

สนง.พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

7

7,027,800

208,180

2.96

9

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสกลนคร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร

4

7,286,500

286,500

3.93

7

8,546,700

485,800

5.68

ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน /
ชื่อโครงการ

1

10

ร้อยละ
เบิกจ่าย

( %)

สูง (ต่า)
กว่า
เป้าหมาย
( %)

สถานะ
(Status)

PO
(D)

คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือสุทธิ
( E=A-B-C-D )
(F=C+D+E)

ร้อยละ
คงเหลือ

37.62
37.62
37.62
37.62

-

57,192,800

57,192,800

100.00

-

245,000

245,000

100.00

-

10,012,900

10,012,900

100.00

-

4,828,900

4,828,900

100.00

37.62
37.62
36.24
34.66
33.69
31.94

-

34,000,000

34,000,000

100.00

-

5,647,000

5,647,000

100.00

2,566,000

6,775,500

9,341,500

98.62

-

6,819,620

6,819,620

97.04

-

7,000,000

7,000,000

96.07

-

8,060,900

8,060,900

94.32

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ร่วม 2
หน่วยงาน
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1.4.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ
(หน่วย : ล้านบาท)

โดย งบกลุ่มจังหวัดฯ มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายภาพรวม” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ
สิ้นเดือนมกราคม 2561 ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 37.62 จานวน 10 ลาดับแรก (Top 10) ดังนี้
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(A)

เบิก
จ่าย
(B)

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สน./สนง.
เกษตร จ.สน.
สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สน./สนง.
อุตสาหกรรม จ.สน.
สนง.พาณิชย์ จ.สน.

1

1,428,240.00

-

-

1

800,000.00

-

3

7,820,000.00

ส้านักงานเกษตร จ.สน.
สนง.ปศุสัตว์ สน.
สนง.ประมง จ.สน.
ม.เกษตรศาสตร์ฯ
สนง.พาณิชย์ จ.สน. /
สนง.สหกรณ์ จ.สน.
สนง.พาณิชย์ จ.สน./
สนง.สหกรณ์ จ.สน.
สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สน.

8

ชื่อหน่วยงาน /
ชื่อโครงการ

ร้อยละ

สูง (ต่า)
กว่า
เป้าหมาย
( %)

คงเหลือ
สถานะ

PO
(D)

คงเหลือ
( E=A-B-C-D )

คงเหลือสุทธิ
(F=C+D+E)

ร้อยละ
คงเหลือ

หมายเหตุ

-37.62

-

1,428,240.00

1,428,240.00

100.00

ดาเนินการ
ร่วม 2
หน่วยงาน

-

-37.62

-

800,000.00

800,000.00

100.00

ดาเนินการ
ร่วม 2
หน่วยงาน

-

-

-37.62

-

7,820,000.00

7,820,000.00

100.00

2,224,500.00

-

-

-37.62

-

2,224,500.00

2,224,500.00

100.00

4

22,500,780.00

41,000.00

0.18

-37.44

-

22,459,780.00

22,459,780.00

99.82

5

9,903,100.00

166,200.00

1.68

-35.94

-

9,736,900.00

9,736,900.00

98.32

2

30,916,400.00

1,772,920.00

5.73

-31.89

699,583.00

28,443,897.00

29,143,480.00

94.27

1

1,400,000.00

100,000.00

7.14

-30.48

-

1,300,000.00

1,300,000.00

92.86

1

5,000,000.00

619,084.99

12.38

-25.24

-

4,380,915.01

4,380,915.01

87.62

5

1,980,960.00

546,760.00

27.60

-10.02

-

1,434,200.00

1,434,200.00

72.40

เบิกจ่าย

( %)

(Status)

ดาเนินการ
ร่วม 2
หน่วยงาน
ดาเนินการ
ร่วม 2
หน่วยงาน
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2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

3. ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 งบส่วนราชการ (Function)
- รายจ่ายประจา เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
1. ส่วนราชการหลายหน่วยได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่รอลงนามใน
สั ญ ญา เนื่ อ งจากเป็ น โครงการที่ ไ ม่ ส ามารถก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ทั น ภายในเดื อ นธั น วาคม 2560 ตามที่ ม ติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาให้ก่อหนี้ผูกพัน
หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติก็จะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที
2. ส่วนราชการที่ลงนามได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560 นั้น ขณะนี้เริ่มมีการส่งมอบ
และตรวจรับงานในช่วงเดือนมกราคม จะเริ่มเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป
โดยมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
รับผิดชอบ ผู้รับจ้างดาเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงานที่กาหนด ซึ่งมีผลการดาเนินงานได้เพียงร้อยละ 40
3. สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
- โครงการก่อสร้ างอาคาร 2 รายการ ขอเปลี่ ยนแปลงสถานที่ดาเนินการอยู่
ระหว่างรอการอนุมัติ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
- โครงการก่ อ สร้ า งทาวเฮาส์ พั ก อาศั ย ข้ า ราชการ 2 ชั้ น 8 หน่ ว ย มี ก าร
เปลี่ยนแปลง รูปแบบรายการ แจ้งว่าสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในวันที่ 30 มกราคม 2561 (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
- โครงการก่อสร้างหอถังสูงสูบน้าบาดาล ประกาศครั้งที่ 1 ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา
อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (เรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน)
- โครงการก่ อ สร้ า งระบบส่ ง น้ าอ่ า งเก็ บ น้ า มี ก ารขอแก้ ไ ขรู ป แบบรายการ
อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ (สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร)
/โครงการก่อสร้าง...
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- โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอวาริชภูมิ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อย
แล้ว แต่มีการปรับลดเสาเข็ม อยู่ระหว่างดาเนินการปรับลดเสาเข็ม (ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร)
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ งานฐานรากมีการปรับเปลี่ยน
จากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ อยู่ระหว่างการคานวณราคา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 2)
3.2 งบจังหวัด
- รายจ่ายประจา และ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
1. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบจังหวัด คาดว่าจะจะเริ่มทยอยเบิกจ่ายได้ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป
2. สาหรับโครงการที่มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
- กิจ กรรมเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตด้านปศุสั ตว์ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ครั้งที่ 1 ปรากฏว่า มีผู้ยื่น เสนอราคารายเดียวและไม่ผ่ านคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งที่ 2 (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร)
- กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สกลนครเมืองน่าอยู่เป็ นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
3 ธรรม มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ อยู่ระหว่า งดาเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากสานักงบประมาณ
(สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร)
3.3 งบกลุ่มจังหวัดฯ
- รายจ่ายประจา และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดเนื่องจาก
สาเหตุ ดังนี้
1. เครื่องสับย่อยซากพืชอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ฯ ได้นาร่างประกาศการจัดซื้อจัด
จ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ ประกอบการ ครั้งที่ 1 แต่มีผู้วิจารณ์ จึงปรับปรุงร่างประกาศ
ขณะนี้อยู่ระหว่างนาร่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2
(สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร)
2. จังหวัดมุกดาหาร และ นครพนม ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการ อยู่ระหว่างการขออนุมัติ จึงยังไม่มีการเบิกจ่าย
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 ดังนี้
(1) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2558 (29 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน
2558) รับเรื่องทั้งหมด จานวน 1,660 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,658 เรื่อง (คิดเป็นร้อย
ละ 99.87) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 เรื่อง
(2) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2559 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
1,038 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,030 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 99.32) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 8 เรื่อง
(3) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2560 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
950 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 720 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 75.78) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 230 เรื่อง
(4) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2561 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
194 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 43 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 151 เรื่อง (เป็นเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเรื่องเข้าภายในเดือน จานวน 51 เรื่อง)
2. การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
จังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ยังค้างดาเนินการ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่ องซั กซ้อมความเข้า ใจกรณี ข้ า ราชการละทิ้งหน้า ที่ร าชการโดยไม่มีเ หตุผลอั น
สมควรและการให้ระงับการจ่ายเงินเดือนและการเรียกเงินคืน
หัวหน้าสานักงานจังหวัด :
ด้วย อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2560 พิจารณาแล้วเห็นว่าตามที่จังหวัดได้รายงานการดาเนินการทางวินัยข้าราชการในสังกัดให้ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเรื่องจังหวัดสั่งลงโทษข้าราชการ กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร โดยมีข้อแนะนาหลายประการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงกาชับจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีการนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวัน จะต้องนับวันที่ละ
ทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันทุกวัน รวมทั้งวันหยุดราชการ
2. กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและ
ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 แจ้งตามหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 กาหนดว่า “การลงโทษ
ผู้กระทาผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ” และตามข้อ 10 แห่งระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
2554 ให้สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตั้งแต่วันแรกในช่วงเวลาที่สอง
ในกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวัน เป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ
ช่วงเวลาที่หนึ่งละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวันและหลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ช่วงเวลาที่สองละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก
เลย ให้สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตั้งแต่วันแรกในช่วงเวลาที่สอง
3. กรณีจะถือว่าขาดราชการต้องเป็นกรณีที่ไม่มาทางานตั้งแต่ครึ่งวันโดยไม่ยื่นใบลา หรือยื่น
ใบลาแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา ทั้งนี้ ตามสาเนาหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ป 737
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2538
4. กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 มาตรา 16 กาหนดว่า ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ ประกอบกับกรม
บัญชีกล่างได้ตอบข้อหารือกรมที่ดิน กรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรการที่จะ
ม่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการกรณีดังกล่าว จะต้องพิจารณาและดาเนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อยุติว่าเป็นกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงจะระงับการจ่ายเงินเดือน
ได้ ดังนั้น จึงให้จังหวัดดาเนินการระงับการจ่ายเงินเดือนและการเรียกเงินคืนในกรณีเมื่อได้ดาเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อยุติว่าเป็นกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ตามสาเนา
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/24941 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 เรื่องระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
ด้วยสานักนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 325
ง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 แล้ว จึงขอส่งสาเนาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2561
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร :
ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฎสกลนคร ได้รับ แจ้งจากประธานคณะกรรมการดาเนินงานในงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร (ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์) แจ้งกาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจาปีการศึกษา 2558 2559 ในวัน ที่ 16-19 มีน าคม 2561 และ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. และ
19.00 น. ตามลาดับนั้น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สกลนคร จึ ง ขอแจ้ ง กาหนดการงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
ประจาปีการศึกษา 2558-2559 ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.4 เรื่องการทอดผ้าป่า สามัค คีของคณะกรรมการสงเคราะห์เ ด็กและเยาวชนสาหรั บ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร :
ด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสาหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร ได้กาหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าสุทธาวาส อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 24
มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสาหรับสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร ได้ใช้ในการทากิจกรรม โครงการ หรือกิจการต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมีพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส ให้เกียรติเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และนายวิทยา จันทร์ฉลอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส โดยมีกาหนดการคราว ๆ ดังนี้
เวลา 09.00 น.
ตั้งองค์ผ้าป่า ณ วัดป่าสุทธาวาส โดยคณะกรรมการสงเคราะห์
สาหรับสถานพินิจฯ จังหวัดสกลนคร และคณะเจ้าหน้าที่ส ถาน
พินิจฯ จังหวัดสกลนคร
เวลา 13.00 น.
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ วัดป่าสุทธาวาส
เวลา 13.40 น.
ประธานสงฆ์ประจาอาสน์สงฆ์
เวลา 13.45 น.
ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
ประธานสงฆ์ให้ศีล
ผู้อานวยการสถานพินิจฯ สกลนคร กล่าวรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวนาถวายผ้าป่า
ประธานในพิธีถวายผ้าป่า
ประธานพร้อมด้วยผู้มีเกียรติเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
ประธานในพิธีกรวดน้า
ประธานในพิธีเข้ารับมอบปัจจัยผ้าป่าคืนจากประธานสงฆ์
เสร็จพิธี
ทั้งนี้ จะได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการได้ทราบและร่วมทาบุญผ้าป่าฯตามกาลังศรัทธา ต่อไป
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.5 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร
ในการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (สามารถลดจานวนในการเกิด
อุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลงได้ ส่วนผู้บาดเจ็บ Admit เพิ่มขึ้น) ดังนี้
1. อาเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ จานวน 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกุดบาก วาริชภูมิ และ
เต่างอย
2. อาเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุ จานวน 15 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสกลนคร ภูพาน
อากาศอานวย วานรนิวาส กุสุมาลย์ บ้านม่วง โพนนาแก้ว คาตากล้า พรรณนานิคม ส่องดาว โคกศรี
สุพรรณ เจริญศิลป์ นิคมน้าอูน พังโคน และสว่างแดนดิน
3. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวม 57 ครั้ง
(ปี 2560 จานวน 54 คน) เพิ่มขึ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.93
4. มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 57 คน
(ปี 2560 จานวน 54 คน) เพิ่มขึ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55
5. มีผู้เสียชีวิตรวม 6 คน
(ปี 2560 จานวน 19 คน) ลดลง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42
6. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ช่วง 7 วัน
- เมาแล้วขับ
คิดเป็นร้อยละ 63.16
- ขับรถเร็วเกินกาหนด
คิดเป็นร้อยละ 21.05
- ตัดหน้ากระชั้นชิด
คิดเป็นร้อยละ 14.04
- ทัศนวิสัยไม่มี
คิดเป็นร้อยละ 7.02
- สภาพรถ
คิดเป็นร้อยละ 7.02
- สภาพถนน
คิดเป็นร้อยละ 5.26
- มีสิ่งกีดขวาง
คิดเป็นร้อยละ 1.75
7. ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
- รถจักรยานยนต์
คิดเป็นร้อยละ 90.00
- รถปิคอัพ
คิดเป็นร้อยละ 6.66
- รถเก๋ง
คิดเป็นร้อยละ 1.67
- รถตู้
คิดเป็นร้อยละ 1.67
8. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
- ถนนใน อบต./หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ 43.86
- ถนนหลวงแผ่นดิน
คิดเป็นร้อยละ 33.33
- ถนนใน อบจ./อื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ 10.53
- ถนนหลวงชนบท
คิดเป็นร้อยละ 7.02
- ถนนในเมือง (เทศบาล)
คิดเป็นร้อยละ 5.26
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.6 เรื่องสรุปการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
สรุปการแจกจ่ายเครื่องกันหาวประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดสกลนคร
ลาดับ
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เมืองสกลนคร
วาริชภูมิ
พรรณนานิคม
โพนนาแก้ว
อากาศอานวย
กุดบาก
เจริญศิลป์
เต่างอย
โคกศรีสุพรรณ
ภูพาน
วานรนิวาส
ส่องดาว
คาตากล้า
กุสุมาลย์
พังโคน
บ้านม่วง
สว่างแดนดิน
นิคมน้าอูน

ที่ประชุม : รับทราบ

มูลนิธิ
ราชประชาฯ

เมตตาธรรม
มูลนิธิ

ราชกรีฑา
สโมสร

กาชาด
จังหวัด

เซ็นทรัลกรุ๊ป
นพค.26

สิ่งของสารอง
จ่ายกรม ปภ.

บริจาค

รวม

1,000
1,000
2,000

400
600
1,000

600
600

50
200
300
550

700
700

400
40
100
20
20
124
704

130
120
100
170
50
570

580
40
920
500
1,000
200
620
170
20
600
124
300
1,050
6,124
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4.7 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมกราคม 2561
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : รายงานผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมกราคม 2561
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(ม.ค.61)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
5
101
จานวนผู้บริจาค
883
26,827
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
352,800
7,126,250
1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนมกราคม 2561
ครั้ง
ที่

วัน
ที่

1
2
3
4
5

5
6
11
23
24

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

7

ผลการรับบริจาคโลหิต

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

เป้า
หมาย
(ราย)

จานวน
(ราย)

ปริมาณโลหิต
(ซีซี.)

อาเภอพรรณานิคม
อาเภอภูพาน
อาเภอสว่างแดนดิน (ณ ศูนย์พัฒนา ต.หนองหลวง)
อาเภอกุดบาก
อาเภอโพนนาแก้ว
รวม

200
200
200
200
200
1,000

198
202
140
172
171
883

79,200
80,400
56,000
68,800
68,400
352,800

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
6 อ้าเภอค้าตากล้า
8 อ้าเภอวานรนิวาส
13 อ้าเภอพังโคน
15 อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ
22 อ้าเภอส่องดาว

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รวม

เป้าหมาย
200
200
200
200
150
200
300
1,450
-/2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ…
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2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
ประเภท
(ม.ค.61)
ดวงตา
อวัยวะ
-

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
254
251

หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

เดือนนี้
(ม.ค.61)
2

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
2
21

4. การบรรเทาทุกข์ (ต่อยอดต่อเนื่อง 23 ธ.ค.60 – 26 ม.ค.61)
จานวน
วัน/เดือน/ปี
รายการ
สถานที่
ครอบครัว/ราย
27 ธ.ค.61 ออกบรรเทาทุกข์
อบต.ตาลโกน
180
ผู้ประสบภัยหนาว
อ.สว่างแดนดิน
อบต.ตาลเนิ้ง
อ.สว่างแดนดิน
120
รวม
300

หมายเหตุ

เงินสด
-

สิ่งของ
มูลค่า
150

รวม
27,000

-

150
300

18,000
45,000

4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด
รวมมูลค่า
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จานวน มูลค่า
(บาท)
(บาท)
(ชุด)
(บาท)
5. กิจกรรมอื่นๆ
- 12 – 21 ม.ค.61 งานกาชาดประจาปี 2561 จังหวัดสกลนคร
- 13 ม.ค.61 กิจกรรมวันเด็ก ณ สนามมิ่งเมือง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
- 18 ม.ค. 61 ร่วมงานวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
- 19 ม.ค.61 ร่วมงานวันคนพิการสากล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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4.8 เรื่องการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
มกราคม 2561
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : การออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสกลนคร
๑. จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบุรณาการแผนการ
ด้ า เนิ น โครงการจั ง หวั ด /อ้ า เภอเคลื่ อ นที่ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” ประจ้ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จากเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะออก
ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ้านวน ๒ ครัง ดังนี
- วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับอ้าเภอเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงาน
ณ บ้านกุดแสง หมู่ที่ ๖ ต้าบลวัฒนา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดแสง
ต้าบลวัฒนา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงาน
ณ บ้านหัวนาค้า หมู่ที่ ๑๓ ต้าบลหนองบัวสิม อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านหนองบัวสิม ต้าบลหนองบัวสิม อ้าเภอค้าตากล้า จังหวัดสกลนคร
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔ มกราคม ๒๕๖๑
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงคาโพธิ์ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ
หมู่ที่ ๓ บ้านนาสีนวล ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงคา ตาบลนาตาล อาเภอเต่างอย
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร
หมู่ที่ ๔ บ้านโพนสวาง ตาบลหนองแวงใต้ อาเภอวานรนิวาส
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตาบลแร่ อาเภอพังโคน
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกภูเก่า ตาบลโคกภู อาเภอภูพาน
หมู่ที่ ๖ บ้านผักคาภู ตาบลนาใน อาเภอพรรณานิคม
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดแสง ตาบลวัฒนา อาเภอส่องดาว
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวนาคา ตาบลหนองบัวสิม อาเภอคาตากล้า
หมู่ที่ ๕ บ้านบัว ตาบลกุดบาก อาเภอกุดบาก
หมู่ที่ ๑ บ้านมาย ตาบลมาย อาเภอบ้านม่วง
หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะนาว ตาบลหนองปลิง อาเภอนิคมน้าอูน
หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตาบลโพธิไพศาล อาเภอกุสุมาลย์
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าควาย ตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย
หมู่ที่ ๑ บ้านคาสะอาด ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๖ บ้านนาสีนวล ตาบลหนองแปน อาเภอเจริญศิลป์
หมู่ที่ ๗ บ้านเทพนิมิต ตาบลนานาแก้ว อาเภอโพนนาแก้ว
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หมายเหตุ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข
วันที่ ๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.9 เรื่ องโครงการ “สร้า งสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้า วตามฮอย ซอยบ้านเกิด ”
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และศิลปินนักร้องก้อง ห้วยไร่
หรือนายอัครเดช ยอดจาปา ได้จัดทาโครงการ “สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ”
จังหวัดสกลนคร ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ๑๘ อาเภอ ทั่วจังหวัดสกลนคร เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุน
ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสกลนคร ระหว่าง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะทาง ๕๑๓ กิโลเมตร โดยมีพิธีเปิดงานโครงการ ในวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.10 เรื่ องพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาล
สมเด็จ พระยุพราชและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
มูล นิ ธิโ รงพยาบาลสมเด็จ พระยุ พราช ร่ว มกั บกระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดให้ มีโ ครงการตรวจเยี่ย ม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจาปี 2561 จานวน 10 แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้รั บ ทราบปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปั ญหา ตลอดจนการให้ การสนับสนุ น
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช เพื่ อ พั ฒ นาครบทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นโครงสร้ า งและระบบคุ ณ ภาพบริ ก ารให้ เ ป็ น
โรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ สมดังพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนในชนบท
ได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะจะมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.11 เรื่องเร่งรัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนา
เงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการวางอุปกรณ์รับชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)
คลังจังหวัดสกลนคร :
ตามที่กระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนา
เงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และกาหนดให้ส่วนราชการรั บวาง
อุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) เพื่อรับชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) เนื่องจาก
ปรากฎว่า มีส่วนราชการที่ยังไม่ได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวและระยะเวลาให้ดาเนินการได้ล่วงเลยมาพอสมควร
แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
1. กรมบัญชีกลาง จึงขอให้ส่วนราชการดาเนินการโดยด่วน ดังนี้
1.1 เร่งดาเนินการในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate
Online
1.2 เร่งติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต)
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 494 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560)
2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชาระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนาเงิน
ส่งคลัง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และกระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์
และวิ ธีป ฏิ บั ติ ในการรั บ เงิ น ด้ ว ยบั ตรอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ (บัต รเดบิ ต ) ผ่ า นอุ ป กรณ์ รั บ ช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะชาระเงินให้แก่ส่ว นราชการ
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยตลอดจนช่วยลดภาระของส่วนราชการในการจัดการเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์
และลดช่องทางในการทุจริต
กระทรวงการคลัง จึ งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับช าระเงินของส่ วนราชการด้ว ย
QR Code และการนาเงินส่งคลัง โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ให้ ส่ ว นราชการใช้ บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารที่ ไ ด้ เ ปิ ด ไว้ แ ล้ ว ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง
ด่ว นที่สุ ด ที่ กค 0402.2/ว 116 ลงวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ชื่อบัญชี “ชื่อส่ วนราชการ เพื่อการรับเงิน
ผ่านเครื่อง EDC” สาหรับรับชาระเงินด้วย QR Code เพิ่มเติมและสมัครใช้บริการกับธนาคารที่เปิดบัญชีในบริการ
พร้อมเพย์ (Prompt Pay) และมาตรฐาน OR Code ในธุรกรรมการชาระเงิน
2.2 การรับชาระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code โดยให้ส่วนราชการแจ้งรายการและ
จานวนเงิน ที่ผู้ชาระเงินต้องชาระ ซึ่งผู้ชาระเงินต้องใช้ Smart Phone ที่ได้ดาวน์โหลด Application QR Code
ของธนาคารที่ผู้ชาระเงินใช้บริการ
2.3 การนาเงินส่งคลัง ให้ดาเนินการวันทาการถัดจากวันที่มีการรับชาระเงินด้วย QR Code
ก่อนเวลา 10.00 น. ให้ส่วนราชการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ตามข้อ 1 กับรายงาน
การรับชาระเงิน ผ่านระบบงานของธนาคาร ตามคู่มือการรับชาระเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคาร
/2.4 กรณีเกิดข้อขัดข้อง...
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2.4 กรณีเกิดข้อขัดข้องในการรับชาระเงิน ให้ส่วนราชการติดต่อโดยตรงกับธนาคารที่วางเครื่อง
EDC
2.5 ให้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการกาหนดแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการรับ
ชาระเงินด้วย QR Code
2.6 วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีถือปฏิบัติตามกรมบัญชีกลางกาหนด
2.7 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ได้ให้ขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ทั้ ง นี้ ให้ ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไปและส่ ว นราชการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
วางเครื่อง EDC ขอให้เร่งดาเนินการด้วย
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
- ไม่มี
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่องโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรจังหวัดสกลนคร :
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดาเนินงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ ปี 2551 มุ่งเน้น
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ
ธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ ต่อมาในปี 2557 มีการดาเนินงานตามนโยบายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
Young Smart Farmer (YSF)เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ การสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้
เป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อายุระหว่าง 17-45 ปี ให้มีความสามารถด้าน
การเกษตรทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดเป็นผู้นาทางการเกษตรและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ
วัตถุประสงค์
• เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer ขับเคลื่อนเครือข่าย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ องค์ความรู้ สินค้าและนวัตกรรมทางการเกษตร เข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของ
สินค้าเกษตร ให้มีมีศักยภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรในรูปแบบของเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคงทางอาชีพ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยในอนาคต
งานสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 โดย จังหวัด
สกลนครเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-18 มีนาคม 2561
เป้าหมาย เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farme ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน ๒๐๐ คน
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สถานที่ มี 3 จุด ดังนี้
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร
2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3 แปลงต้นแบบสกลนคร นายสิทธิศักดิ์ พุ้ยมอม ต.เชียงเครือ จ.สกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
6.2 เรื่องการจัดทาฐานข้อมูล Big Data
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร :
นโยบายรั ฐ บาลในระดั บ พื้น ที่คือเรื่องจัดท าระบบแผนที่ ทางสั งคม โดยกลุ่ มเป้ าหมายคื อ ผู้ ที่
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้เร่ร่อ น เป็นต้น โดยจะมีการ
จัดเก็บสารวจข้อมูล โดยการนาทีมของ พมจ.สน. ในส่วนของ One Home พม. สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านนายอาเภอทุกอาเภอ
ได้มอบหมายกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน อานวยความสะดวกและสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล ปัญหาทาง
สังคมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายของรัฐบาล
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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