รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 หน้าที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕61
ครั้งที่ 7/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
1 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

2

พ.อ.สุรพล แย้มศิริ

แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)

3

นายสมชัย คล้ายทับทิม

ปลัดจังหวัดสกลนคร

4

นายบรรจง ตรีกุล

รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร

5

พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร

6

นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

7

นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์

คลังจังหวัดสกลนคร

8

นายชัยยง โกศลวิทยานันต์

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

9

นางฐานิต์ษา สล่างสิงห์

แทน ขนส่งจังหวัดสกลนคร

10 นายศรชัย ศรีสถาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

11 นางสุนันทา บรรณสาร

แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

12 นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน

พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

13 นายเรือง จันพลา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

14 นายจรินทร์ รอบการ

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

15 นายวันชัย สุวรรณภูมิ

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร

16 นายอุทัย ทัพอาสา

ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน

17 นายวีรพัฒน์ บุณฑริก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

18 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

19 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์

สหกรณ์จังหวัดสกลนคร

20 นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร

ประมงจังหวัดสกลนคร

21 นายดุสิต สระแก้ว

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร

22 นายภัทรวุธ เภอแสละ

จัดหางานจังหวัดสกลนคร

23 นางวัลภา เดชากิจไพศาล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

24 นางอดาพร สมพงษ์

ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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25 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ

สัสดีจังหวัดสกลนคร

26 นายอัตสร เชื้อไทย

แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร

27 นายอดุลย์ บรรจงจัด

สถิติจังหวัดสกลนคร

28 นายพีระพงงษ์ วีระกุล

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

29 นางสาวบัวลี หลักทอง

แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

30 นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

31 นางสาววาสนา ไชยพรรณรา

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

32 นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

33 นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

34 นายอาทิตย์ พะวะ

แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

35 นายปัญญา มีธรรม

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

36 นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

37 นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์

พลังงานจังหวัดสกลนคร

38 นางมัลลิกา เพ็งคา

อัยการจังหวัดสกลนคร

39 นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร

อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน

40 นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

41 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

42 นายวิบูลย์ แต้ศิริเนตร

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

43 นายนคร บุญมีผล

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร

44 นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์

สรรพากรพื้นที่สกลนคร

45 นายจีรวิวัฒน์ นิคม

สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

46 นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์

ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

47 พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29

48 นายทแกล้ว นุศรีวอ

ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗

49 นายประสพ สุวรรณ

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

50 นายชินพรรธน์ บรรณ์เจริญโชติ

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

51 นายไตรทอง สืบเชื้องาม

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

52 นางจริยา ปารีพันธ์

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
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53 นางสาวสุภาวรรณ โสพิตยา

แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

54 นายมงคล เจตินัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

55 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร

ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร

56 นายธีระ บุนนาคสีชัย

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

57 นายอภิชาติ ลีพรม

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

58 นางจิราพร สระแจ่ม

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

59 นางพัชราภรณ์ รักชุม

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

60 นางอังคณา ยืนยง

แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

61 นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูนจังหวัดสกลนคร

62 นายไพโรจน์ สุรัสวดี

แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

63 นายพิศาล บุญรักษา

แทน ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

64 นายสุริยะ ยืนยง

ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ สกลนคร สานักงานพัฒนาทีด่ ิน เขต 5

65 นางษมาพร รัปภา

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

66 นายพิเชษฐ์ สุขสบาย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

67 นายเริงฤทธิ์ คาวันดี

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

68 นายสุชาติ ศิริ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร

69 นายภาสกร เลาขวณิช

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

70 นายศักดิ์ชาย จ๋าพิมาย

แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร

71 นายบุญส่ง เลิศรัตนพงศ์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

72 นายพรโรจน์ ยลพล

ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร

73 นายสมัญญา เทพบุตร

หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร

74 นายพินิจ กาญจนเกตุ

แทน หัวหน้านิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร

75 นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

76 นายสมชัย คึมยะราช

แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

77 พันโทสุเทพ มาลัยพวง

ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2

78 รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

79 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

80 พ.ต.มงคล พลบุตร

แทน หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017

81 นาวาอากาศหญิงสายยนต์ ธรรมสอน

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909
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82 นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข

หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.

83 นายนิกร ธัญญารักษ์

ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

84 นายสุภาษิต ศุภวุฒิ

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร

85 นางลาไพ เพชรพรรณ

แทน หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง

86 นายสมชาย ชะนะภัย

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

87 นายประวัติ เสวตวงษ์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

88 นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์

แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

89 นายประสิทธิ์ สาขา

แทน ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

90 นายชูชาติ เทพสุต

ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สกลนคร

91 น.ส.พนารัตน์ มาลีลัย

แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร

92 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

93 นายบุญเชิด วิมลสุจริต

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

94 นายสมชาย มาสังข์

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร

95 นางขนิษฐา วุฒิพรหม

ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

96 นายพัชรินทร์ โคตรภักดี

ผู้อานวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร

97 ดร.ประภัสร สุภาสอน

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร

98 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยา จาปาแพง

หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสกลนคร

99 นายกัฐติพัฒน วานานวงค์

แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

100 นายประจักษ์ สุภาวรธรรม

ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร

101 ว่าที่ ร.ท.สมยศ แย้มโสพิศ

ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

102 นายเศกสรร ชนาวิโชติ

ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร

103 นางมิ่งขวัญ สว่าง

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

104 นางจิราพร แผ่นเทอดไทย

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

105 นายสมยศ แสงทับทิม

นายสถานีเดินรถ บริษัท ขนส่ง จากัด

106 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา

นายอาเภอเมืองสกลนคร

107 นายดนัย เมืองซอง

แทน นายอาเภอพรรณนานิคม

108 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา

นายอาเภอวาริชภูมิ

109 ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร

นายอาเภอวานรนิวาส

110 นายประทิม โกษาแสง

นายอาเภอสว่างแดนดิน
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111 นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์

นายอาเภอกุสุมาลย์

112 นายอรรณพ พันธุศาสตร์

นายอาเภอกุดบาก

113 นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

นายอาเภอบ้านม่วง

114 นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ

นายอาเภอพังโคน

115 นายประพันธ์ สว่างศรี

นายอาเภอส่องดาว

116 นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี

นายอาเภอคาตากล้า

117 พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์

นายอาเภอเต่างอย

118 นายเอกภพ โสภณ

นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ

119 นายวรสรณ์ ป้อมไชยา

นายอาเภอนิคมน้าอูน

120 นายออมสิน คามุก

นายอาเภอเจริญศิลป์

121 นายสุโชติ กาญจนกุล

รก.นายอาเภอโพนนาแก้ว

122 นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์

นายอาเภอภูพาน

123 นายบุญส่ง วิจักษณบุญ

แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

124 นายธนรัตน์ ธนูกร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่

125 นายโดม ชนะกรรไกร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน

126 นายจาเริญ สวัสวาทิน

นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน

127 นายวัชรินทร์ รุณจักร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย

128 ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง

129 นายพานิช พุ่งสิน

นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง

130 นายธีระพงษ์ หาประภา

นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ

131 นายสุภรักษ์ คาสงค์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา

132 นางณภัค ไลยพร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ

133 นายสาอางค์ เพิ่มผล

นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน

134 นายณรงค์ ภูน้าไสย

นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง

135 นายเชื้อไช ไพช่อง

นายกเทศมนตรีตาบลแฮด

136 นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์

นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห

137 นายอุดร แพงทรัพย์

นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง

138 นายจักรวัฒน์ จันทวงศ์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย

139 นายนิธิพงษ์ โกสังย์

นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
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140 นายสุทิน บุญมาก

นายกเทศมนรีตาบลหนองหลวง

141 นายยุทธพล ยังแสนภู

นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู

142 นายพัฒนา โพพาลิก

นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่

143 นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ์

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน

144 นายวิทยา พรมกาวงค์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน

145 นายปรีชา มาตราช

นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง

146 นายกิตติ หนองเป็ด

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคนศรีจาปา

147 นางศุภลักษณ์ ศรีภูวงค์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลไร่

148 พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บารุง

ผกก.สภ.เมืองสกลนคร

149 พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท

ผกก.สภ.พังโคน

150 พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์

ผกก.สภ.พรรณานิคม

151 พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง

ผกก.สภ.วาริชภูมิ

152 พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช

ผกก.สภ.วานรนิวาส

153 พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล

ผกก.สภ.อากาศอานวย

154 พ.ต.อ.ณัฎธพนธ์ พยอมใหม่

ผกก.สภ.บ้านม่วง

155 พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์

ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ

156 พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์

ผกก.สภ.กุสุมาลย์

157 พ.ต.ต.บัณฑิต ขันธวิชัย

แทน ผกก.สภ.คาตากล้า

158 พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม

ผกก.สภ.กุดบาก

159 พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี

ผกก.สภ.เจริญศิลป์

160 พ.ต.อ.ไกร สอนสี

ผกก.สภ.โพนนาแก้ว

161 พ.ต.ท.สีมอญ ต้นตุลา

แทน ผกก.สภ.นิคมน้าอูน

162 พ.ต.อ.ชาติชาย เทียมฉัตร

ผกก.สภ.เต่างอย

163 พ.ต.ท.อุบล วงษ์รักไทย

ผกก.สภ.ส่องดาว

164 พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก

แทน ผกก.สภ.ขมิ้น

165 พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว

ผกก.สภ.ตาดโตน

166 พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ

ผกก.สภ.แวง

167 พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนธะนะ

แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย

168 พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี

สวญ.สภ.หนองสนม
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169 พ.ต.ท.ธนากร หันจางสิทธิ์

สวญ.สภ.สว่าง

170 พ.ต.ท.ธิติ สมศรี

สวญ.สภ.สร้างค้อ

171 พ.ต.ท.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน

สวญ.สภ.โพนงาม

172 พ.ต.ท.สุพันธ์ อินทเกตุ

แทน สวญ.สภ.คาบ่อ

173 พ.ต.ท.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต

สวญ.สภ.โพนแพง

174 พ.ต.ท.นันท์มนัส โพธิ์ศรี
175 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์

สว.สภ.ดงมะไฟ
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

176 พ.ต.ท.สถิต บุตรฉิม

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

ผู้ไม่มาประชุม
1

ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน

2

แรงงานจังหวัดสกลนคร

3

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร

4

ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

5

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236

6

ศึกษาธิการภาค 11

7

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

8

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

10 ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)
11 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
12 หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร
13 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
14 โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
15 หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
16 หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
17 หน.สนง.บริหารลูกค้า กสท.สกลนคร
18 หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
19 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สกลนคร
20 ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
21 ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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22 หัวหน้าสถานนีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
23 ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
24 ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
25 ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
26 ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
27 หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงนาจืดเขื่อนน้าอูน
28 ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
29 รองประธาน ก.ธ.จ.สน.
30 หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
31 ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
32 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
33 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
34 รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
35 หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
36 ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
37 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
38 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
39 ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
40 ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
41 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
42 หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
43 นายอาเภอพังโคน
44 นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
45 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
46 นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
47 นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
48 นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
49 นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
50 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
51 นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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52 นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
53 นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
54 นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
55 นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
56 นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
57 นายกเทศมนตรีตาบลปลาไหล
58 นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
59 นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
60 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
61 นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
62 นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
63 นายกเทศมนตรีตาบลแพด
64 นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
65 นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
66 นายกเทศมนตรีตาบลแวง
67 นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
68 นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
69 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
70 นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
71 นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
72 นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
73 นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
74 นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
75 นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
76 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน
77 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
78 นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
79 นายกเทศมนตรีตาบลแร่
80 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
81 นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
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82 นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
83 นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
84 ผกก.ตชด.23 สกลนคร
85 ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
86 สว.สภ.นาใน
87 สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
88 สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
89 สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายชรัญญา หยองเอ่น
2 นางพรภิรมย์ ศิริชนม์
3 นายสังสรรค์ อุ่นคา
4 นางสาวดอกคูณ ศรีสุธรรม
5 นายรณกฤต อุดมสุขโกศล
6 นายสมศักดิ์ แสนอินทร์
7 นายปัณณวิชญ์ กุลตังคะวณิชย์
8 นางสถาพร วงศ์รัตนะ
9 นายสมยศ แสงทับทิม

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จ่าจังหวัดสกลนคร
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานี บริษัท ขนส่ง จากัด

ระเบียบวาระที.่ ..
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 1 ราย คือ
1. นายพัชรินทร์ โคตรภักดี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชานาญงาน ฝ่ายพัฒนานิคม
นิคมสร้างตนเองลาโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน - ราย
- ไม่มี
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ประธาน : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
จังหวัดได้กาหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกาหนดการคร่าว ๆ ดังนี้
1. เวลา 06.30 น. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ฯ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
2. เวลา 07.30 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
3. เวลา 08.40 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
4. เวลา 10.00 น. พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
(การแต่งกาย : เครื่องแบบลูกเสือ)
5. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
6. เวลา 10.45 น. กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริฯ
6.1 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
6.2 กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต และกิจกรรมกาจัดผักตบชวา บริเวณหนองหาร
(การแต่งกาย : เสื้อเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา บัตรจิตอาสาสีฟ้า)
7. เวลา 14.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
8. เวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
(การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.4 เรื่องการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
ประธาน :
ด้วย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทางราชการได้กาหนดให้ส่วนราชการต่างๆ จัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นการ
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งรายละเอียดจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะได้แจ้งให้
ทุกภาคส่วนดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2561 จานวน 34 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
คลังจังหวัดสกลนคร :
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 เป้าหมายผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายเดือน “ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561”

- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส
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1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร (Function)
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 95 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 (ลาดับที่ 30 ของประเทศ) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

แสดง 10 อันดับ (Top 10) หน่วยงานที่เบิกจ่าย งบส่วนราชการ (Function) “รายจ่ายลงทุน”
น้อยที่สุด ประจาเดือน กรกฎาคม 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
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1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
1.3.1 งบจังหวัด
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ลาดับที่ 2 ของประเทศ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

แสดง 10 อันดับ (Top 10) หน่วยงานที่เบิกจ่าย งบจังหวัด “รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด
ประจาเดือน กรกฎาคม 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

/1.3.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ....
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ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ลาดับที่ 8 ของประเทศ
(หน่วย : ล้านบาท)

แสดงหน่วยงานที่เบิกจ่าย งบกลุ่มจังหวัดฯ (จังหวัดสกลนคร) “รายจ่ายภาพรวม”
ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
จังหวัดสกลนคร มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบกลุ่มจังหวัดฯ ทั้งหมด 11 หน่วยงาน
โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดฯ “รายจ่ายภาพรวม” ต่ากว่าเป้าหมาย
ซึ่งกาหนดไว้ที่ร้อยละ 81.52 จานวน 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
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2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

3. ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 งบส่วนราชการ (Function)
3.1.1 รายจ่ายประจา เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยคณะทางานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเบิกจ่าย
โดยเร่งด่วนแล้วเพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.1.2 รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว
1. อยู่ ร ะหว่ า งทยอยเบิ ก จ่า ยตามงวดงานในสั ญญา ซึ่ง ส่ ว นใหญ่อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การส่งมอบงานและสัญญาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 และมีบางหน่วยงานที่สัญญาสิ้นสุด
ข้ามปีงบประมาณต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2. บางหน่ ว ยงานมี โ ครงการที่ สั ญ ญาสิ้ น สุ ด แล้ ว แต่ ผู้ รั บ จ้ า งยั ง ด าเนิ น การ
ไม่แล้ ว เสร็ จ อยู่ ร ะหว่างคิ ดค่าปรั บ ซึ่งผู้ รั บ จ้างได้เ ข้างานอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้ ว เสร็จภายใน
สิ้นปีงบประมาณ เช่น สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สานักงานจังหวัดสกลนคร คณะทางานติดตามเร่งรัดฯ
ได้กาชับหน่วยงานให้เร่งรัดผู้รับจ้างและเบิกจ่ายในส่วนที่เบิกจ่ายได้ให้มากที่สุดต่อไป
3. หน่ วยงานที่มีโ ครงการที่ผู้รับจ้างดาเนินงานล่าช้า สัญญาจะสิ้นสุดเดือน
พฤศจิกายน 2561 แต่ยังดาเนินงานงวดที่ 1 ไม่แล้วเสร็จ คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2
3.2 งบจังหวัด
3.2.1 รายจ่ายประจา เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยคณะทางานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเบิกจ่าย
โดยเร่งด่วนแล้วเพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.2.2 รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด มีรายละเอียด ดังนี้
- หน่ว ยงานที่ ก่ อหนี้ผู ก พั น เรี ย บร้ อยแล้ว สามารถเบิก จ่ ายได้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งเป็นช่วงที่สัญญาครบกาหนด และครบกาหนดส่งมอบ ซึ่งพบปัญหาอุปสรรค คือ ที่ทาการปกครองจังหวัด
สกลนคร ทางอาเภอได้ ผู้ รั บ จ้ างรายเดีย วกัน รับงานหลายที่ ท าให้ เ ข้างานช้ า บางโครงการสิ้ นสุ ด สั ญญาแล้ ว
อยู่ระหว่างการคิดค่าปรับ คณะทางานติดตามเร่งรัดฯ ได้กาชับหน่วยงานให้เร่งรัดผู้รับจ้างและเร่งเบิกจ่ายต่อไป
/-หน่วยงาน...
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- หน่วยงานทีย่ ังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
กิจกรรมจัดทาระบบการให้น้าพืช จานวน 10 แปลง พร้อมสถานีสูบน้า
จานวน 2.47 ล้านบาท
รับผิดชอบโดยสานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดสกลนคร เนื่องจากเดิม
เป็ น โครงการของส านั กงานประมงจังหวัดสกลนคร ต่อมาโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณมาเป็นของ ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร และสานักงบประมาณมีการปรับลดงบประมาณ ส่งผลให้ต้องคานวณ
ราคากลางใหม่ และดาเนินการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนาม
ในสัญญา
3.3 งบกลุ่มจังหวัดฯ
สานักงบประมาณโอนกลับงบประมาณ เนื่องจากมีการปรับลด รวมทั้ง 3 จังหวัด ประมาณ
24 ล้านบาท ส่งผลให้ประมาณคงเหลือประมาณ 309 ล้านบาท
3.3.1 รายจ่ายประจา เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยคณะทางานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเบิกจ่าย
โดยเร่งด่วนแล้วเพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.3.2 รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
จังหวัดสกลนคร
- อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายซึ่งจะส่งมอบงานในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
2561 คณะทางานติดตามเร่งรัดฯ ได้กาชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเบิกจ่ายโดยเร่งด่วนแล้วเพื่อให้ผลเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
- โครงการชลประทานสกลนคร รับผิดชอบโครงการศึกษาเพื่อจัดทาแผน
หลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร เป็นโครงการเงินเหลือจ่าย เบิกจ่ายแล้ว 15% เป็นงานวิจัยต้องใช้เวลาใน
การดาเนินงานคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จังหวัดนครพนม
- ส่วนใหญ่เป็นโครงการรายจ่ายลงทุนโครงการใหญ่มีมูลค่าสูง ที่มีการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงโครงการ ส่งผลให้การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญาและมีผลเบิกจ่ายล่าช้า ต่ากว่าเป้าหมาย
บางโครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คณะทางานติดตามเร่งรัดฯ ได้กาชับให้เร่งรัด
การเบิกจ่ายในส่วนที่เบิกจ่ายได้ต่อไป
- ในส่วนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว บางโครงการมีปัญหาฝนตก ระดับน้าโขงสูง
ดาเนินงานไม่ได้ และบางโครงการมีงวดงานและสัญญาสิ้นสุดข้ามปีงบประมาณ
จังหวัดมุกดาหาร
- มีโครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 2 โครงการ อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และ
จะประกาศในระบบ e-GP ในต้นเดือนสิงหาคม 2561 จานวน 1 โครงการ และรอลงนามในสัญญา 1 โครงการ
- ในส่วนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วไม่มีปัญหาอุปสรรคทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
(1) เรื่ องร้ องเรี ย นร้ องทุกข์ป ระจ าปีงบประมาณ 2558 (29 กรกฎาคม 2557 – 30 กัน ยายน
2558) รับเรื่องทั้งหมด จานวน 1,660 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,660 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ
100)
(2) เรื่องร้ องเรี ยนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2559 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทั้งหมด จานวน
1,038 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,033 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 99.51) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 5 เรื่อง
(3) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2560 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน 950
เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 791 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 83.26) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 159
เรื่อง
(4) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2561 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
564 เรื่ อ ง สามารถยุ ติ เ รื่ อ งได้ ทั้ ง หมด จ านวน 301 เรื่ อ ง อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ จ านวน 263 เรื่ อ ง
(เป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ที่ รั บ เรื่ อ งเข้ า ใหม่ ภ ายในช่ ว งวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน – 20กรกฎาคม 2561
จานวน 64 เรื่อง)
2. การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
จังหวัด ได้มีหนั งสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังค้างดาเนินการ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ตามตารางแนบท้าย)
จึงขอให้ ส่วนราชการและอาเภอ ได้เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเป็นตัวชี้ วัดของผู้บริหารระดับสูง
และเป็นนโยบายสาคัญของนายกรัฐมนตรี
3. กิจกรรมครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร กาหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 4 ปี วันที่18 กรกฎาคม 2561
ของการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด และเครื อ ข่ า ย ในวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น.
(โดยประมาณ) หลังการประชุมประจาเดือน ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) จึงขอ เชิญ
ทุ กท่ านร่ วมกิ จกรรมดั งกล่ าว ทั้ งนี้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดสกลนคร นายวิ ทยา จั นทร์ ฉลอง ได้ มอบสารแสดงความยิ นดี
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 4 ปี ของการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมด้วยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สาหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชวงศ์ สาหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
เนื่ องจากปั จ จุบั น ยั งมิได้มีการกาหนดกฎเกณฑ์ห รือระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการถวายความ
เคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สาหรับข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนไว้ จึงสมควรกาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพในโอกาสต่าง ๆ ขึ้น
1. การถวายความเคารพสาหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนชาย
1.1 การถวายคานับ ให้ยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม มือทั้งสองแนบลาตัวค้อม
ลาตัวพอประมาณ พร้อมก้มศรีษะลง แล้วตั้งศีรษะโดยเงยหน้าขึ้นช้าๆ พร้อมตั้งลาตัวจนตั้งอยู่ในท่าตรง
1.2 กาทาวันทยหัตย์ ให้ใช้กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสวมหมวก
โดยให้ยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม แล้วทาการวันทยหัตถ์ หากเป็นการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่าย
พลเรือนแต่ไม่สวมหมวก ให้ใช้วิธีการถวายคานับ ตามข้อ 1.1
2. การถวายความเคารพสาหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนหญิง
2.1 การถอนสายบัว ให้ใช้แบบพระราชนิยมอย่างเดียว โดย
2.1.1 ให้ ยื น ตรง หั นหน้า ไปทางที่ประทับ ใช้เท้าขวาเป็นหลั ก ชักเท้าซ้ายไป
ทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่
2.1.2 ย่ อตัวให้ต่าลงช้า ๆ แต่อย่าให้ถึงพื้น ขณะที่ชักเท้าซ้าย ให้ ยกมือทั้งสอง
ข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย
2.1.3 ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสายตาลง
2.1.4 เสร็จแล้วยืนตรง มือแนบข้างลาตัว
2.2 การทาวันทยหัตถ์ ให้ใช้กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสวมหมวก
โดยให้ ยื น ตรงขาชิ ด ปลายเท้ า แยกพองาม แล้ ว ท าวั น ทยหั ต ถ์ หากเป็ น การแต่ ง เครื่ อ งแบบข้ า ราชการ
ฝ่ายพลเรือน แต่ไม่สวมหมวก ให้ใช้วิธีการถอนสายบัว ตามข้อ 2.1
3. การถวายความเคารพตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ ใช้กับ การถวายความเคารพพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป หรือการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ด้วย
ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
ด้วยสานักงาน ก.พ. แจ้งว่าได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจาตาแหน่ง
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ในส่วนของหลักเกณฑ์การกาหนด
ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ให้สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้
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1. “หัวหน้า ส่วนราชการที่มีฐ านะเป็น กรมในสานักนายกรั ฐ มนตรี และอยู่ใ นบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐ มนตรี ได้แก่ เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ผู้ อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้า แห่งชาติ”
โดยกาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
2. “ส่ วนราชการที่ฐ านะเป็น กรมในสานักนายกรั ฐมนตรี และอยู่ใ นบังคับบัญชาขึ้น ตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองผู้อานวยการ
ส านั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ รองผู้ อ านวยการส านั ก งบประมาณ รองเลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และรองเลขาธิการสานักทรัพยากรน้าแห่งชาติ” โดยกาหนดให้เป็น
ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องการดาเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดาริ
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
ด้ ว ยจั ง หวั ด สกลนคร ได้ ก าหนดจั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ
ของจังหวัดสกลนคร ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมทาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมห้ว ยทราย และหนองหญ้าไซ บริเวณวัดป่าภูธร
พิทักษ์ และบริเวณวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า ” ในวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พิธีเปิด ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2. กิจกรรมปลูกต้น รวงผึ้ ง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 28 กรกฎาคม
2561 เวลา 11.00 น.
3. กิ จ กรรมสร้ า งฝายมี ชี วิ ต และกิ จ กรรมก าจั ด ผั ก ตบชวาบริ ห ารหนองหาร ในวั น ที่ 28
กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. เป็นต้นไป
- กิ จ กรรมสร้ า งฝายมี ชี วิ ต (ใกล้ อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยปุ๊ ) ณ บ้ า นเหล่ า นกยู ง หมู่ ที่ 6
ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- กิ จ กรรมก าจั ด ผั ก ตบชวาบริ เ วณหนองหาร โดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร จากส านั ก งาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
เชิญชวนส่วนราชการทุกส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.4 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้
กาลังใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับอาเภอ
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
ด้วยอาเภอทุกอาเภอ ได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2561
โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่ องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จึ งได้มีค าสั่ ง แต่ง ตั้งหั ว หน้ าส่ ว นราชการหน่ว ยงานระดับจั งหวั ด ออกพบปะเยี่ยมเยีย นและให้ กาลั งใจในการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับอาเภอ จึงขอให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้กาลังใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ตามแผนการจัดกิจกรรมฯ
ของอาเภอที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ประสานรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมกับอาเภออีกทางหนึ่ง
2. รายงานผลในเบื้ อ งต้น ทางกลุ่ ม Line หั ว หน้ าส่ ว นราชการระดับจัง หวัด ในวั นที่ร่ว มออก
กิจกรรมฯ
3. รายงานผลเป็นเอกสารพร้อมภาพถ่าย ให้จังหวัดสกลนครทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2561
4. ส าหรั บ ส่ ว นราชการ/หน่ว ยงาน ระดับ จั ง หวั ด ที่ ไม่ ไ ด้รั บ การแต่ง ตั้ งฯ ตามค าสั่ ง ขอให้
พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ของจังหวัดสกลนคร ตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
4.5 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนกรกฎาคม 2561
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(ก.ค.61)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
9
151
จานวนผู้บริจาค
2,738
36,791
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
676,400
10,232,050
1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
ครั้งที่ วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8

22
27
28
3
5
9
10
12

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
บริษัทโตโยต้า สกลนคร (ยกยอดมาจากเดือนมิ.ย.61)
อาเภอเต่างอย (ยกยอดมาจากเดือนมิ.ย.61)
มณฑลทหารบกที่ 29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา) (ยกยอดมาจากเดือนมิ.ย.61)
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
อาเภอนิคมน้าอูน
กศน.อ.เมืองสกลนคร
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาเภอกุสุมาลย์

เป้าหมาย
(ราย)
100
200
150
150
200
100
150
200
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ผลการรับบริจาคโลหิต
จานวน(ราย)

ปริมาณโลหิต(ซีซี.)

94
164
255
75
151
63
128
115

37,600
65,600
102,000
30,000
60,400
25,200
51,200
46,000
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9
10
11
12

18
19
24
26

อาเภอสว่างแดนดิน
อาเภอเมืองสกลนคร
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน
อาเภอบ้านม่วง
รวม

200
200
150
200
2,000

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนสิงหาคม 2561
ครั้งที่ วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1
2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร
2
7 หจก.ต.ศิริยนต์วัฒนา (ลามรวมใจ)
3
8 อาเภอวานรนิวาส
4 10 เทศบาลนครสกลนคร
5 15 อาเภอเจริญศิลป์
6 21 อาเภออากาศอานวย
7 23 อาเภอพรรณานิคม
8 28 โกลบอลเฮ้าส์สาขาสกลนคร
9 29 ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
รวม
2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
รวมตั้งแต่
ประเภท
(ก.ค.61)
ต้นปีงบประมาณ
ดวงตา
2
267
อวัยวะ
2
265

523
209,200
123
49,200
ตัดยอดก่อนรับบริจาค
โลหิต 23 ก.ค.61
1,691 676,400
เป้าหมาย
150
150
200
150
200
200
200
150
150
1,550
หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

เดือนนี้
(ก.ค.61)
2

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
2
26

หมายเหตุ

4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี

รายการ

2 ก.ค.61
2 ก.ค.61
2 ก.ค.61

อัคคีภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
รวม

สถานที่
อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร
อ.พรรณานิคม

จานวน
ครอบครัว/ราย
1
1
1
3
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เงินสด
2,000
3,000
3,000
8,000

สิ่งของ
มูลค่า
350
350
350
1,050

รวม
2,350
3,350
3,350
9,050
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4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด รวมมูลค่า
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จานวน มูลค่า
(บาท)
(บาท)
(ชุด) (บาท)
17 ก.ค.61 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลมาย ต.มาย
70
350
24,500
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
สกลนคร
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
เคลื่อนที่ ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
ขอขอบคุณส่ วนราชการ หน่ วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนกรกฎษคม 2561 เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม
2561 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลมาย หมู่ที่ 1 ตาบลมาย อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 46 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 316 คน
- ผู้รับบริการ 1,016 ราย
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2. การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนสิงหาคม 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือน
สิงหาคม 2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4
ตาบลทุ่งแก อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเมตตา
ธรรมมู ล นิ ธิ ส กลนคร ร่ ว มกิ จ กรรมตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก าหนด โดยขอให้ ส่ ง แบบตอบรั บ ให้ จั ง หวั ด
ภายในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2561 ทางโทรสาร0-4271-1461, 0-4271-6637 หรื อ ทาง E-mail:
dopasakonnakhon@hotmail.com

ที่ประชุม : รับทราบ
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4.7 เรื่องสรุปแผน/ผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ
แรงงานจังหวัดสกลนคร :

ที่ประชุม : รับทราบ
4.8 เรื่องโครงการชาดาวเรือง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร :
เนื่องด้วยตาบลบ่อแก้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ ทรงสร้าง
อ่างกักเก็บน้าคาผักหนามเป็นแหล่งกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ชาวตาบล บ่อ
แก้วเป็นอย่างมาก ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระเทพญาณวิศิษชัยทวิ คุตตจิตโต พร้อมด้วยชาวบ้านบ่อ
แก้ว น้อมปลูกดาวเรืองถวายเนื่องด้วยวันคล้ายวันพระราชสมภพ จานวน 900,000 ดอก ในทุก ๆ ปี
เพราะดอกดาวเรื อ งเป็ น ดอกไม้ ป ระจ าพ่ อ หลวงรั ช กาลที่ 9 จึ ง มี ก ารปลู ก เป็ น จ านวนมาก
ดังนั้ น ปั ญหาที่ตามมาคือ ดอกดาวเรื องล้ นตลาดก่อให้ เกิ ดปัญ หาทางด้ านเศรษฐกิจ ราคาตัด ดอกขายถูกลง
พระเทพญาณวิศิษชัยทวี คุตตจิตโต ได้เล็งเห็นว่าดอกดาวเรืองมีสรรพคุณทางสมุนไพรมากมาย จึงให้ชาวบ้าน
จัดตั้งกลุ่มนครวังบ้านยาขึ้น เพื่ออนุรั กษ์สวนสมุนไพร และแปรรูปสมุนไพรสู่ท้องตลาด ทางกลุ่มนครวังบ้านยา
ได้นาองความรู้จากงานวิจัยหลายหน่วยงานมาใช้ จึงรู้ว่าดาวเรืองสามารถนามาทาชาได้ และมีสรรพคุณ บารุงหัวใจ
บารุงสายตา ช่วยเรื่องผิวพรรณ รักษาสิวแก้ปวดฟัน และอื่น ๆ อีกมาก จึงคิดวางแผนที่จะปลูกเพื่อเป็นสมุนไพร
อีกด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.9 เรื่องการดาเนินงานโครงการฝายมีชีวิต
เกษตรจังหวัดสกลนคร :
การดาเนิ นโครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ กิจกรรมหลัก การสั มมนาเจ้าหน้าที่และ
การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครู ฝ าย โครงการฝายมี ชี วิ ต “ตามรอยบาทศาสตร์ พ ระราชา” จั ง หวั ด สกลนคร
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค นสกลนครสร้ า งฝายมี ชี วิ ต จ านวน 109 ฝาย กระจายในพื้ น ที่ 18 อ าเภอ
โดยใช้โครงการฝายมีชีวิต “ห้วยไร่โมเดล” เป็นต้นแบบ จังหวัดสกลนครมีการจัดกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ ประกอบด้ว ย นายอาเภอ เกษตรอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ
นายกเทศมนตรี ต าบลทุก ต าบล นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ ก ต าบล และเจ้ า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร
จานวน 200 คน
1.2 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝาย ซึ่งประกอบด้วยครูฝายจาก 18 อาเภอ ๆ ละ
5 คน รวมจานวน 90 คน
ที่ประชุม : รับทราบ
4.10 เรื่องการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และ
เข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร :
ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร กาหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บาเพ็ญ ศาสนกิจ ชาระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัด ทาบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา
จังหวัดสกลนคร กาหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. พิธี ท าบุ ญตักบาตร เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ วั ดพระธาตุเชิ งชุ ม วรวิ ห าร ต าบลธาตุ เ ชิง ชุ ม
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๒. พิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๓. พิธีแห่เทียนพรรษา เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล
ที่ ๕ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๔. พิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีเวียนเทียน เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามกาหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา
ประธาน : จังหวัดสกลนครขอเชิญร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมบริจาคเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
เลขที่บัญชี 670-0-97664-2 ชื่อบัญชี “จังหวัดสกลนครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว” หรือบริจาค
สิ่ ง ของที่ จ าเป็ น ได้ ที่ หอประชุ ม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สกลนคร (หลั ง เก่ า ) ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ โ ทร
042-711771, 042-715232, 063-9041746 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็ น ต้ น ไป
ในเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่องผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจาปี พ.ศ. 2561
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร :
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้ว ยส านั กงานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สกลนคร ได้ คั ดเลื อกบุ คล หน่ ว ยงาน องค์ ก ร เพื่อ เป็น ผู้ ท า
คุณประโยชน์ ต่ อพระพุทธศาสนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ห น่ว ยงานองค์ กร จานวน ๙ ราย/รูป /แห่ ง
ได้เสนอเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
บั ด นี้ ก รมการศาสนา ได้ ป ระกาศผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๑
ระดับ ประเทศ ประเภทส่ ง เสริ มการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในประเทศ คื อ
พระครูปคุณสิริธรรม เจ้าคณะอาเภอภูพาน เจ้าอาวาสวัดหลุบเลา และได้เข้ารับพระราชทาน
“เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พลับพลาพิธีบริเวณลานคนเมือง
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
6.2 เรื่องเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
จังหวัดขอเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ โดย
สามารถเข้าไปลงนามฯ ได้ทางเว็บไซต์ของจังหวัดสกลนคร และเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. ตามขั้นตอนดังนี้
คาอธิบาย : ขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” ที่หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/เว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกประเภทผู้ประสงค์ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ 3 ประเภท ดังนี้
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ประชาชนทั่วไป
3. องค์กรหรือหมู่คณะ
ขั้นตอนที่ 3 : การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
- กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน
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ขั้นตอนที่ 4 : การยืนยัน และการแก้ไขข้อมูล
- เมื่อบันทึกและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
- หากต้องการพิมพ์บัตรถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ไว้เป็นที่ระลึกให้กดปุ่ม “พิมพ์หน้านี้”
ขั้นตอนที่ 5 : การตรวจสอบรายชื่อผู้ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
- ทาตามขั้นตอนที่ 1-2
- เลือก “แสดงรายชื่อผู้ร่วมลงนาม”
- หากต้องการค้นหารายชื่อผู้ร่วมลงนาม ให้เลือกเมนู “ค้นหารายชื่อผู้ลงนาม”
ที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.

(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผู้จดรายงานการประชุม
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