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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕61
ครั้งที่ 7/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง
2 นายนพดล ไพฑูรย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

3
4

พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)

นายสมชัย คล้ายทับทิม

ปลัดจังหวัดสกลนคร

5
6

นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร

พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร

7
8

นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์

คลังจังหวัดสกลนคร

9 นายชัยยง โกศลวิทยานันต์
10 นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

11 นายศรชัย ศรีสถาน
12 นายสุรเทพ กิจกล้า

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

13 นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
14 นายเรือง จันพลา

พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

15 นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล
16 นายวันชัย สุวรรณภูมิ

แทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

17 นายอุทัย ทัพอาสา
18 นายวีรพัฒน์ บุณฑริก

ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน

19 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
20 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

21 นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร
22 นายดุสิต สระแก้ว

ประมงจังหวัดสกลนคร

23 นายภัทรวุธ เภอแสละ
24 นางวัลภา เดชากิจไพศาล

จัดหางานจังหวัดสกลนคร

ขนส่งจังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนสิงหาคม 2561 หน้า 2
25 นางอดาพร สมพงษ์
26 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ

ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

27 นายพิเชษฐ์ เพียรภายลุน
28 นางสาวช่อรัก อินทนนท์

แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร

29 นายพีระพงงษ์ วีระกุล
30 นายสมศักดิ์ พิมพ์แต้ม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

31 นางบรรลุพร สุระมณี
32 นางสาววาสนา ไชยพรรณรา

แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

33 นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์
34 นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

35 นายอาทิตย์ พะวะ
36 นายปัญญา มีธรรม

แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

37 นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
38 นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

39 นางมัลลิกา เพ็งคา
40 นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร

อัยการจังหวัดสกลนคร

41 นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์
42 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

สัสดีจังหวัดสกลนคร
สถิติจังหวัดสกลนคร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

43 นายมานิตย์ ถิตย์พิพิธ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

44 นายนคร บุญมีผล

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร

45 นางเทวี สิงห์พรมมา

แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร

46 นายจีรวิวัฒน์ นิคม

สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

47 นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์

ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

48 พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29

49 ร.ท.จันนคร ธรรมโส

แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร

50 นายทแกล้ว นุศรีวอ

ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗

51 นายวีระกุล อรัณยะนาค

ศึกษาธิการภาค 11

52 นายประสพ สุวรรณ

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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53 นายชินพรรธน์ บรรณ์เจริญโชติ

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

54 นางจริยา ปารีพันธ์

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

55 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

56 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

57 ผศ.ดร.วัจนีวงศ์ กรีพละ

แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จังหวัดสกลนคร

58 ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ

59 นายมงคล เจตินัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

60 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร

ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร

61 นายธีระ บุนนาคสีชัย

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

62 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

63 นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)

64 นายยวงยศ จินดาทะจักร์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

65 นางสาวอังคณา กันหาจันทร์

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

66 ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข

ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

67 นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูนจังหวัดสกลนคร

68 นายโรจน์วัฒน์ อินท์ทุ่ง

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

69 นายวรรัตน์ มั่นดี

ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

70 นายสุริยะ ยืนยง

ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ สกลนคร สานักงานพัฒนาทีด่ ิน เขต 5

71 นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

72 นายพิเชษฐ์ สุขสบาย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

73 นายณัฐพล กองแก้ว

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

74 นายชัชวัฒน์ วัฒนธีรางกูร

แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

75 นายสุชาติ ศิริ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร

76 นายภาสกร เลาขวณิช

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

77 นายศักดิ์ชาย จ๋าพิมาย

แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร

78 นายดนุพล เติมสิริชนม์

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

79 นายภักดี ไชยเพชร

หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร

80 นายพรโรจน์ ยลพล

ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร

81 นายสมัญญา เทพบุตร

หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร
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82 นายอภิชาติ วาที

หัวหน้านิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร

83 นายชอบ ม่วงย้าย

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

84 นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

85 นายวิทูลย์ แสนอุบล

แทน หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร

86 นายคมสันต์ ไชยวงมาตย์

แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

87 นายทองทศ โพธิ์เนียม

หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร

88 พันโทสุเทพ มาลัยพวง

ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2

89 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

90 นาวาอากาศตรีชูศักดิ์ รัตนพานิช

หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017

91 ร.ต.ณรงค์ ศรีสุข

แทน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909

92 นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข

หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.

93 นายนิกร ธัญญารักษ์

ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

94 นายสุภาษิต ศุภวุฒิ

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร

95 นายปวริศ บุญรัตน์

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร

96 นายชาติชาย อุมะวรรณ

ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร

97 นางลาไพ เพชรพรรณ

แทน หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง

98 นายปรีชา จันทะวงศ์

แทน ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์

99 นายสมชาย ชะนะภัย

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

100 นายประวัติ เสวตวงษ์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

101 นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์

แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

102 นายชูชาติ เทพสุต

ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้สกลนคร

103 น.ส.พนารัตน์ มาลีลัย

แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร

104 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

105 นายบุญเชิด วิมลสุจริต

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

106 นายประชาชาติ นพเสนีย์

ผู้อานวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

107 นายปฐพงศ์ เมืองปลอด

ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร

108 นางขนิษฐา วุฒิพรหม

ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

109 ดร.ประภัสร สุภาสอน

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร

110 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยา จาปาแพง

หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสกลนคร
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111 นายประจักษ์ สุภาวรธรรม

ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร

112 ว่าที่ ร.ท.สมยศ แย้มโสพิศ

ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

113 นายสุรศักดิ์ นาอุดม

หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

114 นายเศกสรร ชนาวิโชติ

ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร

115 นางมิ่งขวัญ สว่าง

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

116 นายปกครอง สุปัญญา

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

117 นายฉัตรชัย จามน้อยพรหม

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

118 นายสมยศ แสงทับทิม

นายสถานีเดินรถ บริษัท ขนส่ง จากัด

119 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา

นายอาเภอเมืองสกลนคร

120 นายดนัย เมืองซอง

แทน นายอาเภอพรรณนานิคม

121 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา

นายอาเภอวาริชภูมิ

122 ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร

นายอาเภอวานรนิวาส

123 นายประพันธ์ สว่างศรี

แทน นายอาเภอสว่างแดนดิน

124 นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์

นายอาเภอกุสุมาลย์

125 นายอรรณพ พันธุศาสตร์

นายอาเภอกุดบาก

126 นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

นายอาเภอบ้านม่วง

127 นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ

นายอาเภอพังโคน

128 นายประพันธ์ สว่างศรี

นายอาเภอส่องดาว

129 นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี

นายอาเภอคาตากล้า

130 พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์

นายอาเภอเต่างอย

131 นายเอกภพ โสภณ

นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ

132 นายวรสรณ์ ป้อมไชยา

นายอาเภอนิคมน้าอูน

133 นายออมสิน คามุก

นายอาเภอเจริญศิลป์

134 นายสุโชติ กาญจนกุล

รก.นายอาเภอโพนนาแก้ว

135 นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์

นายอาเภอภูพาน

136 นายบุญส่ง วิจักษณบุญ

แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

137 นายพัชรพล เกตวงษา

นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ

138 นายโดม ชนะกรรไกร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน

139 นายจาเริญ สวัสวาทิน

นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
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140 นางจินตนา ผาอินทร์

นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส

141 นายวัชรินทร์ รุณจักร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย

142 นายเทวัญ ศรีสาราญ

นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ

143 ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง

144 นายปริญญา นิกาพฤกษ์

นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า

145 นายพานิช พุ่งสิน

นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง

146 นายธีระพงษ์ หาประภา

นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ

147 นายเสถียร แก้วบัวสา

นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา

148 นางณภัค ไลยพร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ

149 นายคาเขื่อง ร่มเกษ

นายกเทศมนตรีตาบลปลาไหล

150 นายอาทิตย์ จักษุจินดา

นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา

151 นายณรงค์ ภูน้าไสย

นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง

152 นายปัญญา คาทองไชย

นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)

153 นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์

นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห

154 นายสุทิน บุญมาก

นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง

155 นายแทนมูล มุงคุณ

นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า

156 นายวิวัฒน์ อัมลา

นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่

157 นายยุทธพล ยังแสนภู

นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู

158 นายพัฒนา โพพาลิก

นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่

159 นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ์

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน

160 นายไพทูล ไชยเชษฐ์

นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี

161 นายวิทยา พรมกาวงค์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน

162 นายกิตติ หนองเป็ด

นายกเทศมนตรีตาบลพังโคนศรีจาปา

163 นายสมเดช ไชยมาตร

นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง

164 พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บารุง

ผกก.สภ.เมืองสกลนคร

165 พ.ต.อ.อิทธิเดช สุนทร

ผกก.สภ.สว่างแดนดิน

166 พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท

ผกก.สภ.พังโคน

167 พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์

ผกก.สภ.พรรณานิคม

168 พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง

ผกก.สภ.วาริชภูมิ
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169 พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช

ผกก.สภ.วานรนิวาส

170 พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล

ผกก.สภ.อากาศอานวย

171 พ.ต.อ.ณัฎธพนธ์ พยอมใหม่

ผกก.สภ.บ้านม่วง

172 พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์

ผกก.สภ.กุสุมาลย์

173 พ.ต.ต.บัณฑิต ขันธวิชัย

แทน ผกก.สภ.คาตากล้า

174 พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี

ผกก.สภ.เจริญศิลป์

175 พ.ต.อ.ไกร สอนสี

ผกก.สภ.โพนนาแก้ว

176 พ.ต.ท.สุริยันต์ เถื่อนศร

แทน ผกก.สภ.นิคมน้าอูน

177 พ.ต.ท.ภาณุพล เลพล

แทน ผกก.สภ.เต่างอย

178 พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ เถื่อนศร

ผกก.สภ.ภูพาน

179 พ.ต.ท.อุบล วงษ์รักไทย

ผกก.สภ.ส่องดาว

180 พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก

แทน ผกก.สภ.ขมิ้น

181 พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว

ผกก.สภ.ตาดโตน

182 พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ

ผกก.สภ.แวง

183 พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนธะนะ

แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย

184 พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี

สวญ.สภ.หนองสนม

185 พ.ต.ท.ธนากร หันจางสิทธิ์

สวญ.สภ.สว่าง

186 พ.ต.ท.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน

แทน สวญ.สภ.โพนงาม

187 พ.ต.ท.สุพันธ์ อินทเกตุ

แทน สวญ.สภ.คาบ่อ

188 พ.ต.ท.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต

สวญ.สภ.โพนแพง

189 พ.ต.ท.นันท์มนัส โพธิ์ศรี

สว.สภ.ดงมะไฟ

190 พ.ต.ท.ณัฐพัชร์ วิเทห์วรกาญจน์

สว.สภ.นาใน

191 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์
ผู้ไม่มาประชุม

หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

1

ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

2

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236

3

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

4

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

5

หน.สนง.บริหารลูกค้า กสท.สกลนคร

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนสิงหาคม 2561 หน้า 8
6

หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3

7

หัวหน้าสถานนีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2

8

ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง

9

ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว

10 หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงนาจืดเขื่อนน้าอูน
11 ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
12 รองประธาน ก.ธ.จ.สน.
13 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
14 หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
15 ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
16 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
17 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
18 รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
19 ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
20 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
21 ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
22 ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
23 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
24 หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
25 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
26 นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
27 นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
28 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
29 นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
30 นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
31 นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
32 นายกเทศมมนตรีตาบลบงใต้
33 นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
34 นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
35 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
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36 นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
37 นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
38 นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
39 นายกเทศมนตรีตาบลแพด
40 นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
41 นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
42 นายกเทศมนตรีตาบลแวง
43 นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
44 นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
45 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
46 นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
47 นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
48 นายกเทศมนตรีเหล่าปอแดง
49 นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
50 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
51 นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
52 นายกเทศมนตรีตาบลแร่
53 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
54 นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง
55 นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
56 นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
57 นายกเทศมนตรีตาบลกุดแฮด
58 นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ
59 นายกเทศมนตรีตาบลไร่
60 นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
61 นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ
62 นายกเทศมนตรีตาบลไฮหย่อง
63 ผกก.ตชด.23 สกลนคร
64 ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ
65 ผกก.สภ.กุดบาก
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66 ผกก.สภ.สร้างค้อ
67 ผกก.สภ.โคกสี
68 สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
69 สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
70 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

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จ่าจังหวัดสกลนคร
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร

ระเบียบวาระที.่ ..
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน - ราย คือ
- ไม่มี
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน - ราย
- ไม่มี
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

ประธาน :
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
1. พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
2. นายดุสิต สระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
3. นายพีระพงษ์ วีระกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
4. นายอดุลย์ บรรจงจัด สถิติจังหวัดสกลนคร
5. นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
6. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
7. นายประชาชาติ นพเสนีย์ ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมฯ
8. นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอาเภอพังโคน
9. นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์ นายอาเภอกุสุมาลย์
10. นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอาเภอส่องดาว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2561 จานวน 34 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
คลังจังหวัดสกลนคร :
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2561
1.1 เป้าหมายผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายเดือน
- เป้าหมายผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส
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1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร (Function)
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 95 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 (ลาดับที่ 27 ของประเทศ) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

- ประมาณการ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบส่วนราชการ

(Function) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ผลเบิกจ่าย
ณ วันที่ 24 สค. 61
รายการ

งบประมาณ
ภาพรวม
- รายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจา

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
(A)

จานวนเงิน
(B)

คิดเป็น
ร้อยละ

คาดว่าจะเบิกจ่าย
ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61
จะเบิกเพิ่มอีก
(จานวนเงิน)
(C)

6,960.16

5,675.71 81.55

874.25

3,060.58
3,899.58

2,336.34 76.34
3,339.37 85.63

353.04
521.21

รวมจะเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น
(จานวนเงิน)
(D=B+C)

คิดเป็น
ร้อยละ

6,549.96
2,689.38
3,860.58

94.11
87.87
99.00

เป้าหมาย
ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4

สูง / ต่า
กว่า
เป้าหมาย

96.00
88.00
98.36

- 1.89
- 0.13
0.64

/แสดง 10 อันดับ....
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แสดง 10 อันดับ (Top 10) หน่วยงานที่เบิกจ่าย งบส่วนราชการ (Function) “รายจ่ายลงทุน” น้อยที่สุด
ประจาเดือน สิงหาคม 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
1.3.1 งบจังหวัด
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
(ลาดับที่ 3 ของประเทศ) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
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- ประมาณการ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบจังหวัด ณ สิ้นเดือนกันยายน

2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
(A)

งบประมาณ
ภาพรวม

290.79

ผลเบิกจ่าย
ณ วันที่ 24 สค. 61

คาดว่าจะเบิกจ่าย
ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61

จานวนเงิน
(B)

คิดเป็น
ร้อยละ

จะเบิกเพิ่มอีก
(จานวนเงิน)
(C)

227.61

78.27

25.73

รวมจะเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น
(จานวนเงิน)
(D=B+C)

253.34

คิดเป็น
ร้อยละ

87.12

เป้าหมาย
ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4

สูง / ต่า
กว่า
เป้าหมาย

96.00

8.88

จากตารางประมาณการข้างต้น คาดว่าจะเบิกจ่ายงบจังหวัด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561
รายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.12 เมื่อเทียบกับระดับตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะอยู่ในระดับ 3 คะแนนที่ได้ = 3 คะแนน
ตารางรายละเอียดตัวชี้วัดของ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ที่
ตัวชี้วัดที่ 5

รายละเอียด
ตัวชี้วัด
การเบิกจ่ายงบจังหวัด
รายจ่ายภาพรวม

แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 76
ระดับ 2 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 81
ระดับ 3 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 86
ระดับ 4 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 91
ระดับ 5 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96

คะแนน
ที่ ได้
1
2
3
4
5
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แสดง 10 อันดับ (Top 10) หน่วยงานที่เบิกจ่าย งบจังหวัด “รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด
ประจาเดือน สิงหาคม 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

1.3.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
(ลาดับที่ 7 ของประเทศ)
(หน่วย : ล้านบาท)
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- ประมาณการ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
(A)

309.79

ผลเบิกจ่าย
ณ วันที่ 24 สค. 61

คาดว่าจะเบิกจ่าย
ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61

จานวนเงิน
(B)

คิดเป็น
ร้อยละ

จะเบิกเพิ่มอีก
(จานวนเงิน)
(C)

116.50

37.61

13.17

รวมจะเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น
(จานวนเงิน)
(D=B+C)

129.67

คิดเป็น
ร้อยละ

41.86

เป้าหมาย
ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4

สูง / ต่า
กว่า
เป้าหมาย

96.00

54.14

แสดงหน่วยงานที่เบิกจ่าย งบกลุ่มจังหวัดฯ (จังหวัดสกลนคร) “รายจ่ายภาพรวม”
ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ประจาเดือนสิงหาคม 2561
จังหวัดสกลนคร มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบกลุ่มจังหวัดฯ ทั้งหมด 11 หน่วยงาน
โดยในเดือนสิงหาคม 2561 มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดฯ “รายจ่ายภาพรวม” ต่ากว่าเป้าหมาย
จานวน 7 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 คณะทางานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเบิกจ่ายโดยเร่งด่วนแล้ว เพื่อให้ผลเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด และส่วนราชการส่วนใหญ่แจ้งว่าจะเบิกจ่ายได้ 100% ภายในสิ้นปีงบประมาณ
โดยมีบางหน่วยมีเงินเหลือจ่าย รายการค่าจ้างพนักงานที่ตาแหน่งว่างไม่สามารถใช้จ่าย ต้องส่งคืนส่วนกลางส่งผล
ให้ไม่สามารถเบิกจ่ายรายจ่ายประจาได้ครบ 100%
3.1.2 รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อยู่ระหว่างทยอยเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญา ซึ่งมีบางหน่วยงานที่สัญญา
สิ้นสุดข้ามปีงบประมาณต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
2. โครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้า เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการน้าท่วมจาก
สภาพอากาศ ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดาเนินงานกลับไปเป็น 0% ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกาหนด
และเบิกจ่ายไม่ได้
3. โครงการก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างไม่เข้าพื้นที่ดาเนินงานก่อสร้าง เนื่องจาก
เป็นผู้รับจ้างมาจากนอกพื้นที่จังหวัด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการคิดค่าปรับ หากเกินร้อยละ 10 ก็จะยกเลิกสัญญา
และจัดซื้อจัดจ้างใหม่ต่อไป ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนสิงหาคม 2561 หน้า 19
3.2 งบจังหวัด
ในภาพรวมผลเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากบางโครงการเป็นโครงการใช้เงิน
เหลือจ่าย เพิ่งได้รับอนุมัติโครงการช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 ทุกรายการ โดยคณะทางานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเบิกจ่าย
และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานที่สัญญาครบกาหนดในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน และเบิกจ่ายในส่วนที่
เบิกจ่ายได้ให้เป็นไปตามแผนมากที่สุด
3.3 งบกลุ่มจังหวัดฯ
จังหวัดสกลนคร
ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 118.01 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 60.14
ล้านบาท คงเหลือ จานวน 57.87 ล้านบาท
ในส่วนที่ยอดคงเหลือ จานวน 57.87 ล้านบาท จาแนกเป็น
- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จานวน 2.7 ล้านบาท
- จัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แล้ว จานวน 50.07 ล้านบาท
- เงินเหลือจ่าย 4.92 และได้โอนเงินเหลือจ่ายของจังหวัดมุกดาหาร จานวน 2.27 ล้าน
บาท มารวมกันโดยขอใช้เงินเหลือจ่าย และได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายแล้ว จะจัดสรรให้อาเภอ
13 อาเภอ คาดว่าจะจัดทา PO ได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561
จังหวัดนครพนม
เป็นโครงการรายจ่ายลงทุนหลายโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าสูง ที่มีการขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลง
โครงการ ส่งผลให้การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญาและมีผลเบิกจ่ายล่าช้า ต่ากว่าเป้าหมาย บางโครงการ
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คณะทางานติดตามเร่งรัดฯ ได้กาชับให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
ในส่วนที่เบิกจ่ายได้ต่อไป
ในส่วนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นโครงการมีปัญหาภัยธรรมชาติ ฝนตก ทาให้ระดับแม่น้าโขงสูง
สภาพหน้างานไม่พร้อมดาเนินงาน ประกอบกับบางโครงการมีงวดงานและสัญญาสิ้นสุดข้ามปีงบประมาณ
จังหวัดมุกดาหาร
ในส่วนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วไม่มีปัญหาอุปสรรคทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน แต่ก็มีสัญญาที่สิ้นสุด
ข้ามปีงบประมาณ ส่งผลให้เบิกจ่ายเพิ่มไม่ได้
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ดังนี้
(1) เรื่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2558 (29 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน
2558) รับเรื่องทั้งหมด จานวน 1,660 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,660 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ
100)
(2) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 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 เรื่ อง สามารถยุ ติเรื่ องได้ทั้งหมด จ านวน 794 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 83.58) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 156 เรื่อง
(4) เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ าปี ง บประมาณ 2561 รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ทั้ ง หมด
จานวน622 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 352 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 270 เรื่อง
(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 21 กรกฎาคม 2561 – 21 สิ ง หาคม
จานวน 58 เรื่อง)
2. การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
จังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังค้างดาเนินการในการ
แก้ ไขปั ญหาเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ ให้ เร่ งรั ดดาเนิ นการแก้ ไขปั ญหาให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว (ตามตารางแนบท้าย 2 แผ่ น)
จึงขอให้ ส่ วนราชการและอาเภอ ได้เร่ งรั ดดาเนินการให้ แล้ว เสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของผู้ บริห าร
ระดับสูง และเป็นนโยบายสาคัญของนายกรัฐมนตรี
3. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ
โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบ ได้ ที่ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด และศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ ทั้ ง นี้ จ ะมี ก ารสร้ า งกระบวนการรั บ รู้
การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ ก่อนถึงวันรับลงทะเบียน ตามปฏิทินการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจาปี พ.ศ.2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
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ที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร :
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จึงขอนาเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62
ผู้จัดการ ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร :
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62
1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62
2. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62
มาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ
โครงการที่ 1 โครงการขยายเวลาชาระหนี้เงินกู้
(1) เกษตรกรลูกค้าได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาชาระต้นเงินกู้ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาการประกอบอาชีพ ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชาระตามที่มาแห่งรายได้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) เกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้เป็นภาระหนัก
- กรณีหนี้ NPLs ให้ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส.
- กรณีเป็นหนี้ปกติที่เป็นภาระหนักอันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องของที่มาแห่งรายได้ที่ปรับเปลี่ยนไป
ให้ดาเนินการตามโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR
โครงการที่ 2 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
เกษตรกรลูกค้าทุกรายได้รับสิทธิ์การลดดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรก ในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทน เกษตรกรในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี ธ.ก.ส. รับภาระร้อยละ 0.5 ต่อปี
เกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
กรณีมีความประสงค์ชาระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเสร็จสิ้น ตามกาหนดชาระ สามารถกู้เงินใหม่ได้ ดังนี้
1. โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ ดอกเบี้ยเงินกู้ในปีแรก อัตราร้อยละ 5 ต่อปี ปีที่ 2
เป็นต้นไป ใช้อัตราปกติ วงเงินกู้ 100,000 ล้านบาท
2. สินเชื่อปกติของ ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติ ตามชั้นลูกค้า
กรณีต้องการปรับโครงสร้างการผลิตและมีแผนการพัฒนาอาชีพรายบุคคล ธ.ก.ส. จะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ
ฟื้นฟูการประกอบอาชีพทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถกู้เงินได้ ดังนี้
1. โครงการสินเชื่อสินเชื่อชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.01 ต่อปี (โครงการ XYZ) (ตามมติ ครม. วันที่ 9 มค.61 และ 24 เมย.61)
2. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ใน 6 เดือนแรก) ขยาย
กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเกษตรกรตามมาตรการนี้
3. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
กรณีมีความจาเป็นสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินและจัดหาปัจจัยการผลิต
เกษตรกรลูกค้าที่มีความจาเป็นสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉิน และจัดหาปัจจัยการผลิต
โครงการสินเชื่อเงินด่วน A-Cash /โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 /โครงการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร/โครงการสินเชื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร (บัตรเกษตรสุขใจ)
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.4 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนสิงหาคม 2561
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(ส.ค.61)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
9
160
จานวนผู้บริจาค
1,268
38,059
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
507,000
10,739,050
1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนสิงหาคม 2561
ครั้งที่ วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8

24
26
2
7
8
10
15
21
23
28
29

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน (ยกยอดมาจากเดือนก.ค.61)
อาเภอบ้านม่วง (ยกยอดมาจากเดือนก.ค.61)
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร
หจก.ต.ศิริยนต์วัฒนา (ลามรวมใจ)
อาเภอวานรนิวาส
เทศบาลนครสกลนคร
อาเภอเจริญศิลป์
อาเภออากาศอานวย
อาเภอพรรณานิคม
โกลบอลเฮ้าส์สาขาสกลนคร
ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
รวม

เป้าหมาย
(ราย)
150
200
150
150
200
150
200
200
200
150
150
1,900

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกันยายน 2561
วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
6
อาเภอสว่างแดนดิน
11 - 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กยศ)
13
อาเภอภูพาน
18
อาเภอโพนนาแก้ว
20
อาเภอกุดบาก
25
อาเภอคาตากล้า
27
มณฑลทหารบกที่ 29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา)
รวม

ผลการรับบริจาคโลหิต
จานวน(ราย)

ปริมาณโลหิต(ซีซี.)

106
151
74
51
472
86
328

42,200
60,400
29,600
20,400
188,800
34,400
131,200

ตัดยอดก่อนรับ
บริจาคโลหิต 17
ส.ค.61
1,268

507,000

เป้าหมาย
150
200
300
200
200
200
200
150
1,600

-/2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ…
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2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
ประเภท
(ส.ค.61)
ดวงตา
3
อวัยวะ
3

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
270
268

หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

เดือนนี้
(ส.ค.61)
-

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
2
26

หมายเหตุ

4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี

รายการ

สถานที่

30 ก.ค.61
30 ก.ค.61
2 ส.ค.61

อุทกภัย
อุทกภัย
จมน้าเสียชีวิต
รวม

อ.โพนนาแก้ว
อ.เต่างอย
อ.เมืองสกลนคร

จานวน
ครอบครัว/ราย
100
100
1
3

เงินสด
3,000
8,000

สิ่งของ
มูลค่า
350
350
350
1,050

รวม
35,000
35,000
3,350
9,050

4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด
รวมมูลค่า
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จานวน มูลค่า
(บาท)
(บาท)
(ชุด)
(บาท)
5. โครงการน้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2561
จานวน
เงินสด สิ่งของ
วัน/เดือน/ปี
รายการ
สถานที่
ครอบครัว/ราย
มูลค่า
24 ก.ค.61
เลี้ยงอาหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ข้าวกล่อง 150
4,140
กลางวัน
ประจาจังหวัด
กล่อง
สกลนคร
ของขวัญ 100
อ.เมืองสกลนคร
9 ส.ค.61
เลี้ยงอาหาร
โรงเรียนราชประชา700 ราย
2,000
กลางวัน
นุเคราะห์ 23
อ.พรรณานิคม
รวม
950
2,000 4,140
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รวม
4,140

2,000
6,140
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4.5 เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสกลนคร
ปลัดจังหวัดสกลนคร :

1. ขอขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครั ฐ รั ฐ วิสาหกิจและเอกชน ที่ร่ วมออกหน่วยบริ การจัง หวัด
เคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนสิงหาคม 2561
ขอขอบคุณส่ วนราชการ หน่ วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา บ้านโคก
ไชยวาน หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งแก อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 46 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 300 คน
- ผู้รับบริการ 1,002 ราย
ทั้ ง นี้ การออกหน่ ว ยบริ ก าร โครงการจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้
ประชาชน” ได้ออกหน่วยบริการครบถ้วนตามแผนการดาเนินการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 11 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
สาหรับในเดือนกันยายน 2561 จึงไม่มีการออกหน่วยบริการ
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ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา
นายนพดล ไพฑูรย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
1. งบปี 2561 ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วนราชการให้เร่งดาเนินการเบิกจ่ายด้วย
2. งบปี 2562 ทุกหน่วยงานต้องเริ่มเตรียมการสาหรับ งบปี 62 เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนปีที่
ผ่านมา เพราะฉะนั้นในปีนี้สานักงบประมาณได้แจ้งไปแล้วว่าต้องเตรียมความพร้อม เพราะหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้
ทราบแล้วว่าหน่วยงานของท่านได้รับงบประมาณปี 62 ในส่วนของงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด
2.1 ในการเตรียมการคือ ในวันนี้ท่านต้องไปดูในเรื่องของความซ้าซ้อนของโครงการ หรือได้
ดาเนินการแล้วโดยส่วนราชการอื่น องค์กรอื่น หรือส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ หรือไม่ ถ้าซ้าซ้อนท่านต้องย้อนกลับมาหา
จังหวัดภายในเดือนกันยายน เพื่อประชุม กบจ. กบก. ให้แล้วเสร็จ และส่งกลับไปยังสานักงบประมาณ เพราะปีนี้
ในส่วนกลางแจ้งว่าจะไม่มีการยืดหยุ่น
2.2 ความพร้อมของโครงการ ในเรื่องรูปแบบรายการ เรื่องของสถานที่ ถ้ายังไม่เรียบร้อย
ต้องทาการขออนุญาตเจ้าของสถานที่ดาเนินการโครงการ โครงการที่มีลักษณะที่ต้องใช้การประชาคม ประชามติ
ท่านต้องทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
2.3 ในเรื่องการใช้ประโยชน์ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
วัสดุ ครุภัณฑ์ ถ้าหน่วยงานไม่ได้นาไปใช้เองต้องทาการ MOU กับหน่วยงานที่ขอใช้ด้วย ขอให้ดาเนินกการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน
3. งบปี 63 ท่านต้องเร่งดาเนินการของบประมาณ สารวจว่าโครงการไหนที่น่าจะนามาใช้ในส่วน
ราชการ ก็ขอให้เร่งดาเนินการของบประมาณจากงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่องการเตรียมการเลือกตั้ง สว.และ สส.
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร :
เนื่องจากช่วงนี้มีข่าวของเรื่องการเลือกตั้ง สว. และ สส. ขออนุญาตนาเรียนให้ทุกหน่วยงานทราบ
เบื้ อ งต้น ว่า ช่ว งนี้ พรบ.การเลื อกตั้ง สว. และ สส. อยู่ใ นระหว่ างทู ล เกล้ า เพื่อลงพระปรมาภิไ ธย 90 วั น
ภายในวันที่ 23 กันยายน 2561 ถ้า พรบ. ทั้ง 2 ฉบับเริ่มบังคับใช้ ก็จะมีการเลือกตั้ง สว. เป็นลาดับแรก
หลังจากนั้น ก็นับไปอีก 90 วัน ก็จะเป็นการเลือกตั้ง สส. กกต. ต้องดาเนินการเลือกตั้ง สส.ภายใน 150 วัน
ในขณะเดียวกัน ในบทเฉพาะกาลของการเลือกตั้ง สว. ก็บอกไว้ว่า ให้ กกต.ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง สว. ให้แล้ว
เสร็จก่อนการเลือกตั้ง สส. อย่างน้อย 15 วัน ซึ่งในระเบียบของ กกต. จากการเลือกตั้ง สว.มีการกาหนดไว้ใน
การเลือกตั้งมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ 1. ระดับอาเภอ 2. ระดับจังหวัด 3. ระดับประเทศ สาหรับกลุ่มที่จะมีการ
เลือกตั้ง จะมีในวาระเริ่มแรก ทั้งหมด 10 กลุ่ม แต่ให้มีการสมัครได้ 2 กลุ่ม คือ สมัครในนามอิสระ และสมัคร
ในนามกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดการปฏิบัติ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ทาง กกต. จะได้นาเรียนให้ที่ประชุม
ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ผู้จดรายงานการประชุม
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