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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนเมษายน ๒๕61
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 0๙.3๐ น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง
2 นายนพดล ไพฑูรย์
3 พ.ท.ดุสิต ธรรมสติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)
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นายสมชัย คล้ายทับทิม

ปลัดจังหวัดสกลนคร
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นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์
นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
นายชัยยง โกศลวิทยานันต์
นางฐานิต์ษา สลางสิงห์
นายศรชัย ศรีสถาน
นายสุรเทพ กิจกล้า
นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
นายเรือง จันพลา
นายจรินทร์ รอบการ
นายวันชัย สุวรรณภูมิ
นายอุทัย ทัพอาสา
นายจักรพงษ์ สุขเกษม
นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
นายนพรัตน์ ไชยอิ่นคา
นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
คลังจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แทน ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
แทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
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นางสาวณัชชาพร ชัยสิริถาวรกุล
นางเกศรา นพมาศ
นายจิรายุ ศรีปัญญา
นางวัลภา เดชากิจไพศาล
นางเฉลิมพรรณ บุยนาคล้าย

แทน แรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน จัดหางานจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
แทน ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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พ.อ.สุรพล แย้มศิริ

สัสดีจังหวัดสกลนคร

28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

นายอดิสร เชื้อไชย
นายสุวรรณ แก้วคาแสน
นายอดุลย์ บรรจงจัด
นายพีระพงงษ์ วีระกุล
นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
นางสาววาสนา ไชยพรรณรา
นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์
นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
นางชมลพรรณ ชาบัว
นายภูมิศร์ ลีนาวงศ์
นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
นางมัลลิกา เพ็งคา
นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์
นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์

45
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49
50
51
52
53
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57

นายสันติ ไชยยศ
นายนคร บุญมีผล
นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์
นายจีรวิวัฒน์ นิคม
น.ส.รุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
พ.อ.เกรียงไกร ประดิษฐ์
นายทแกล้ว นุศรีวอ
นายสังวาล ศรีโคตร
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายชินพรรธน์ บรรณ์เจริญโชติ
นายจุฬา ชิณวงศ์
นางจริยา ปารีพันธ์

แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
สถิติจังหวัดสกลนคร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
สรรพากรพื้นที่สกลนคร
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29
แทน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
แทน ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
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นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
นายมงคล เจตินัย

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

61

ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน

แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

62

นายมงคล เจตินัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

63

นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร

ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร

64

นายธีระ บุนนาคสีชัย

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

65

นายนิพนธ์ มังกรแก้ว

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

66

นางวีระวรรณ ระยัน

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)

67

นางจิราพร สระแจ่ม

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

68

นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

69

นายโรจน์วัฒน์ อินท์ทุ่ง

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

70

นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน

71

นายเศรษฐา บุตรนนท์

แทน ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

72

นายสมาน ก้อนศรี

แทน ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินสกลนคร สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

73

นายสุวิทย์ จันทร์เรือง

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

74

นายพิเชษฐ์ สุขสบาย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

75

นายชัชวัฒน์ วัฒนธีวรางกูร

แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

76

นายสุชาติ ศิริ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

นายภาสกร เลาขวณิช
นายบุญส่ง เลิศรัตนพงศ์
นายภักดี ไชยเพชร
นายพรโรจน์ ยลพล
นายสมัญญา เทพบุตร
นายพินิจ กาญจนเกตุ
นายสัญญา สว่างวัฒนา
นายวิทูลย์ แสนอุบล
นายสงัด ศิริพันธ์
นายทองทศ โพธิ์เนียม
พันโทสุเทพ มาลัยพวง

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร
แทน หัวหน้านิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
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นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
นาวาอากาศตรีชูศักดิ์ รัตนพานิช

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017

นาวาอากาศหญิงสายยนต์ ธรรมสอน

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

นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
นายนิกร ธัญญารักษ์
นายสุภาษิต ศุภวุฒิ
นายทศพร เสวกวงษ์
นายวีรศักดิ์ บุญประคม
นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง
นางจิราพร สุวรไตร
นายสมชาย ชะนะภัย
นายประวัติ เสวตวงษ์
นายบัญชา ศรีเจริญ
นายชูชาติ เทพสุต
น.ส.สุกัญญา ชิณศรี
น.ส.พนารัตน์ มาลีลัย
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
นายประชาชาติ นพเสนีย์
นายปฐพงศ์ เมืองปลอด
นางขนิษฐา วุฒิพรหม
ดร.ประภัสร สุภาสอน
นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน
นายกีรติพัฒน วานานวงค์
นางณิชกานต์ คุณอุดม
นายประจักษ์ สุภาวรรณ
นายธวัชชัย นวลภักดี
ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
นางมิ่งขวัญ สว่าง
ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
นางจิราพร แผ่นเทอดไทย

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร
ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2
ป่าไม้จังหวัดสกลนคร
แทน ศึกษาธิการภาค 11
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
รองประธาน ก.ธ.จ.สน.
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร
แทน ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
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120 นายทวีพงษ์ นวานุช

ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร

121
122
123
124
125
126
127
128
129

นายสมยซ แสงทับทิม
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา
นายดนัย เมืองซอง
นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา
ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร
นายประทิม โกษาแสง
จ.ส.อ.คานึง พรหมพิมพ์
นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์
นายอรรณพ พันธุศาสตร์

นายสถานีเดินรถ บริษัท ขนส่ง จากัด
นายอาเภอเมืองสกลนคร
แทน นายอาเภอพรรณนานิคม
นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายประพันธ์ สว่างศรี
นายสุชาติ รังสินารา
พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์
น.ส.ภิรมณ์ ก้อนแพง
นายวรสรณ์ ป้อมไชยา
นายออมสิน คามุก
นายสุโชติ กาญจนกร
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายเสงี่ยม พ่อธานี
นายธนรัตน์ ธนูกร
นายโดม ชนะกรรไกร
นางจิตนา วงษ์รัตนะ
น.ส.วิชนี เข็มเพชรพราว
ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช
นายปริญญา นิกาพฤกษ์
นายพานิช พุ่งสิน
นายธีระพงษ์ หาประภา
นายสมาน วงศ์ภาคม

นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
แทน นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
แทน นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
รก.นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ

150 นายณรงค์ ภูน้าไสย
151 นางเตือนจิต รอดแก้ว

นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
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152 นายปัญญา คาทองไชย

นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)

153 นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์

นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห

154
155
156
157
158

นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
นายกเทศมนตรตาบลโคกภู
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่

นายประจักษ์ ทองวงษา
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายยงยุทธ คุณธรรม
นายยุทธพล ยังแสนภู
นายพัฒนา โพพาลิก

159 นายพันทวี ไชยเชษฐ์

นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง

160 นายวิทยา พรมกาวงค์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ
นายกเทศมนตรีตาบลไร่
นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ
นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน
แทน ผกก.ตชด.23 สกลนคร
ผกก.สภ.เมืองสกลนคร
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
แทน ผกก.สภ.พังโคน
ผกก.สภ.พรรณานิคม
ผกก.สภ.วาริชภูมิ
ผกก.สภ.วานรนิวาส
ผกก.สภ.อากาศอานวย
ผกก.สภ.บ้านม่วง
ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ
ผกก.สภ.กุสุมาลย์
ผกก.สภ.กุดบาก
ผกก.สภ.เจริญศิลป์
ผกก.สภ.โพนนาแก้ว
แทน ผกก.สภ.เต่างอย
ผกก.สภ.ภูพาน
แทน ผกก.สภ.ส่องดาว
แทน ผกก.สภ.ขมิ้น

นายบุญเถิง สายสุรีย์
นายพูนทอง ศูนย์จันทร์
นายนิติพงษ์ โกสังห์
นายสิงห์ แสงวงศ์
นายวิทยา พรมกาวงค์
พ.ต.ท.รังสฤษฎ์ สมเทพ
พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บารุง
พ.ต.อ.อิทธิเดช สุนทร
พ.ต.ท.ปัฐมพงค์ เขียวคาจีน
พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์
พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง
พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
พ.ต.อ.ณัฎธพนธ์ พยอมใหม่
พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์
พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี
พ.ต.อ.ไกร สอนสี
พ.ต.ท.ภาณุ พล เลพล
พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ศรีโสดา
พ.ต.ท.สุริยันต์ เถื่อนศร
พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก
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184
185
186
187
188
189
190
191
192

พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว
พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ
พ.ต.ท.ธวัชชัย โคแก้ว
พ.ต.ท.ธนกร หันจางสิทธิ์
พ.ต.ท.ธิติ สมศรี
พ.ต.ท.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน
พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์
พ.ต.ต.โฆษิต หมอยา
พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์

ผกก.สภ.ตาดโตน
ผกก.สภ.แวง
แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย
สวญ.สภ.สว่าง
สวญ.สภ.สร้างค้อ
สวญ.สภ.โพนงาม
สวญ.สภ.คาบ่อ
สว.สภ.ดงมะไฟ
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

ผู้ไม่มาประชุม
1 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร
2

ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

3

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

4

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร

5

ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

6

โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร

7

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

8

หน.สนง.บริหารลูกค้า กสท.สกลนคร

9

หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3

10 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
11 หัวหน้าสถานนีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
12 ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
13 หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
14 ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
15 ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
16 หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
17 ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
18 หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสกลนคร
19 หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
20 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
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21 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
22 รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
23 หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรจังหวัดสกลนคร
24 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
25 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
26 หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
27 นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
28 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
29 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
30 นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
31 นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
32 นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
33 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
34 นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
35 นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
36 นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
37 นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
38 นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
39 นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
40 นายกเทศมนตรีตาบลปลาไหล
41 นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
42 นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
43 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
44 นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
45 นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
46 นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
47 นายกเทศมนตรีตาบลแวง
48 นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
49 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
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50 นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
51 นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
52 นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
53 นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
54 นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
55 นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
56 นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
57 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน
58 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
59 นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
60 นายกเทศมนตรีตาบลแร่
61 นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
62 นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง
63 นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
64 นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
65 นายกเทศมนตรีตาบลกุดแฮด
66 นายกเทศมนตรีตาบลพังโคนศรีจาปา
67 นายกเทศมนตรีตาบลไฮหย่อง
68 ผกก.สภ.อากาศอานวย
69 ผกก.สภ.คาตากล้า
70 ผกก.สภ.นิคมน้าอูน
71 สวญ.สภ.หนองสนม
72 สวญ.สภ.โพนแพง
73 สว.สภ.โคกสี
74 สว.สภ.นาใน
75 สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
76 สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
77 สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
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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 นางนงคราญ ศิริวัฒน์
10 นายธวัชชัย อุระวัฒนพันธ์
11 นายกิตติยา พิมพ์ปัจฉิม
12 นายสมยศ แสงทับทิม

ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 6 ราย คือ
1. นางสาวมัลลิกา เพ็งคา ตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร ย้ายมาดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดสกลนคร
2. นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
ย้ายมาดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
3. นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ย้ายมาดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
4. นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
5. นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
6. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ กรมชลประทาน ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 4 ราย
1. นายพีระพงษ์ พานิชสุข ตาแหน่ง อัยการจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
อัยการจังหวัดอุดรธานี
2. นางเกษรินทร์ รักษา ตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง ตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
3. นายประพนธ์ แก้วกาพล ตาแหน่ง อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง อัยการจังหวัดนครพนม
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4. นายสุรชาติ มาลาศรี ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน และนายอาเภอทุกอาเภอ ในการ จัด
กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการขุดลอก ลาห้วย คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสกลนคร
ประธาน : กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการขุดลอก ลาห้วย คูคลอง และการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสกลนคร ดังนี้
วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณลาห้วยโมงช่วงที่ 1
วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณหัวสะพานห้วยโมง ถึงสะพานปิ๊ดปี้ปิ๊ด
วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ลาห้วยทรายบริเวณ บขส. 2 ถึงโรบินสัน
วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ลาห้วยทรายบริเวณท้ายหมู่บ้านสกลเมืองทอง ถึงสานักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
วันที่ 25 และ 26 เมษายน 2561 ณ บริเวณลาห้วยนาหลุม
จังหวัดขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ในการรักษาความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561
ประธาน :
ตามที่จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
สิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อนาไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจาจุดตรวจ ทั้งในระดับอาเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นั้น
บัดนี้ การดาเนินงานดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน
ในครั้งนี้
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2561 จานวน 30 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนมีนาคม 2561

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2561
1.1 เป้าหมายผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายเดือน “ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561”

- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส

/1.2 ผลการเบิกจ่าย...
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1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร (Function)
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 95 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 (ลาดับที่ 43 ของประเทศ) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

โดยมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” ต่ากว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561
ซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 50.44 น้อยที่สุด จานวน 10 ลาดับแรก (Top 10) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

/1.3 ผลการเบิกจ่าย...
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1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
1.3.1 งบจังหวัด
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ลาดับที่ 4 ของประเทศ
(หน่วย : ล้านบาท)

โดย งบจังหวัด มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายภาพรวม” ต่ากว่าเป้าหมาย
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 ซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 59.62 น้อยที่สุด จานวน 10 ลาดับแรก (Top 10) ดังนี้

/1.3.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ...
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1.3.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ลาดับที่ 6 ของประเทศ
(หน่วย : ล้านบาท)

โดย งบกลุ่มจังหวัดฯ มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายภาพรวม” ต่ากว่าเป้าหมาย ณ
สิ้นเดือนเมษายน 2561 ซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 59.62 น้อยที่สุด จานวน 10 ลาดับแรก (Top 10)
ดังนี้

/โดยแยกเป็น....
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โดยแยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
- จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรร จานวน 122,373,980.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จานวน 19,257,238.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.74
- จังหวัดนครพนม ได้รับจัดสรร จานวน 156,017,420.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จานวน 5,217,418 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34
- จังหวัดมุกดาหาร ได้รับจัดสรร จานวน 55,736,100.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จานวน 5,499,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.87
- รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน 334,127,500.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว
จานวน 29,974,366.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.71
(ข้อมูลแยกรายจังหวัดจาก กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561)

2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
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3. ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 งบส่วนราชการ (Function)
- รายจ่ า ยประจ า เบิ ก จ่ า ยต่ ากว่ า เป้ า หมายที่ ก าหนด โดยคณะท างานติ ด ตามเร่ ง รั ด
การใช้ จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ กาชับให้ ทุ กหน่ ว ยงานเร่ งด าเนิ นการเบิก จ่า ย
โดยเร่งด่วนแล้วเพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
- รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
หน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มสูงขึ้นใน ไตรมาสที่
3 เนื่องจากมีงวดงานตามสัญญาที่ครบกาหนดส่งมอบมากขึ้น
ในส่วนของรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หน่วยงานส่วนใหญ่แจ้งว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพัน
รายจ่ายลงทุนปีเดียวได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยให้ก่อหนี้
ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561
สาหรับส่วนราชการที่คาดว่าอาจจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้เดือนพฤษภาคม 2561
เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 1 โครงการ เทศบาลตาบลนาแก้ว
จานวน 9 ล้านบาท มีการอุทธรณ์จากผู้รับจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณา
การอุทธรณ์
2. วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สว่ า งแดนดิ น ครุ ภั ณ ฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารระบบช่ ว งล่ า งรถยนต์
1 รายการ จานวน 1.5 ล้านบาท มีการอุทธรณ์จากผู้รับจ้าง และส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์
โดยคณะกรรมการได้ตอบกลับมาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับต้นสังกัดเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติต่อไป
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างอาคาร 2 โครงการ จานวน 68
ล้ า นบาท ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากเพิ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก่ อ สร้ า ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง จานวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง จานวน 1 โครงการ
3.2 งบจังหวัด
- รายจ่ายประจา และ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
โดยมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับแผน อยู่
ระหว่างทาความตกลงกับสานักงบประมาณ และบางส่วนถูกสานักงบประมาณปรับลดงบประมาณส่งผลให้ส่วน
ราชการต้องเริ่มกระบวนกาหนดราคากลางใหม่ จึงยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ในส่วนของรายการที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วจะเร่งดาเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ในระบบ GFMIS และเร่งเบิกจ่ายโครงการที่สัญญาครบกาหนดในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 คาดว่า
ในไตรมาสที่ 3 จะมีผลเบิกจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับโครงการที่มีปัญหาผู้รับจ้างดาเนินงานล่าช้า เป็นโครงการขุดลอกของอาเภอวาริช
ภูมิ มีผลการดาเนินงานเพียง 10% อยู่ระหว่างหาทางแก้ไขและการติดตามเร่งรัดผู้รับจ้าง
/3.3 งบกลุ่มจังหวัด...
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3.3 งบกลุ่มจังหวัดฯ
- รายจ่ายประจา และ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
โดยมี ร ายการที่ ยั ง ไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการที่ ก ระทบ
กับแผน อยู่ระหว่างทาความตกลงกับสานักงบประมาณ จานวน 1 โครงการ 11 ล้านบาท ของจังหวัดนครพนม
และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแล้ว จานวน 2 โครงการ 98 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขรหัส
งบประมาณในระบบ GFMIS และตัดโอนไปยังจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร โดยทางกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
สาเหตุหลักของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ การเปลี่ยนแปลงโครงการ
โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีวงเงินสูง และอยู่ที่จังหวัดนครพนม

4. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
ตามหนั งสื อส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ด่ว นที่สุ ด ที่ นร 0505/ว 188 ลงวันที่ 11
เมษายน 2561 แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยให้ก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ และสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 ดังนี้
(1) เรื่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2558 (29 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน
2558) รับเรื่องทั้งหมด จานวน 1,660 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,658 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ
99.87) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 เรื่อง
(2) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2559 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
1,038 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,031 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 99.33) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 7 เรื่อง
(3) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2560 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุก ข์ทั้งหมด จานวน
950 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 770 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 81.05) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
180 เรื่อง
(4) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2561 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
358 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้ งหมด จานวน 167 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 191 เรื่อง (เป็นเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเรื่องเข้าใหม่ภายในช่วงวันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 จานวน 55 เรื่อง)
2. การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
จังหวัด ได้มีห นั งสือแจ้ งเตือนครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้ ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังค้าง
ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่า กาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
เมษายน 2561
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(เม.ย.61)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
7
125
จานวนผู้บริจาค
985
30,468
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
394,000
8,582,650
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1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนเมษายน 2561
ผลการรับบริจาคโลหิต
ครั้งที่ วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

27
29
2
4
10
19
24
26
27

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
บริษัทศิริยนต์วัฒนา (1995) จากัด (*ยกยอดมาจากเดือนมี.ค.61)
มณฑลทหารบกที่ 29 (*ยกยอดมาจากเดือนมี.ค.61)

เทศบาลนครสกลนคร
อาเภอเจริญศิลป์
อาเภออากาศอานวย
อาเภอเมืองสกลนคร
อาเภอสว่างแดนดิน (เทศบาลตาบลโคกสี)
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร
อาเภอพรรณานิคม
รวม

เป้าหมาย
(ราย)

จานวน
(ราย)

ปริมาณ
โลหิต
(ซีซี.)

50
44
17,600
150
129
51,600
100
69
27,600
200
270 108,000
200
253 101,200
200
135
54,000
200
85
34,000
ตัดยอดก่อนออกรับบริจาคโลหิต
26 เม.ย.61
1,100
985 394,000

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
ครั้งที่ วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1
๓ อาเภอภูพาน
2
๘ อาเภอวานรนิวาส
3 ๑๐ อาเภอโพนนาแก้ว
4 ๑๕ อาเภอพังโคน
5 ๑๘ อาเภอกุดบาก
6 ๒๒ อาเภอคาตากล้า
7 ๒๔ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
รวม

เป้าหมาย
200
200
200
200
200
200
200
1,400
-/2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ…
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2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
ประเภท
(เม.ย.61)
ดวงตา
อวัยวะ
-

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
259
257

หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
เดือนนี้
(เม.ย.61)
-

ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
2
23

หมายเหตุ

4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี

รายการ

สถานที่

30 มี.ค.61

เยี่ยมราษฎรผู้
พิการ
วาตภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย

ต.หนองแวงใต้
อ.วานรนิวาส

30 มี.ค.61
4 เม.ย.61
17 เม.ย61
17 เม.ย61

รวม

อ.วานรนิวาส
อ.พรรณานิคม
อ.อากาศอานวย
อ.กุดบาก

จานวน
ครอบครัว/ราย
1
6
2
5
1
15

เงินสด
1,000

สิ่งของ
มูลค่า
350

รวม
1,350

1,000
3,000
3,000
3,000
11,000

350
350
350
350
1,750

8,100
6,700
16,750
3,350
36,250

4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด
รวมมูลค่า
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จานวน มูลค่า
(บาท)
(บาท)
(ชุด)
(บาท)
26 เม.ย.61 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย อ.นิคมน้าอูน
50
350
17,500
จ.สกลนคร
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4.2 เรื่องการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
1. จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบุรณาการแผนการ
ดาเนิ น โครงการจั งหวัด/อ าเภอเคลื่ อนที่ “หน่ว ยบาบัด ทุกข์ บารุงสุ ข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน” ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จากเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะออก
ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน ๑ ครั้ง ดังนี้
- วั น ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ออกหน่ ว ยแพทย์ พอ.สว. ร่ ว มกั บ อ าเภอเคลื่ อ นที่
ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตาบลโพธิไพศาล อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพนแพง ตาบลโพธิไพศาล อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

วัน เดือน ปี ปฏิบัติงาน
๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔ มกราคม ๒๕๖๑
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒ กุมภาพันธ์ 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

สถานที่ปฏิบัติงาน
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 ๑ บ้านจันทร์เพ็ญ ตาบลจันทร์เพ็ญ อาเภอเต่างอย
หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนแคนใต้ ตาบลหนองลาด อาเภอเมืองสกลนคร
หมู่ที่ ๘ บ้านกลางโนใน ตาบลโพนแพง อาเภออากาศอานวย
หมู่ที่ ๒ บ้านนาถ่อน ตาบลต้นผึง้ อาเภอพังโคน
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดแสง ตาบลวัฒนา อาเภอส่องดาว
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวนาคา ตาบลหนองบัวสิม อาเภอคาตากล้า
หมู่ที่ ๕ บ้านบัว ตาบลกุดบาก อาเภอกุดบาก
หมู่ที่ ๗ บ้านเทพนิมิต ตาบลนาแก้ว อาเภอโพนนาแก้ว
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 ๑ บ้านมาย ตาบลมาย อาเภอบ้านม่วง
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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
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องผลการประเมิน IQ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
ผลการประเมินไอคิวเด็กประถมการศึกษาปีท1ี่ ปีการศึกษา 2560 จาแนกรายอาเภอ จังหวัดสกลนคร ปี 2561
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

A
B
C
จานวน
จานวน
IQ
เด็ก ป.1
เด็ก ป.1 ที่
รวมทุกคน
ทั้งหมด
ตรวจ
164
164
16755
603
603
60424.2
257
256
25317.5
521
447
44124
433
433
42610
2184
1979 194730.10
886
885
86946
639
636
62234
342
341
33177
309
306 29662.36
493
492 47496.57
567
565
54407
805
802
76613
356
354
33654
1397
1393
131043
392
392
36848
800
800
74761
1521
1511 141077.2
6831
6542 643476.73

(C/B)
IQ
เฉลี่ย
102.16
100.21
98.90
98.71
98.41
98.40
98.24
97.85
97.29
96.94
96.54
96.30
95.53
95.07
94.07
94.00
93.45
93.37
98.36

D
IQ 120 (D*100/B)
ขึ้นไป
ร้อยละของเด็กที่
(คน)
มีIQ 120 ขึ้นไป
12
7.32
25
4.15
13
5.08
22
4.92
18
4.16
82
0.04
34
3.84
18
2.83
11
3.23
4
1.31
5
1.02
22
3.89
17
2.12
11
3.11
25
1.79
4
1.02
11
1.38
22
1.46
244
37.88

จากตาราง พบว่า ระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียน ป.1 จังหวัดสกลนครเฉลีย่ 96.44 โดยอาเภอที่มIี Qเฉลี่ยมากกว่า 100 มี 2 อาเภอ
ได้แก่ นิคมน้าอูน และ วาริชภูมิ ส่วนอาเภอที่มี IQ เฉลี่ยน้อยสุดคือสว่างแดนดิน 93.37
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“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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4.4 เรื่องการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
ตามที่ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
และได้รั บการคัดเลื อกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ปี 2561 คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากส านัก
โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้กาหนดลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนประเภทจังหวัด
TO BE
NUMBER ONE ในวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
สกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE ) เฉพาะกรรมการอานวยการ เข้าร่วมรับการประเมิน ในวัน เวลาและ
สถานที่ ดังกล่าว รายชื่อคณะกรรมการอานวยการ ดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ประธานกรรมการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๑)
รองประธานกรรมการ
๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒)
รองประธานกรรมการ
๔. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙
กรรมการ
๕. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๖. ปลัดจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๗. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓
กรรมการ
๘. หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๙. ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรรมการ
๑๑. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๑๒. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
กรรมการ
๑๓. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
กรรมการ
๑๔. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
กรรมการ
๑๕. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
กรรมการ
๑๖. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
กรรมการ
๑๗. ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
กรรมการ
๑๘. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๑๙. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๐. เกษตรจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๑. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๒. ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๓. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๕. นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
กรรมการ
๒๖. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
/27. ประธาน....
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนมีนาคม 2561 หน้าที่ 25
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.

ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
แรงงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
กรรมการ
นายอาเภอทุกอาเภอ
กรรมการ
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิธรรมสกลนคร
กรรมการ
ประธานมูลนิธิธารน้าใจไทสกล
กรรมการ
นายกสโมสรไลออนส์สกลนคร
กรรมการ
นายกสโมสรโรตารี่สกลนคร
กรรมการ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันดนตรีเคพีเอ็นสกลนคร
กรรมการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กรรมการและเลขานุการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ป้องกันจังหวัดสกลนครที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานศูนย์อานวยป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดสกลนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนสานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.5 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร
(ศปถ.จ.สน.) ในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 (รวม 7 วัน)
1.1 จานวนครั้งอุบัติเหตุสะสม รวม 52 ครั้ง เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (66 ครั้ง)
ลดลง 14 ครั้ง (คิดเป็น -21.21%)
อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อาเภอเมืองสกลนคร (12 ครั้ง)
รองลงมาได้แก่ อาเภอโพนนาแก้วและวานรนิวาส (7 ครั้ง)
และลาดับที่ 3 ได้แก่ อาเภอสว่างแดนดิน (6 ครั้ง)
1.2 จานวนผู้บาดเจ็บสะสม รวม 49 คน เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (70 คน)
ลดลง 21 คน (คิดเป็น -30%)
อาเภอที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อาเภอเมืองสกลนคร (13 ราย)
รองลงมาได้แก่ อาเภอโพนนาแก้ว (8 ราย) และลาดับที่ 3 ได้แก่ อาเภอสว่างแดนดิน
(6
ราย)
1.3 จานวนผู้เสียชีวิตสะสม รวม 12 ราย เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (13 ราย)
ลดลง 1 ราย (คิดเป็น -7.69%)
อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อาเภอเมืองสกลนคร (4 ราย)
รองลงมาได้แก่ อาเภอวาริชภูมิ, อาเภอวานรนิวาสและอาเภอกุสุมาลย์ (2 ราย)
ลาดับที่ 3 ได้แก่ อาเภอพรรณนานิคมและสว่างแดนดิน (1 ราย)
1.4 อาเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกุดบาก, คาตากล้า, นิคมน้าอูน,
เจริญศิลป์และโคกศรีสุพรรณ
1.5 อาเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุ จานวน 13 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกุสุมาลย์, บ้านม่วง, พรรณนานิคม,
พังโคน, ภูพาน, วานรนิวาส, วาริชภูมิ, สว่างแดนดิน, ส่องดาว, อากาศอานวย, เต่างอย, เมืองสกลนครและโพนนา
แก้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.6 เรื่องการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร :
๑. พื้นที่เป้าหมายการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร จานวน 54 หมู่บ้าน (เอกสารแนบ)
๒. แนวทางการการดาเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีจังหวัดสกลนคร
ที่
แนวทาง
1 พัฒนาบุคลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว

2

3
4

5

คาชี้แจงเพิ่มเติม
กิจกรรมหลัก
เตรี ย มความพร้ อ มชุ ม ชนเป็ น 1. สร้างความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยง อัตลักษณ์และสร้างการมี
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่วนร่วมในชุมชน
2. เพิ่มศักยภาพทีมพัฒนาหมู่บ้าน
3. พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน
4. อบรมการใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว
5. จัดอบรมแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน/บริการ
6. พัฒนาผู้นาชุมชนด้านการจัดการ Homestay
พัฒนาแหล่ง
ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม
ท่องเที่ยวและสิ่ง ภู มิ ทั ศ น์ และสิ่ ง อ านวยความ ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว
สะดวก
พัฒนาสินค้า
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน และ 1. ยกระดับภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPและผลิตภัณฑ์
และบริการด้าน การบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ชุมชนให้เป็นสินค้าที่ระลึก
การท่องเที่ยว
ของชุมชน
2. พัฒนาอาหารพื้นถิ่น
เชื่อมโยง
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว 1. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน(Press Tour VIP)
เส้นทางการ
และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ 2. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน (Community Tour)
ท่องเที่ยวแต่ละ แต่ละท้องถิ่น
3. ติดตามการสนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านฯโดยจังหวัด
ท้องถิ่น
4. ติดตามการสนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านฯโดยอาเภอ
ส่งเสริม
สื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า ง 1. ออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การตลาดชุมชน การรับรู้ จัดแสดงและจาหน่าย 2. ออกแบบนาเสนอและส่งเสริมการตลาดบริการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ชุ ม ช น 3. ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4. จัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์มหกรรมหมู่บ้าน
5. จัดทาเอกสารรายงานผลโดยอาเภอ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.7 เรื่องมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ปี 2561 (The Great Mekong Bike
Ride 2018)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร :
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางใน
รูปแบบของการแข่งขัน โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ (The
Great Mekong Bike Ride 2018) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวลุ่มน้าโขงของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้จักรยานเป็นพาหนะ
ในการเดินทางท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางการแข่งขันเริ่มจากจังหวัดนครพนม - จังหวัดมุกดาหาร - จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม รวมระยะทางประมาณ ๓๗๒ กิโลเมตร ซึ่งกาหนดการแข่งขัน ณ จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่
๑๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งประเภทแข่งขันคร่าวๆ ดังนี้
ประเภทบุคคล 3 สเตจ
- รุ่นทั่วไป ชาย-หญิง
- รุ่นกลุ่มอายุ ชาย 18-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
- รุ่นกลุ่มอายุ หญิง 18-39 และ 40 ปีขึ้นไป
- รุ่นเยาวชน ชาย อายุต่ากว่า 18 ปี
- รุ่นมือใหม่ ไม่จากัดอายุ ชาย-หญิง
(ประเภททีม 3 สเตจ)
- ไม่จากัดเพศ
ประเภทบุคคล 1 สเตจ
สามารถเลือกแข่งขันในสเตจใดสเตจหนึ่งได้
- รุ่นทั่วไป ชาย-หญิง
- รุ่นกลุ่มอายุ ชาย 18-29, 30-39, 40-49 และ 50 ปีขึ้นไป
- รุ่นกลุ่มอายุ หญิง 18-39 และ 40 ปีขึ้นไป
- รุ่นเยาวชน ชาย อายุต่ากว่า 18 ปี
- รุ่นมือใหม่ ไม่จากัดอายุ ชาย-หญิง
(ประเภททีม 1 สเตจ)
- ไม่จากัดเพศ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thegreatmekongbikeride.com
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวารที่ 5 เรื่องข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา
5.1 เรื่องสื่อมวลชนกับโซเชียล
ประธาน : สื่อมวลชนกับโซเชียล เป็นเรื่องที่แรงแลรวดเร็วมาก วันนี้ถ้ามีสื่อไหนที่พาดพิงถึงจังหวัดสกลนครหรือ
พาดพิงถึงหน่วยงานของท่านรีบทาการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว ที่เคยเป็นประเด็นในโซเชียล อาทิเช่น ตักน้าอาบบน
ถนนที่ เ ป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ ต้ อ งรี บ ออกไปแก้ ข่ า วโดยเร็ ว เช่ น พื้ น ที่ ข องอ าเภอเมื อ งสกลนคร ในวั น นี้ ไ ด้ จั ด หา
งบประมาณและได้เข้าไปทาความเข้าใจกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว และได้ชี้แจงทางกานัน ผญบ.แล้ว ส่วนในเรื่อง
ของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อวันนนี้ได้นาเข้าแผนจังหวัดเพื่อของบประมาณไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้น
ขอใช้งบประมาณของท้องถิ่นซ่อมแซมและเยียวยาไปก่อนเบื้องต้น จะเข้ าดาเนินการภายใน 3 วัน เป็นต้น นี่คือ
การเข้าไปแก้ข่าวในโซเชียล อย่าให้โซเชียลเข้ามาโจมตีเรา รีบเข้าไปสร้างความเข้าใจ ข่าวที่ออกไปในรูปแบบนี้ จะ
ทาให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดและของหน่วยงานท่านเสียหายได้ จึงขอให้ช่วยกันดูด้วย และให้ระมัดระวังในเรื่องของ
ภาพลักษณ์ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวารที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องการประชาสัมพันธ์การประกวดมิสแกรนด์จังหวัดสกลนคร
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสกลนคร :
หอการค้าจังหวัดสกลนคร ขอประชาสัมพันธ์การประกวดมิสแกรนด์จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 19
พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30-21.00 น. ณ ห้ างสรรพสิ นค้าโรบินสันสกลนคร จึงขอเชิญชวน ส่ว น
ราชการร่วมรับชมการประกวดและร่วมให้กาลังใจสาวงามของจังหวัดสกลนคร โดยในวันที่ผ่านมาได้มีการเก็บตัวที่
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุม : รับทราบ
6.2 เรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
ผู้แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร :
ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสกลนคร ได้กาหนดจัดงานในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยกาหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด มีทั้งการแข่งขันฟุตบอล และวอลเลย์บอล ในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลได้มีการแข่งขันเสร็จสิ้นไป
แล้ว และจะได้มีการมอบรางวัล ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร และในวัน
ดังกล่าวก็จะมีการประกวดขวัญใจแรงงานชายและหญิง การเล่นดนตรีของผู้ใช้แรงงาน และร่วมรับประทานอาหาร
พาแลงร่วมกัน
ทั้งนี้ ได้เชิญภาคเอกชน และส่วนราชการได้ร่วมงานดังกล่าวไปแล้ว
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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6.3 เรื่องการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “สิรินธรคัพ”
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
“สิรินธรคัพ” โดยในวันที่ 29 เมษายน 2561 เป็นการชิงชนะเลิศระหว่างทีมอาเภอเมืองสกลนครกับทีมอาเภอ
สว่างแดนดิน จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการทุกส่วน หน่วยงานทุกหน่วย ร่วมให้กาลังใจกับทั้ง 2 ทีม ในครั้งนี้ด้วย
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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