รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 หน้า1
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕61
ครั้งที่ 5/๒๕61
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

2

นายนพดล ไพฑูรย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

3

นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

4

พ.ท.ดุสิต ธรรมสติ

แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)

5

นายสมศักดิ์ แสนอินทร์

แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร

6

นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร

7

พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร

8

นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

9

นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์

คลังจังหวัดสกลนคร

10 นายชัยยง โกศลวิทยานันต์

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

11 นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ

ขนส่งจังหวัดสกลนคร

12 นายศรชัย ศรีสถาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

13 นายสุรเทพ กิจกล้า

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

14 นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน

พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

15 นายเรือง จันพลา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

16 นายจรินทร์ รอบการ

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

17 นายวันชัย สุวรรณภูมิ

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร

18 นายอุทัย ทัพอาสา

ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน

19 นายวีรพัฒน์ บุณฑริก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

20 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

21 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์

สหกรณ์จังหวัดสกลนคร

22 นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร

ประมงจังหวัดสกลนคร

23 นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์

แรงงานจังหวัดสกลนคร

24 นายดุสิต สระแก้ว

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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25 นายภัทรวุธ เภอแสละ

จัดหางานจังหวัดสกลนคร

26 นางวัลภา เดชากิจไพศาล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

27 นางอดาพร สมพงษ์

ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

28 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ

สัสดีจังหวัดสกลนคร

29 นายณัฎฐกิตต์ ของทิพย์

เกษตรจังหวัดสกลนคร

30 นายอดุลย์ บรรจงจัด

สถิติจังหวัดสกลนคร

31 นายพีระพงงษ์ วีระกุล

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

32 นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

33 นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

34 นางสาววาสนา ไชยพรรณรา

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

35 นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์

หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

36 นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

37 นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล

ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

38 นายปัญญา มีธรรม

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

39 นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

40 นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์

พลังงานจังหวัดสกลนคร

41 นางมัลลิกา เพ็งคา

อัยการจังหวัดสกลนคร

42 นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร

อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน

43 นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

44 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

45 นายสันติ ไชยยศ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

46 นายนคร บุญมีผล

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร

47 นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์

สรรพากรพื้นที่สกลนคร

48 นายจีรวิวัฒน์ นิคม

สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

49 นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์

ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

50 พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29

51 นายทแกล้ว นุศรีวอ

ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
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52 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

53 นายชัยยงค์ ธุรารัตน์

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

54 นายชินพรรธน์ บรรณ์เจริญโชติ

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

55 นายไตรทอง สืบเชื้องาม

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

56 นางจริยา ปารีพันธ์

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

57 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

58 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

59 นายมงคล เจตินัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

60 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร

ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร

61 นายธีระ บุนนาคสีชัย

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

62 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

63 นางเบญจวรรณ สาดี

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)

64 นายยวงยศ จินดาทะจักร์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

65 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

66 นายโรจน์วัฒน์ อินท์ทุ่ง

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

67 นายวรรัตน์ มั่นดี

ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

68 นายสุริยะ ยืนยง

ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ สกลนคร สานักงานพัฒนาทีด่ ิน เขต 5

69 นายสุวิทย์ จันทร์เรือง

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

70 นายพิเชษฐ์ สุขสบาย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

71 นายเริงฤทธิ์ คาวันดี

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

72 นายสุชาติ ศิริ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร

73 นายภาสกร เลาขวณิช

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

74 นายสุพจน์ โพธ์พงศ์วิวัฒ

แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร

75 นายดนุพล เติมสิริชนน์

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

76 นายภักดี ไชยเพชร

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร

77 นายพรโรจน์ ยลพล

ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร

78 นายสมัญญา เทพบุตร

หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร

79 นายพินิจ กาญจนเกตุ

แทน หัวหน้านิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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80 นางนงคราญ นันทราช

หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร

81 นายสงัด ศิริพันธ์

ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

82 นายทองทศ โพธิ์เนียม

หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร

83 รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

84 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

85 นาวาอากาศตรีชูศักดิ์ รัตนพานิช

หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017

86 นาวาอากาศหญิงสายยนต์ ธรรมสอน

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909

87 นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข

หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.

88 นายนิกร ธัญญารักษ์

ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

89 นายสุภาษิต ศุภวุฒิ

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร

90 นายปวริศ บุพรัตน์

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร

91 นายวีรศักดิ์ บุญประคม

ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร

92 นายกษิณ วงศ์พนากร

หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง

93 นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง

ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์

94 นายสมชาย ชะนะภัย

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

95 นายประวัติ เสวตวงษ์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

96 นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2

97 นายชูชาติ เทพสุต

ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สกลนคร

98 น.ส.พนารัตน์ มาลีลัย

แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร

99 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

100 นายบุญเชิด วิมลสุจริต

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

101 นายสิทธิชัย บุญมั่น

แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

102 นาวาอากาศโทชาตรี จันทร์ชูชื่น

ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว

103 นายคงเดช ยะสะกะ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน

104 นายปฐพงศ์ เมืองปลอด

ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร

105 นางขนิษฐา วุฒิพรหม

ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

106 ดร.ประภัสร สุภาสอน

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร

107 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยา จาปาแพง

หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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108 นายประจักษ์ สุภาวรธรรม

ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร

109 นายกัฐติพัฒน์ วานานวงค์

แทน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

110 นางกมลลักษณ์ นามประกาย

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร

111 นางมิ่งขวัญ สว่าง

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

112 ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

113 นายสมยซ แสงทับทิม

นายสถานีเดินรถ บริษัท ขนส่ง จากัด

114 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา

นายอาเภอเมืองสกลนคร

115 นายดนัย เมืองซอง

แทน นายอาเภอพรรณนานิคม

116 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา

นายอาเภอวาริชภูมิ

117 ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร

นายอาเภอวานรนิวาส

118 นายประทิม โกษาแสง

นายอาเภอสว่างแดนดิน

119 นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์

นายอาเภอกุสุมาลย์

120 นายอรรณพ พันธุศาสตร์

นายอาเภอกุดบาก

121 นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

นายอาเภอบ้านม่วง

122 นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ

นายอาเภอพังโคน

123 นายประพันธ์ สว่างศรี

นายอาเภอส่องดาว

124 นายสุชาติ รังสินารา

แทน นายอาเภอคาตากล้า

125 พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์

นายอาเภอเต่างอย

126 นายเอกภพ โสภณ

นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ

127 นายดิรก จันทร์มาลา

แทน นายอาเภอนิคมน้าอูน

128 นายออมสิน คามุก

นายอาเภอเจริญศิลป์

129 นายสุโชติ กาญจนกุล

รก.นายอาเภอโพนนาแก้ว

130 นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์

นายอาเภอภูพาน

131 นายบุญส่ง วิจักษณบุญ

แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

132 นายธนรัตน์ ธนูกร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่

133 นายโดม ชนะกรรไกร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน

134 นางจินตนา วงษ์รัตนะ

นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส

135 นายวัชรินทร์ รุณจักร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
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136 ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง

137 นายจอมมา ดาบลาอา

นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก

138 นายธีระพงษ์ หาประภา

นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ

139 นายคาพูน ไตรจนัน

แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา

140 นายสมาน วงศ์ภาคม

นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ

141 นายอาทิตย์ จักษุจินดา

นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา

142 นายณรงค์ ภูน้าไสย

นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง

143 นายทองใบ สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี

144 นายไพฑูรย์ ศรีบัวลา

นายกเทศมนตรีตาบลแพด

145 นายปัญญา คาทองไชย

นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)

146 นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์

นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห

147 นายอุดร แพงทรัพย์

นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง

148 นายจักรวัฒน์ จันทวงศ์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย

149 นายสุนา คาภูแสน

นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี

150 นายวิทยา พรมกาวงค์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน

151 นายปรีชา มาตราช

นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง

152 นายนิธิพงษ์ โกสังห์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลไร่

153 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณคุณแก้ว

ผกก.ตชด.23 สกลนคร

154 พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บารุง

ผกก.สภ.เมืองสกลนคร

155 พ.ต.อ.อิทธิเดช สุนทร

ผกก.สภ.สว่างแดนดิน

156 พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท

ผกก.สภ.พังโคน

157 พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์

ผกก.สภ.พรรณานิคม

158 พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง

ผกก.สภ.วาริชภูมิ

159 พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช

ผกก.สภ.วานรนิวาส

160 พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล

ผกก.สภ.อากาศอานวย

161 พ.ต.อ.ณัฎธพนธ์ พยอมใหม่

ผกก.สภ.บ้านม่วง

162 พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์

ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ

163 พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์

ผกก.สภ.กุสุมาลย์
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164 พ.ต.ต.บัณฑิต ขันธวิชัย

แทน ผกก.สภ.คาตากล้า

165 พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม

ผกก.สภ.กุดบาก

166 พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี

ผกก.สภ.เจริญศิลป์

167 พ.ต.อ.ไกร สอนสี

ผกก.สภ.โพนนาแก้ว

168 พ.ต.ท.สุริยันต์ เถื่อนศร

แทน ผกก.สภ.นิคมน้าอูน

169 พ.ต.อ.ชาติชาย เทียมฉัตร

ผกก.สภ.เต่างอย

170 พ.ต.ท.พิชัย ชาวสวน

ผกก.สภ.ภูพาน

171 พ.ต.ท.อุบล วงษ์รักไทย

ผกก.สภ.ส่องดาว

172 พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก

แทน ผกก.สภ.ขมิ้น

173 พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว

ผกก.สภ.ตาดโตน

174 พ.ต.ท.ธวัชชัย โคแก้ว

แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย

175 พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี

สวญ.สภ.หนองสนม

176 พ.ต.ท.ธิติ สมศรี

สวญ.สภ.สร้างค้อ

177 พ.ต.ท.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน

สวญ.สภ.โพนงาม

178 พ.ต.ท.สุพันธ์ อินทเกตุ

แทน สวญ.สภ.คาบ่อ

179 พ.ต.ท.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต

สวญ.สภ.โพนแพง

180 พ.ต.ท.อภิชาต มัฑนาโส

สว.สภ.โคกสี

181 พ.ต.ท.เดชบดี รัตนวงศ์

สว.สภ.ดงมะไฟ

182 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์

หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
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ผู้ไม่มาประชุม
1 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
2 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร
3 ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.
4 ศึกษาธิการภาค 11
5 รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ
6 ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
7 ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
8 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
9 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
10 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
11 โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
12 ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2
13 หน.สนง.บริหารลูกค้า กสท.สกลนคร
14 หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
15 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
16 หัวหน้าสถานนีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
17 ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
18 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
19 ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
20 รองประธาน ก.ธ.จ.สน.
21 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
22 หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
23 ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
24 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
25 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
26 ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
27 ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
28 ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
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29 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
30 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
31 ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
32 ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
33 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
34 หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
35 นายอาเภออากาศอานวย
36 นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
37 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
38 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
39 นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
40 นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
41 นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
42 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
43 นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
44 นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
45 นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
46 นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
47 นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
48 นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
49 นายกเทศมนตรีตาบลปลาไหล
50 นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
51 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
52 นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
53 นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
54 นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
55 นายกเทศมนตรีตาบลแวง
56 นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
57 นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 หน้า10
58 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
59 นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
60 นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
61 นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
62 นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู
63 นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
64 นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่
65 นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
66 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน
67 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
68 นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
69 นายกเทศมนตรีตาบลแร่
70 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
71 นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
72 นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
73 ผกก.สภ.แวง
74 ผกก.สภ.สว่าง
75 สว.สภ.นาใน
76 สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
77 สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
78 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 นายปัณณวิชญ์ กุลตังคะวณิชย์
9 นางสถาพร วงศ์รัตนะ
10 นางมุณินทร์ชร อัคนิจ
11 นายสมยศ แสงทับทิม

ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จ่าจังหวัดสกลนคร
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
หัวหน้าสถานี บริษัท ขนส่ง จากัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 5 ราย คือ
1. พันเอกบุญสิน พาดกลาง ตาแหน่ง เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 3 จังหวัด
นครราชสีมา ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร
2. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ ตาแหน่ง แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง แรงงานจังหวัดสกลนคร
3. นางอดาพร สมพงษ์ ตาแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดนครพนม ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
4. นายภัทรวุธ เภอแสละ ตาแหน่ง จัดหางานจังหวัดพัทลุง ย้ายมาดารงตาแหน่ง
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
5. นายชูชาติ เทพสุต ตาแหน่ง นักวิช าการช านาญการ ส่ว นส่งเสริมการปลูกป่า
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 1 ราย
1. พันเอกเศวตฉัตร ศิริรักษ์ ตาแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร ย้ายไป
ดารงตาแหน่ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.3 เรื่องการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ประธาน :
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ในวันที่ 22
มิถุนายน 2561 ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการเสด็จฯ ถึง 3 พื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดสกลนคร นครพนม และ
บึงกาฬ ส่วนพื้นที่ใดเป็ นเป้าหมายแรก สานักพระราชวัง โดยกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะได้เดินทางมาตรวจพื้นที่ และประชุมรายละเอียด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอเรียนเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้สมพระเกียรติ ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
1.4 เรื่องป้ายไวนิล “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สืบเนื่องจากศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้แจ้งกระทรวงมหาดไทยให้เรียนเชิญ ผวจ. ทุกจังหวัด เข้าร่วมพิธีรับ
พระราชทานป้ายจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
พร้อมนี้ทา่ นได้มอบแผ่นซีดีและตัวอย่างป้ายไวนิลมาให้ทางจังหวัดและอาเภอทุกอาเภอ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
จิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ทั้งนี้ สนจ.สน. ใช้จัดส่งแผ่นซีดีไว้ประโต๊ะผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานที่ทา
โครงการจิตอาสาให้ดาเนินการตามคู่มือทาป้ายไวนิล จิตอาสาข้างล่างนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2561 จานวน 32 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 หน้า13
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 สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561”

- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส

/1.2 ผลการเบิกจ่าย...
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1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร (Function)
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 95 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ลาดับที่ 38 ของประเทศ)
ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

แสดง 10 อันดับ (Top 10) งบส่วนราชการ (Function) “รายจ่ายลงทุน” น้อยที่สุด ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

/1.3 ผลการเบิกจ่าย....
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1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
1.3.1 งบจังหวัด
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ลาดับที่ 2 ของประเทศ
(หน่วย : ล้านบาท)

แสดง 10 อันดับ (Top 10) งบจังหวัด “รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
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1.3.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ลาดับที่ 5 ของประเทศ
(หน่วย : ล้านบาท)

แสดง 10 อันดับ (Top 10) งบกลุ่มจังหวัดฯ (เฉพาะจังหวัดสกลนคร)
“รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ดังนี้
(หน่วย : บาท)

/โดยแยกผลการ...
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2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
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3. ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 งบส่วนราชการ (Function)
3.1.1 รายจ่ ายประจา เบิกจ่ายต่ากว่า เป้าหมายที่กาหนด โดยคณะทางานติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเบิกจ่าย
โดยเร่งด่วนแล้วเพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.1.2 รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หน่ ว ยงานที่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว คาดว่ า จะสามารถเบิ ก จ่ า ยได้
เพิ่มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 เนื่องจากมีงวดงานตามสัญญาที่ครบกาหนดส่งมอบและจะเร่งรัดเบิกจ่าย
ในส่วนที่เบิกจ่ายได้ให้มากที่สุดต่อไป
- หน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม
2561 เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
1.) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จานวน 2 โครงการ ล่าช้า
เนื่องจากเพิ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากสานักงบประมาณ ดังนี้
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตยาฯ จานวน 51.58 ล้านบาท
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กาหนดเสนอราคา วันที่ 20 มิถุนายน 2561
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ จานวน 10.37 ล้านบาท
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคา ซึ่งผู้ประกอบการได้เสนอราคาแล้ว
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
2.) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ในส่วนของ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ มีจานวน 8 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 45 ล้านบาท ดังนี้
- ทต.คาตากล้า ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบรายการ
- อบจ. ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
และคณะกรรมการไม่รับพิจารณา จะทาการยกเลิกประกาศ
- อบต. ต้นผึ้ง ก่อสร้างถนนลาดยาง เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
ดาเนินงาน ยังไม่ได้รับอนุมัติ
- ทต.นาแก้ ว เนื่องจากรอผลพิจารณาการอุ ทธรณ์จากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งได้สอบถามแล้วคณะกรรมการจะนาเรื่องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาผลภายในเดือนพฤษภาคม
2561 นี้
- ทต.เชียงสือ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ เนื่องจากขอเปลี่ ยนแปลง
สถานที่ดาเนินงาน จากหมู่ที่ 7 เป็นหมู่ที่ 2 แต่ก็ยังดาเนินการไม่ได้ หากยังดาเนินการไม่ได้ก็จะแจ้งให้คืนเงิน
งบประมาณต่อไป
- อบต.ดงหม้อทอง ทาประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่
จากกรมเจ้าท่า
- อบต.ดงหม้ อทอง ทาประปาผิ ว ดิน หมู่ ที่ 6 กาหนดเสนอราคา 30
พฤษภาคม 2561 แต่ได้แจ้ง อบต. แล้วว่าหากได้ผู้รับจ้างแล้วก็อย่าเพิ่งลงนามในสัญญา รอให้ ครม. มีมติขยาย
เวลาการลงนามออกมาอย่างชัดเจนก่อนจึงลงนามได้
/- อบต. วานรนิวาส...
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- อบต.วานรนิ ว าส ท าประปาผิ ว ดิ น ได้ ข อเปลี่ ย นแปลงไปส านั ก
งบประมาณเนื่องจากการของบประมาณเป็นรายการประปาบาดาล แต่ได้รับอนุมัติเป็นรายการประปาผิวดิน จึงได้
ทาเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
ในส่วนของงบประมาณของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้ขออนุมัติ
ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่คณะกรรมการ ICT จังหวัดจะประชุมพิจารณาการอนุมัติใช้เงิน
เหลือจ่ายในเดือนมิถุนายน 2561 จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ทันในเดือนพฤษภาคม 2561 จานวน 380,000 บาท
3.2 งบจังหวัด
3.2.1 รายจ่ายประจา เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยคณะทางานติดตามเร่งรัด
การใช้ จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ กาชับให้ ทุ กหน่ ว ยงานเร่ งด าเนิ นการเบิก จ่า ย
โดยเร่งด่วนแล้วเพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.2.2 รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด มีรายละเอียด ดังนี้
- หน่ ว ยงานที่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว คาดว่ า จะสามารถเบิ ก จ่ า ยได้
เพิ่มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 เนื่องจากมีงวดงานตามสัญญาที่ครบกาหนดส่งมอบ ซึ่งพบปัญหาอุปสรรค คือ
ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร ทางอาเภอได้ผู้รับจ้างรายเดียวกัน รับงานหลายที่ ทาให้เข้ างานช้า บางโครงการ
สิ้นสุดสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการคิดค่าปรับ ขณะนี้ทางอาเภอก็ได้ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดาเนินงานและส่ง
มอบงานให้ได้เร็วที่สุดต่อไป
- หน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม
2561 จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1.) กิจกรรมปรับปรุงพลับพลาที่ประทับและอาคารทรงร่ม จานวน 2.33
ล้านบาท
2.) กิจกรรมจัดทาระบบการให้น้าพืช จานวน 10 แปลง พร้อมสถานี
สูบน้า จานวน 2.47 ล้านบาท
ทั้ง 2 กิจกรรม รับผิดชอบโดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
เนื่องจากเดิมเป็นโครงการของสานักงานประมงจังหวัดสกลนคร ต่อมาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาเป็นของ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร และสานักงบประมาณมีการปรับลดงบประมาณ ส่งผลให้ต้อง
คานวณราคากลางใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กาหนดประกาศผลผู้ชนะราคาในวันที่ 2 5
พฤษภาคม 2561 และจะต้องเว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ 7 วันทาการ นับจากวันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
ครบกาหนดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2561 จึงไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
3.3 งบกลุ่มจังหวัดฯ
3.3.1 รายจ่ายประจา และ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
มีรายละเอียดดังนี้
โดยทั้ง 3 จังหวัด มีโครงการรายจ่ายลงทุน ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561 จานวน 4 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 42 ล้านบาท ดังนี้
1.) กิ จ กรรมซื้ อ เครื่ อ งสั บ ย่ อ ยซากพื ช อาหารสั ต ว์ จ านวน 2.4 ล้ า นบาท
ของส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด นครพนม เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งรอผลพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ผ ลผู้ ช นะราคาจาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
/2) กิจกรรม...
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2.) กิจกรรมก่อสร้างสะพานห้วยบังฮวก อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จานวน 11.5 ล้านบาท ของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ จังหวัดนครพนม เนื่องจากขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
โครงการ อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติจากสานักงบประมาณ
3.) กิจกรรมปรับปรุงถนนสายบ้านหนองนกเขียน-บ้านโคกหินกอง จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 19.6 ล้านบาท ของแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร เนื่องจากสานักงบประมาณได้ปรับลด
งบประมาณลงเหลือ จานวน 17.3 ล้านบาท จึงต้องมีการปรับรายละเอียดของโครงการใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ราคา
กลางใหม่แล้วและจะเข้าระบบ e-GP ต่อไป
4.) กิจ กรรมซื้อเครื่องสับย่อยซากพืชอาหารสัตว์ จานวน 10.8 ล้ านบาท
ของส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด สกลนคร เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งรอผลพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ผ ลผู้ ช นะราคาจาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ทั้งนี้ ทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งรายละเอียดทั้ง 4 รายการ ตามแบบฟอร์มที่สานักงบประมาณกาหนด
ให้สานักงบประมาณทราบเรียบร้อยแล้ว
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
(1) เรื่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2558 (29 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน
2558) รับเรื่องทั้งหมด จานวน 1,660 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,659 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ
99.93) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 เรื่อง
(2) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2559 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทั้งหมด จานวน
1,038 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,032 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 99.42) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 6 เรื่อง
(3) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2560 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
950 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 773 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 81.36) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
177 เรื่อง
(4) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2561 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
436 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 209 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 227 เรื่อง (เป็นเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเรื่องเข้าใหม่ภายในช่วงวันที่ 21 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561 จานวน 78 เรื่อง)
2. การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังค้างดาเนินการ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ตามตารางแนบ
ท้าย)
/2.2 ศูนย์ดารงธรรม...
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2.2 ศูน ย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสื อเชิญส่ว นราชการ/หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน
5 หน่วยงาน ที่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค้างดาเนินการ ที่ได้รับการแจ้งเตือน ครั้งที่ 2 และติดตามเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่ทางอาเภอรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เองที่ค้า งดาเนินการ ประชุมติดตาม เร่งรัดเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่
ค้างดาเนินการ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร โดยผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร (ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์) เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่ง
ประธานการประชุมได้แนะนาวิธีการดาเนินการแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อนาไปดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องบทกาหนดโทษตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561
จัดหางานจังหวัดสกลนคร :
ข้อหา
ฝ่าฝืน
โทษ
อัตราโทษ
(มาตรา) (มาตรา)
นายจ้าง ผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต
9
102 ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท
ทางานเข้าทางานหรือให้คนต่างด้าว
** หากมีการกระทาความผิดซ้า เพิ่ม
ทางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทาได้
อัตราโทษ จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท ต่อคน
ต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจาทั้งปรับ
และห้ามมิให้จ้างคนต่างด้าวทางานอีก
เป็นเวลา 3 ปี **
คนต่าง คนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาต
8
101 ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
ด้าว ทางานหรือทางานนอกเหนือจากสิทธิ
จะทาได้
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการภูพานวิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า “Phuphan half marathon
2018 Run for rangers”
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน :
ด้วยอุทยานแห่งชาติภูพาน ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลตามโครงการภูพานวิ่งเพื่อ
พิทักษ์ป่า ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน เพื่อหารายได้ร่วมสมทบกองทุน
สวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีกาหนดการ ดังนี้
04.30 น.
ลงทะเบียน
05.30 น.
ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร
06.15 น.
- หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน กล่าวความเป็นมา
- ผู้อานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ
- ประธานจัดงาน (ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10)
กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง
10.5 กิโลเมตร และนักวิ่งฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
08.00 น.
ประธานในพิธี และประธานจัดงาน มอบรางวัลให้กับนักวิ่ง
09.00 น.
ประธานจัดงาน รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบเข้ากองทุน
ผู้พิทักษ์ป่า/กล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม
09.30 น.
ปิดงาน
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูพาน จึงขอเชิญส่วนราชการทุกส่วน ร่วมกิจกรรมโครงการภูพาน
วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(พ.ค.61)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
8
133
จานวนผู้บริจาค
1,372
33,006
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
554,800
9,137,450

/1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
ครั้ง
วันที่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26
27
๓
๘
๑๐
11
๑๕
๑๘
๒๒
๒๔

ผลการรับบริจาคโลหิต
เป้าหมาย
ปริมาณ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
จานวน
(ราย)
โลหิต
(ราย)
(ซีซี.)
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร (ยกยอดจาก เม.ย.๖๑) 150
53
21,200
อาเภอพรรณานิคม (ยกยอดจาก เม.ย.๖๑)
200
190
76,000
อาเภอภูพาน
200
207
82,800
อาเภอวานรนิวาส
200
389 155,600
อาเภอโพนนาแก้ว
200
139
55,600
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สกลนคร
150
52
20,800
อาเภอพังโคน
200
136
54,400
อาเภอกุดบาก
200
206
88,400
อาเภอคาตากล้า
200
ตัดยอดก่อนออกรับ
บริ
จาคโลหิต 17 พ.ค.61
อาเภอโคกศรีสุพรรณ
200
รวม
1,100 1,372 554,800

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนมิถุนายน 2561
ครั้งที่ วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1
5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
2
7 อาเภอส่องดาว
3 14 อาเภอวาริชภูมิ * จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 *
4 19 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
5 20 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
6 22 บริษัทโตโยต้า สกลนคร
7 27 อาเภอเต่างอย
8 28 มณฑลทหารบกที่ 29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา)
รวม

เป้าหมาย
150
200
200
150
150
100
200
150
1,300

-/2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ…

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
ประเภท
(พ.ค.61)
ดวงตา
3
อวัยวะ
3

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
262
260

หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

เดือนนี้
(พ.ค.61)
-

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
2
23

หมายเหตุ

4. การบรรเทาทุกข์

อ.เมืองสกลนคร

จานวน
ครอบครัว/ราย
1

อ.เต่างอย
อ.เต่างอย
อ.เต่างอย
อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร

วัน/เดือน/ปี

รายการ

สถานที่

23 เม.ย.
61
9 พ.ค.61

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เยี่ยมผู้ป่วยในพระ
บรมราชานุเคราะห์ฯ
9 พ.ค.61
มอบบ้านกาชาด
9 พ.ค.61
มอบบ้านกาชาด
13 พ.ค.61
อัคคีภัย
13 พ.ค.61
อัคคีภัย
รวม

เงินสด
3,000

สิ่งของ
มูลค่า
350

รวม
3,350

2

-

350

350

1
1
3
1
8

3,000
2,000
3,000
3,000
14,000

350
350
350
350
2,100

3,350
2,350
10,050
3,350
22,800

4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด
รวมมูลค่า
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จานวน มูลค่า
(บาท)
(บาท)
(ชุด)
(บาท)
ที่ประชุม : รับทราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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4.4 เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสกลนคร
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร
และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. ขอขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครั ฐ รั ฐ วิสาหกิจและเอกชน ที่ร่ วมออกหน่วยบริ การจัง หวัด
เคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
ขอขอบคุณส่ วนราชการ หน่ วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่ อนที่ฯ และกิจ กรรมหน่ วยแพทย์ เคลื่ อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 24
พฤษภาคม 2561 ณ อ่างเก็ บ น้ าห้ ว ยหิ นชะแนนใหญ่ หมู่ที่ 15 ตาบลโพธิไ พศาล อาเภอกุ สุ มาลย์ จังหวั ด
สกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 45 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 363 คน
- ผู้รับบริการ 1,012 ราย

/2. การออกหน่วย....

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 หน้าที่ 26
2. การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนมิถุนายน 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือน
มิถุนายน 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านคาสะอาด หมู่ที่ 1 ตาบลคาสะอาด
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเมตตา
ธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามวั น เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับให้จังหวัด ภายใน
วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทางโทรสาร
0-4271-1461, 0-4271-6637 หรื อ ทาง E-mail:
dopasakonnakhon@hotmail.com
------------------------------------------------------------

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.5 เรื่องการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมิถุนายน 2561
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
1. จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบุรณาการแผนการ
ดาเนิ น โครงการจั งหวัด /อ าเภอเคลื่ อนที่ “หน่ ว ยบ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข สร้า งรอยยิ้ มให้ ป ระชาชน” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จากเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จะออก
ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงาน
ณ บ้านท่าควาย หมู่ที่ ๒ ตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านท่าควาย ตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
- วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านคาสะอาด หมู่ที่ ๑ ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคาสะอาด ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
/แผนปฏิบัติงาน...
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 หน้าที่ 27
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

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

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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4.6 เรื่องการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดสกลนคร
ปี 2561
หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดสกลนคร ปี 2561
ด้วยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบกับประเทศไทย ได้มีการ
เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการใช้บุคลากร และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ส่วนสถานภาพทางสังคมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากประชากรได้เพิ่มมากขึ้น
ทาให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ถูกแก้ไขและถูกทาลาย ก่อให้เกิดการสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ
ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโน้มที่จะทวีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย และโคลน
ถล่ม รวมถึงอุบัติภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยเฉพาะเหตุการณ์สาธารณภัย อุทกภัย ที่เกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นจานวนมาก
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทาโครงการฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย จังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยใช้
รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) กาหนดสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันเป็นสถานการณ์
ฝึกหลัก เพื่อทดสอบและประเมิน หน้า ที่ค วามรับผิดชอบเฉพาะด้า น รวมทั้งบทบาทในการเผชิญเหตุของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/ อาเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและ
ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย การทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอานวยการและประสานการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้
1. ได้จัดทาคาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ที่ 1740/2561
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
2. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร (กอปภ.จ.สน.) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 เพื่อ
ชี้แจงรูปแบบการฝึกและมอบหมายภารกิจในการดาเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดิน
ถล่ม จังหวัดสกลนคร ปี 2561
3. ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. จะทาการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดสกลนคร ปี 2561 ณ โรงแรมหนองหาร ดิเอลลิแกนท์
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.7 เรื่องโครงการส่งเสริมการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร
ผู้อานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสกลนคร:
โครงการ

โครงการส่งเสริมการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร

1. Market Code 2081 : สหกรณ์การเกษตร และ กลุ่มเกษตรกร
2082 : วิสาหกิจชุมชน
2. คุณสมบัติของ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ผูก้ ู้
1) เป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญในการดาเนินงาน
2) มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3) ต้องไม่เป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่ธนาคารหรือเจ้าหนี้อื่นดาเนินคดี
หรืออยู่ระหว่างดาเนินคดี
4) มีทรัพย์สิน เครื่องมือ พร้อมสถานที่เก็บสินค้าที่มั่นคงแข็งแรงและมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
เชี่ยวชาญ หรือผ่านการอบรม
5) คณะกรรมการดาเนินการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ต้องให้ความร่วมมือกับธนาคารด้วยดีเสมอมา
6) สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์ขอกู้เงินภายใต้โครงการ สาขาต้องประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยงเพื่อกาหนดอัตราดอกเบี้ยทุกราย
7) ต้องผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรณีมีเหตุอันควรยกเว้นตามข้อ (1) สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี หรือขาดทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น ต้องดาเนินการจัดทาแผนแก้ไขและ
ป้องกันเสนอผู้อนุมัติพิจารณาประกอบการขอกู้เงินทุกรายจน
วิสาหกิจชุมชน
1) ต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2) มีสมาชิกอย่างน้อย 7 คนขึ้นไป
3) สมาชิกต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
4) มีการดาเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5) มีการจัดทาบัญชีของกลุ่มเป็นปัจจุบัน
6) มีการลงทุนหรือการออมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
7) มีการประชุมร่วมกันเป็นประจา และมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
8) มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
9) มีทรัพย์สินเครื่องมือพร้อมสถานที่เก็บสินค้าที่มั่นคงแข็งแรงและมีสมาชิกในกลุ่มที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ หรือผ่านการอบรม
10) กลุ่มต้องไม่มีหนี้ค้างชาระอยู่กับ ธ.ก.ส. หรือสถาบันการเงินอื่น หรือโครงการนโยบายรัฐ
11) ต้องผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตร
กรณีมีเหตุอันควรยกเว้นตามข้อ(4) ผู้จัดการสาขามีอานาจในการพิจารณาผ่อนผันได้ตาม
สมควร ทั้งนี้ต้องบันทึกความเห็นประกอบการวินิจฉัยไว้ด้วย
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3. วัตถุประสงค์
การกู้เงิน

4. วงเงินกู้

5. อัตราดอกเบี้ย

6. ระยะเวลา
ชาระหนี้
7. หลักประกัน
เงินกู้

กรณีวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์ขอกู้เงินภายใต้โครงการ สาขาต้องประเมินปัจจัยความเสี่ยงเพื่อ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยทุกรายเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต หรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัด ดังนี้
1) กรณีมีเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ หรือมีอุปกรณ์ผสมปุ๋ยให้บริการผสมปุ๋ยตามความต้องการของ
สมาชิก
2) กรณีมีเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติให้บริการผสมปุ๋ยเพื่อผลิต และจาหน่าย โดยผ่านการขึ้นทะเบียนจาก
กรมวิชาการเกษตร
3) กรณีไม่มีเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ให้จัดหาปุ๋ยสั่งตัด ผ่านสถาบันเกษตรกร ตามข้อ 2) เท่านั้น
ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่มีความต้องการลงทุนในการจัดหาเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติเพื่อผลิตปุ๋ย
สั่งตัดตามโครงการดังกล่าว ให้ดาเนินการภายใต้คาชี้แจง วิธีปฏิบัติโครงการส่งเสริมการให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ตามบันทึกที่ ฝสช/64008
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
1) สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร
การพิจารณาวงเงินกู้ยืมจะพิจารณาจากแผนการผลิต/จาหน่ายปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน
(ปุ๋ยสั่งตัด) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับอื่น เจ้าหนี้เงินกู้อื่น หรือเงินรับฝากจากสหกรณ์
อื่น ต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืม หรือค้าประกันที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบปีล่าสุด
2) วิสาหกิจชุมชน
การพิจารณาวงเงินกู้ยืมจะพิจารณาจากแผนการผลิต/จาหน่ายปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน
(ปุ๋ยสั่งตัด) ของวิสาหกิจชุมชนรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท
1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ MLR (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี)
1.1) สถาบันเกษตรกรในอัตรา MLR – 3.00 (เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี)
1.2) รัฐบาลชดเชยให้ ธ.ก.ส. แทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
1.3) ธ.ก.ส. รับภาระในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
2) กรณีสถาบันเกษตรกรไม่สามารถชาระคืนเงินกู้ที่ถึงกาหนดชาระได้ทั้งหมดหรือบางส่วนธนาคาร
จะเรียกเก็บดอกเบี้ยสาหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชาระตามกาหนดตามชั้นความเสี่ยง และบวกอัตราปรับ
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น (MLR + ชั้นความเสี่ยง + 3)
3) กรณีวิสาหกิจชุมชนผิดนัดชาระหนี้ ทาให้ชาระคืนต้นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ตามกาหนด
ธนาคารจะเรียกดอกเบี้ยสาหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชาระตามกาหนดนั้นในอัตราสูงสุดตามประกาศของ
ธนาคาร พร้อมเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3.00 ต่อปี ที่อัตรา (MLR + 2 + 3) จนกว่าจะชาระ
หนี้เสร็จสิ้น
กาหนดชาระคืนเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถใน
การชาระหนี้และแห่งรายได้ โดยให้ชาระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่รับเงินกู้ ทั้งนี้ ผู้กู้ต้อง
ชาระหนี้ตามโครงการให้เสร็จสิ้น ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563
1) ให้ใช้หลักประกันเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นลาดับแรก
2) ให้ผู้มีอานาจอนุมัติเงินกู้มีอานาจลดหย่อนหลักประกันได้ ในกรณีที่ผู้กู้เป็นวิสาหกิจชุมชน
ใช้หลักประกันคณะกรรมการค้าประกัน ให้กู้ได้แห่งละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้เป็นวงเงินกู้และวงเงิน
ค้าประกันเพิ่มเติมแยกต่างหาก จากวงเงินปกติตามข้อบังคับฉบับที่ 45 และให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
โครงการนี้
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8. เป้าหมาย

สถาบันเกษตรกรจานวน 500 แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
1) สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร จานวน 300 แห่ง
2) วิสาหกิจชุมชน จานวน 200 แห่ง

9. ระยะเวลาการ
ดาเนินโครงการ

1) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
2) ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
3) กาหนดชาระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ ทั้งนี้ ต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน
วันที่ 30 เมษายน 2563

ที่ประชุม : รับทราบ
4.8 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
ผู้อานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสกลนคร:
“หมดห่วง อุ่นใจ เมื่อภัยมา”กับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
- เกษตรกรทั่วไป
- ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ที่กู้เงินและขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกข้าว (ทบก.)กับกรมส่งเสริมการเกษตร
ปีการผลิต 2561
อัตราค่าเบี้ยประกัน : 90 บาทต่อไร่ อัตราเท่ากันทุกพื้นที่การผลิต
- เกษตรกรชาระค่าเบี้ยประกัน 36 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 54 บาทต่อไร่
- ลูกค้า ธ.ก.ส.ที่กู้เงินและทาการเพาะปลูกข้าว ปีการผลิต 2561 รัฐบาทอุดหนุน 54 บาทต่อไร่ และ ธ.
ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 36 บาทต่อไร่
วงเงินคุ้มครอง
- สาหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งหมด 6 ภัย ได้แก่ น้าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งฝนแล้ง หรือฝนทิ้ง
ช่วง ลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้าค้างแข็ง ลูกเห็บและไฟไหม้ วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่
ตลอดช่วงการเพาะปลูก
- สาหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่
ระยะเวลาการขายประกัน
- เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 และภาคใต้ ถึง 15 ธันวาคม 2561
- ระยะเวลาการรอคอย : 7 วัน
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.9 เรื่องโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เกษตรจังหวัดสกลนคร :
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการนี้ จังหวัดสกลนครมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 18 อาเภอ 156 ชุมชน เกษตรกร จานวน 31,200 ราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ จนสามารถดาเนินการโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การอบรมเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหรือสมาชิกในครัวเรือน
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกิจกรรมการพัฒนา กลุ่มเกษตรกร
ขึ้นตอนการดาเนินงานและกรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวารที่ 5 ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา
- ไม่มี
ระเบียบวารที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่องการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร :
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร
1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
1.1 เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1) พัฒนากองทุนชุมชนหนุนเสริมการท่องเที่ยว
2) จัดตั้งและฝึกอบรมคณะทางานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1.2 จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1.3 จัดทาแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1.4 สร้างนักเล่าเรื่องชุมชน
1.5 การเป็น “เจ้าบ้านที่ดี”
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
2.2 ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน
2.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ในหมู่บ้านเป้าหมาย
3.2 พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1) พัฒนาสินค้า OTOP กลุ่ม D ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ขายได้
2) ออกแบบของฝาก ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
3) คิดค้นการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาหารพื้นเมืองทุกหมู่บ้านเป้าหมาย
4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น
4.1 ออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย
4.2 เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง
/5.ส่งเสริมการตลาด...
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5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
5.1 ประชาสัมพันธ์ Online/Offline/Platform
5.2 เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
5.3 จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
5.4 จัดกิจกรรมแสดง/จาหน่ายสินค้าและท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ที่ประชุม : รับทราบ
6.2 เรื่องการประกาศผลการผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
สานักงาน ก.พ.ร.ได้มีการประกาศผลการผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งจังหวัดสกลนคร
ได้ส่งเข้าประกวด สาขาที่จังหวัดได้ผ่านเกณฑ์รอบแรก คือ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี 2561
ซึ่งจังหวัดได้ส่งผลการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง ก.พ.ร. ได้ประเมินในระบบรอบแรกแล้ว จังหวัด
สกลนครผ่ านเกณฑ์ และรอบสอง ก.พ.ร.จะเข้ ามาประเมินในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 –
16.00 น. ในโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจรของจังหวัดสกลนคร และออกตรวจพื้นที่ที่
บ้านท่าเยี่ยม ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สาหรับรางวัลที่ 2 ที่จังหวัดสกลนครได้รับ คือสาขา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2561 คือ PMQA หมวดที่ 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
ซึ่งรอบแรกได้ผ่านเกณฑ์แล้ว รอบสองจะเข้าประเมิน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ในส่วนหน่วยงานที่จะต้องเตรียมการ ได้แก่ สนง.เกษตรจังหวัด นวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวฮาง สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
นวัตกรรมเกี่ยวกับโคขุน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด และม.เกษตรศาสตร์ฯ นวัตกรรมผ้าครามธรรมชาติ สนง.
สาธารณสุ ขจังหวัด นวัตกรรมด้านสมุน ไพร ม.ราชมงคลฯ นวัตกรรมด้านหมากเม่า และสนง. ประมงจังหวัด
นวั ต กรรมด้ า นปลาเข็ ง ยั ก ษ์ ซึ่ ง เบื้ อ งต้ น นี้ ผวจ.ได้ เ ชิ ญ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มประชุ ม เบื้ อ งต้ น ในวั น ที่
7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น..
ที่ประชุม : รับทราบ
6.3 เรื่ององค์กรคุณธรรมดีเด่น
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร :
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กาหนดให้หน่วยงาน
องค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัด ได้มีการประเมินตนเองเพื่อที่จะเป็นชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อาเภอ
คุณธรรม จังหวัดคุณธรรม ทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะที่เป็นเลขานุการ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกภาค
ส่วนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ส่งแบบประเมินให้กับทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
เพื่อที่จะได้รวบรวมนาเข้าสู่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดได้นาไปสู่การประเมินจังหวัดคุณธรรมต่อไป
กาหนดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ผู้จดรายงานการประชุม
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