รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนกันยายน ๒๕61
ครั้งที่ 9/๒๕61
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
2 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

3
4

พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)

นายสมชัย คล้ายทับทิม

ปลัดจังหวัดสกลนคร

5
6

นายบรรจง ตรีกุล

แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร

พล.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์

แทน บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร

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

25 นางอดาพร สมพงษ์

ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

ขนส่งจังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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26 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ

สัสดีจังหวัดสกลนคร

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

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

43 นายสันติ ไชยยศ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

44 นายนคร บุญมีผล

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร

45 นายสุรชัย สุรัติเมาะพันธุ์

สรรพากรพื้นที่สกลนคร

46 นายจีรวิวัฒน์ นิคม

สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

47 นายสันธาร ท่อมงคล

แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

48 พ.อ.ธงชาติ โล่งจิตร

แทน 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

53 นายชินพรรธน์ บรรณ์เจริญโชติ

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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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

82 นายอภิชาติ วาที

หัวหน้านิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร
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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

111 นายประจักษ์ สุภาวรธรรม

ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 5
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

140 นางจินตนา ผาอินทร์

นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 6
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

169 พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช

ผกก.สภ.วานรนิวาส
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 7
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

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236

2

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

3

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

4

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

5

โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร

6

หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3

7

ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 8
8

หัวหน้าสถานนีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2

9

ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง

10 หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
11 ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
12 ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
13 รองประธาน ก.ธ.จ.สน.
14 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
15 หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
16 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
17 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
18 รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
19 ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
20 ประธานสภาวัฒนธรรม
21 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
22 ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
23 ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
24 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
25 หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
26 นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
27 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
28 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
29 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
30 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
31 นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
32 นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
33 นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
34 นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
35 นายกเทศมมนตรีตาบลบงใต้
36 นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
37 นายกเทศมนตรีตาบลปลาไหล
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 9
38 นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
39 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
40 นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
41 นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
42 นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
43 นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
44 นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
45 นายกเทศมนตรีตาบลแวง
46 นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
47 นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
48 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
49 นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
50 นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
51 นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
52 นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
53 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
54 นายกเทศมนตรีตาบลแร่
55 นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง
56 นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
57 นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
58 นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ
59 นายกเทศมนตรีตาบลไร่
60 นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
61 นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ
62 ผกก.ตชด.23 สกลนคร
63 ผกก.สภ.โพนนาแก้ว
64 ผกก.สภ.ตาดโตน
65 ผกก.สภ.สร้างค้อ
66 ผกก.สภ.โพนแพง
67 ผกก.สภ.โคกสี
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 10
68 ผกก.สภ.นาใน
69 สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
70 สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
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.่ ..

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 11
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 2 ราย คือ
1. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
2. ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 1 ราย
1. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2561 จานวน 29 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และQR CODE ด้านล่างหนังสือเชิญประชุมฯ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 12
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนกันยายน
2561
คลังจังหวัดสกลนคร :
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 เป้าหมายผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร (Function)
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 95 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 (ลาดับที่ 22 ของประเทศ) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 13
- ประมาณการ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบส่วนราชการ (Function) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลเบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 61
รายการ

งบประมาณ
ภาพรวม
- รายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจา

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
(A)

คาดว่าจะเบิกจ่าย
ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61

จานวนเงิน
(B)

คิดเป็น
ร้อยละ

จะเบิกเพิ่มอีก
(จานวนเงิน)
(C)

7,203.65

6,407.10

88.94

349.09

3,095.76
4,107.89

2,527.97
3,879.13

81.66
94.43

161.41
187.68

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

คิดเป็น
ร้อยละ

6,756.19
2,689.38
4,066.81

93.79
86.87
99.00

เป้าหมาย
ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4

สูง / ต่า
กว่า
เป้าหมาย

96.00
88.00
98.36

- 2.21
- 1.13
0.64

แสดง 10 อันดับ (Top 10) หน่วยงานที่เบิกจ่าย งบส่วนราชการ (Function) “รายจ่าย
ลงทุน” น้อยที่สุด ประจาเดือน กันยายน 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

/1.3 ผลการเบิกจ่าย.. .
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 14
1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
1.3.1 งบจังหวัด
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
(ลาดับที่ 4 ของประเทศ) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

- ประมาณการ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบจังหวัด รายจ่ายภาพรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบประมาณ
ภาพรวม

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
(A)

ผลเบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

290.79

คาดว่าจะเบิกจ่าย
ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61

จานวนเงิน
(B)

คิดเป็น
ร้อยละ

จะเบิกเพิ่มอีก
(จานวนเงิน)
(C)

237.21

81.58

16.13

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

คิดเป็น
ร้อยละ

253.34

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

รายละเอียดตัวชี้วัด
การเบิกจ่ายงบจังหวัด
รายจ่ายภาพรวม

แนวทางการประเมิน
คะแนนที่ได้
ระดับ 1 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 76
1
ระดับ 2 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 81
2
ระดับ 3 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 86
3
ระดับ 4 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 91
4
ระดับ 5 การเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96
5
/แสดง ๑๐ อันดับ...
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 15
แสดง 10 อันดับ (Top 10) หน่วยงานที่เบิกจ่าย งบจังหวัด “รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด
ประจาเดือน กันยายน 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

1.3.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
(ลาดับที่ 6 ของประเทศ)
(หน่วย : ล้านบาท)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 16
- ประมาณการ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดฯ รายจ่ายภาพรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน

2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น
(A)

งบประมาณ
ภาพรวม

309.79

ผลเบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 61

คาดว่าจะเบิกจ่าย
ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61

จานวนเงิน
(B)

คิดเป็น
ร้อยละ

จะเบิกเพิ่มอีก
(จานวนเงิน)
(C)

149.86

48.38

1.40

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

คิดเป็น
ร้อยละ

151.26

48.83

เป้าหมาย
ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4

สูง / ต่า
กว่า
เป้าหมาย

96.00

- 47.17

แสดง 10 อันดับ (Top 10) หน่วยงานที่เบิกจ่าย งบกลุ่มจังหวัดฯ “รายจ่ายภาพรวม”
น้อยที่สุดประจาเดือน กันยายน 2561 ดังนี้
(หน่วย : บาท)

1.4 งบไทยนิยมยั่งยืน (ในระบบ GFMIS)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 17
(หน่วย : บาท)

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

ที่ประชุม : รับทราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจาเดือนกันยายน 2561 หน้าที่ 18
3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 ดังนี้
(1) เรื่ องร้องเรียนร้ องทุกข์ประจ าปีงบประมาณ 2558 (29 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน 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 1,038 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 100)
(3) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2560 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
950 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 802 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 84.42) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
148 เรื่อง
(4) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2561 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
702 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 420 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 282 เรื่อง (เป็นเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเรื่องเข้าใหม่ภายในช่วงวันที่ 22 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 จานวน 80 เรื่อง)
2. การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
จังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังค้างดาเนินการในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ตามตารางแนบท้าย 2 แผ่น) จึงขอให้
ส่วนราชการและอาเภอ ได้เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารระดับสูง และเป็น
นโยบายสาคัญของนายกรัฐมนตรี
3. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ
โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบ ได้ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 กันยายน 2561 เพื่อเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 14
กันยายน 2561) มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจานวน 17 ราย ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร 7 ราย, อาเภอพังโคน
2 ราย, อาเภอวานรนิวาส 6 ราย และอาเภอพรรณนานิคม 2 ราย ดาเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
(1) โดยการเจรจาไกล่ เกลี่ ย ประนี ประนอมหนี้ ลู กหนี้และเจ้ าหนี้ส ามารถตกลงกั นได้ และส่ งต่ อให้
ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติเงินกู้ จานวน 9 ราย
(2) เข้าสู่กระบวนการขอกู้กองทุนหมุนเวียนฯ จานวน 1 ราย
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 ราย
(4) ผู้ร้องประสงค์ขอยุติเรื่อง จานวน 1 ราย
4. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาค
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เพื่อ รวบรวมและส่ งมอบหนั งสื อให้ กั บห้ องสมุ ดประชาชน โรงเรี ยนต่า งๆ ภายในจัง หวั ดสกลนคร
ตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ สนั บ สนุ น และเพิ่ ม โอกาสให้ กั บ ประชาชนได้ มี โ อกาสอ่ า นหนั ง สื อ ดี
ประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ต ลอดชีวิต จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วม
บริจาคหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทุกอาเภอ
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องการจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่เป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และปวงชนชาวไทย จังหวัดสกลนครจัดให้มี
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) เป็นประจาทุกปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
สาหรับปี 2561 ตรงกับวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 และในเช่นทุกปีที่ผ่านมา จังหวัด
สกลนคร โดยสานักงานจังหวัดจะได้ดาเนินการจัดทากาหนดการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเข้า
ร่วมงานพิธีดังกล่าวต่อไป
จึงนาเรียนที่ประชุมทราบเบื้องต้น
ที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่องการจัดทางานงบการเงินส่งให้สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบ
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร :
ตามพระราชบัญญติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผ ล
บั ง คั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 มาตรา 91 กาหนดไว้ ว่า “ให้ ผู้ ว่า การตรวจสอบรายงานการเงิ น ที่
หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ หรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ” และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา 71 กาหนดให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ
ตรวจสอบรายงานการเงิน ที่ห น่ ว ยขงานของรั บส่ งให้ ตามมาตรา 70 ภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บ วัน นับ แต่ วัน สิ้ น
ปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย
หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
จึงขอเรียนแจ้ งว่า สานั กตรวจเงินแผ่ นดินจังหวัดสกลนครได้ส ารวจตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐที่ต้องส่ ง
รายงานการเงินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ (พรบ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ มาตรา 4) ของ
จังหวัดสกลนคร พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 144 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. จังหวัดสกลนคร
จานวน
1
รายงาน
2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จานวน
1
รายงาน
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ผู้รับผิดชอบงบ คือ จังหวัดสกลนคร)
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
141
รายงาน
ซึ่งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จั ดท ารายงานการเงินประจ าปี งบประมาณตามหลั กเกณฑ์และวิธี การที่กระทรวงการคลั งกาหนดภายใน 90 วั น
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง และให้หน่วยงานของรัฐนาส่งรายงานการเงิน
ประจาปีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนาส่งกระทรวงการคลังด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 กฐินพระราชทาน ๒๕๖๑
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร :
ตามราชประเพณี สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานผ้ า พระกฐิ น ให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ องค์ก าร สมาคม มูล นิ ธิ บริษั ท ห้ า งร้ า น
และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธานาไปถวายจาพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง ทั่วราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ประชาชนที่มีจิตศรัทธา สามารถขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินสาหรับนาไปถวายตามที่กรมการศาสนา
ได้ประกาศเชิญชวนให้ทราบทุกปี จังหวัดสกลนคร มีพระอารามหลวง จานวน ๒ แห่ง คือ วัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร และวัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง)
ที่
วัด
นามเจ้าภาพ
วัน/เวลาที่ถวายผ้าพระกฐิน
๑ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบล นายวิวัฒน์ – นางเพียงพิศ
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน
ธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร ทยานุวัฒน์ ในนามบริษัทบุญถาวร
๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น
จังหวัดสกลนคร
เซรามิค ๒๐๐๐ จากัด (สานักงานใหญ่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. วัดแจ้งแสงอรุณ
นายชัยมงคล ชัยรบ
เวลา ๑๐.๐๐ น
(พระอารามหลวง)
ตาบลธาตุเชิงชุม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
4.4 เรื่องการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2561
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร :
การจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีโบราณของชาวอีสาน มุ่งทาบุญเป็นพุทธบูชา หรือ
เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาช้านาน คาว่า “ปราสาทผึ้ง” ในภาษาอีสานจะออกเสียง “ผาสาทเผิ่ง ”
ถือเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าและยังเป็นส่งผลบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ดังนั้น ในการถวายทานให้
เมื่อถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์แล้ว ก็ถวายหอผึ้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ ต่อมาประเพณีดังกล่าวได้มีกลุ่มชน
ชาติพันธุ์ที่หลากหลายได้ร่วมกันออกแบบพัฒนาปราสาทผึ้งให้มีความสวยงาม ด้ว ยความศรัทธาในเทศกาลออก
พรรษา พระพุทธเจ้าจะเสด็จ ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์ ด้วย
ประเพณีดังกล่าว กลุ่มชาวเมืองสกลนครซึ่งมีหลายหลายชาติพันธุ์ อาศัยตามคุ้มวัดต่าง ๆ จึงได้จัดทาหอผึ้ง หรือ
ปราสาทผึ้ง ถวายที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร
ได้ร่วมกันทาบุญในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งสามให้มองเห็นความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน และ
โดยพุทธานุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวบ้านได้มองเห็นหอผึ้งที่ตนทา ทั้งนี้วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พระพุทธเจ้ามาประชุมรอยพระพุทธบาท ถึง ๔ พระองค์ และได้มีการสร้างพระธาตุเชิงชุม
ครอบรอบพระพุทธบาทนั้นไว้ การนาหอผึ้งมาถวายเป็นพุทธบูชารอยพระพุทธบาทย่อมเป็น สิริมงคลแก่ตนเอง และ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
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ดั งนั้ น เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มและประชาสั มพั นธ์ การท่ องเที่ ยวเชิ งธรรมะ อี กทั้ งเป็ นการท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาให้ ดารงอยู่ อย่ างยั่ งยื น ส านั กงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทาการจัดงานประเพณี แ ห่
ปราสาทผึ้งและแข่งขัน เรื อยาว“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”
จังหวัดสกลนคร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น
รายละเอียดดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
การปั่นจักรยาน NongHan Ride For All 4.0 ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร
“ปั่นจักรยาน ชมวิวภูพาน นมัสการหลวงพ่อพระองค์แสน แห่แหนปราสาทผึ้ง
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑”
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- ลงทะเบียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- พิธีเปิดปั่นจักรยาน NongHan Ride For All 4.0 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(นายวิทยา จันทร์ฉลอง) ประธานในพิธี
จุดที่ ๑ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
จุดที่ ๒ บ้านศรีวิชา
จุดที่ ๓ วัดถ้าผาแด่น
จุดที่ ๔ พญาเต่างอย อ.เต่างย
จุดที่ ๕ บ้านภูไทโนนหอม
จุดที่ ๖ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ พร้อมกันที่บริเวณประติมากรรมจังหวัดสกลนคร
- อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานบุษบก (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
เวลา ๑๑.๐๐ น .
- นายวิทยา จันทร์ฉลอง ประธานในพิธี พิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯเพื่อทาพิธีเปิด
เวลา ๑๘.๐๐ น.
- ร้านจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก
- กิจกรรมติดดอกผึ้ง
- นิทรรศการปราสาทผึ้ง
- เทศกาลอาหารปลอดภัยเทศบาลนครสกลนคร
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน (ท่องเที่ยวจังหวัด)
วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น.
การประกวดทาพานบายศรี ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
เวลา ๑๔.๐๐ น.
พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”
เวลา ๑๘.๐๐ น.
- คุ้มวัดนาปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ มาตั้งโชว์ ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
- ร้านจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมสวนสนุก
- กิจกรรมติดดอกผึ้ง
- นิทรรศการปราสาทผึ้ง
- เทศกาลอาหารปลอดภัยเทศบาลนครสกลนคร
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน (ท่องเที่ยวจังหวัด)
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วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑า ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๓๐ น.
พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ประจาปี ๒๕๖๑
(ประธานในพิธี พลอากาศเอกประจิน จันทร์ตอง รองนายกรัฐมนตรี)
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิธีทาบุญตักบาตร
เวลา ๐๖.๐๐ น.
- ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- นายวิทยา จันทร์ฉลอง ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ
การแต่งกาย : ผ้าย้อมคราม
ที่ประชุม : รับทราบ
4.5 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนกันยายน 2561
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(ก.ย.61)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
9
169
จานวนผู้บริจาค (ราย)
2,639
40,698
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ (ซีซี.)
1,055,600
11,794,650
1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกันยายน 2561

ครั้ง
วันที่
ที่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

เป้าหมาย
(ราย)

ยกยอดมาจากเดือนสิงหาคม 2561
1
21 อาเภออากาศอานวย
2
23 อาเภอพรรณานิคม
3
28 โกลบอลเฮ้าส์สาขาสกลนคร
4
29 ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกันยายน 2561
1
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2
6
อาเภอสว่างแดนดิน
3 11 - 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กยศ.)
4
13 อาเภอภูพาน
5
18 อาเภอโพนนาแก้ว
6
20 อาเภอกุดบาก
7
25 อาเภอคาตากล้า
8
27 มณฑลทหารบกที่ 29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา)
รวม
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

200
200
150
150
150
200
300
200
200
200
200
150
2,300

ผลการรับบริจาคโลหิต
จานวน(ราย)

ปริมาณโลหิต(ซีซี.)

305
325
57
145

122,000
130,000
22,800
58,000

128
51,200
195
78,000
892 356,800
192
76,800
196
78,400
204
81,600
ตัดยอดก่อนรับบริจาค
โลหิต 20 ก.ย.61
2,639 1,055,600
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1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนตุลาคม 2561
ครั้งที่
วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1
3
อาเภอเมืองสกลนคร
2
9
อาเภอโคกศรีสุพรรณ
3
11
อาเภอพังโคน
4
16
อาเภอวาริชภูมิ
5
18
อาเภอเต่างอย
6
30
อาเภอบ้านม่วง
รวม
2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
รวมตั้งแต่
ประเภท
(ก.ย.61)
ต้นปีงบประมาณ
ดวงตา
151
421
อวัยวะ
151
419

เป้าหมาย (ราย)
200
200
200
200
200
200
1,200
หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
เดือนนี้
(ก.ย.61)
1

ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
2
27

หมายเหตุ

4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี

รายการ

18 ส.ค.61

ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

จานวน
ครอบครัว/ราย
อ.เมืองสกลนคร
1
สถานที่

เงินสด

รวม

3,000

สิ่งของ
มูลค่า
350

3,350

(ยกยอดมาจากเดือนส.ค.61)

27 ส.ค.61

อุทกภัย

อ.อากาศอานวย

25

-

350

8,750

17 ก.ย.61

ผู้พิการ/ราษฎรยากจน

อ.เมืองสกลนคร

2

-

350

700

20 ก.ย.61

ราษฎรยากจน

อ.เมืองสกลนคร

60

-

350

21,000

88

3,000

1,400

33,800

(ยกยอดมาจากเดือนส.ค.61)

รวม
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4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

22 ส.ค.61

ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร

(ยกยอดมาจาก
เดือนส.ค.61)

ถุงยังชีพ
จานวน มูลค่า
(ชุด)
(บาท)
50
350

เงินสด
(บาท)

รวมมูลค่า
(บาท)

-

17,500

5. นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
จานวน
เงินสด
วัน/เดือน/ปี
รายการ
สถานที่
ครอบครัว/ราย
20 ส.ค.61
4
เยี่ยมนักเรียนทุน อ.เมืองสกลนคร
27 ส.ค.61 (ยกยอดมาจาก
1
1,000
มูลนิธิร่วมจิตต์ อ.เมืองสกลนคร
เดือนส.ค.61)
27 ส.ค.61
อ.วาริชภูมิ
1
1,000

น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชน
ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
รวม

6

2,000

สิ่งของ
มูลค่า
350
350
350

รวม
1,400
1,350
1,350

1,050

4,100

จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่องแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนตุลาคม 2561
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบู รณาการแผนการดาเนิน
โครงการจังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จากเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จะออกปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงาน
ณ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตาบลนิคมน้าอูน อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านดงสว่าง ตาบลนิคมน้าอูน อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
-วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔ ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
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แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จังหวัดสกลนคร
หมายเหตุ
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
๑ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๗ บ้านดงสว่าง ตาบลนิคมน้าอูน อาเภอนิคมน้าอูน
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๒ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ตาก ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดเคลื่อนที่
๓ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หมู่ที่ ๕ บ้านบัวน้อย ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๔ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกุง ตาบลคาบ่อ อาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดเคลื่อนที่
๕ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๘ บ้านพานทอง ตาบลขมิ้น อาเภอเมืองสกลนคร
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๖ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระแก้ว ตาบลนาแต้ อาเภอคาตากล้า
จังหวัดเคลื่อนที่
๗ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหวาย ตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๘ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๒ บ้านถ้าติ้ว ตาบลปทุมวาปี อาเภอส่องดาว
จังหวัดเคลื่อนที่
๙ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๕ บ้านขัวขอนแคน ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๑๐ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทอง ตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน
จังหวัดเคลื่อนที่
๑๑ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๙ บ้านกุดนาขาม ตาบลเจริญศิลป์ อาเภอเจริญศิลป์
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๑๒ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะไน ตาบลนาม่อง อาเภอกุดบาก
จังหวัดเคลื่อนที่
๑๓ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๕ บ้านแป้น ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๑๔ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสลาม ตาบลบึงทวาย อาเภอเต่างอย
จังหวัดเคลื่อนที่
๑๕ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๙ บ้านคากั้ง ตาบลอุ่มจาน อาเภอกุสุมาลย์
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๑๖ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๘ บ้านวังม่วง ตาบลบะหว้า อาเภออากาศอานวย
จังหวัดเคลื่อนที่
๑๗ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หมู่ที่ ๖ บ้านดงหม้อทอง ตาบลดงหม้อทองใต้ อาเภอบ้านม่วง อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๑๘ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงไข่ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดเคลื่อนที่
หมายเหตุ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข
วันที่ ๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.7 เรื่องการจัดงานวันเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 21 ตุลาคม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
ด้ว ยในวัน ที่ ๒๑ ตุล าคม ของทุกปี เป็นวันคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (สมเด็ จ ย่ า ) คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ เ ป็ น วั น ส าคั ญ แห่ ง ชาติ คื อ วั น พยาบาลแห่ ง ชาติ วั น ทั น ต
สาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทยและวันรักษ์ต้นไม้ประจาปีของชาติ
เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อ
วิชาชีพการพยาบาล การทันตสาธารณสุข และพสกนิกรชาวไทย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครร่วมกับ ชมรม
พยาบาลจั ง หวั ด สกลนคร สมาคมแม่ บ้ า นสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สกลนคร และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จึงได้กาหนดจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑) การเดิ น เทิ ด พระเกี ย รติ แ ละแสดงอาศิ ร วาทราชสดุ ดี ณ ลานรวมใจ ถึ ง ลานพระบรม
ราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า สระพังทอง) โดยบุคลากรสาธารณสุข และ
บุคลากรจากหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/เอกชน/นิสิต/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวม ๗๐๐ คน
๒) การมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น
๓) การรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขโดยสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับ จัดนิทรรศการ
พร้ อ มให้ ค วามรู้ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า และให้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า ณ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
ที่มีทันตบุคลากรปฏิบัติงาน
๔) การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ปฏิบัติงานที่ บ้านดงสว่าง
หมู่ ๗ ต าบลนิ ค มน้ าอู น อ.นิ ค มน้ าอู น จั ง หวั ด สกลนคร และในวั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ปฏิ บั ติ ง านที่
บ้านโพธิ์ตาก หมู่ ๔ ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๕) การจัดประชุมวิชาการ
๖) กิจกรรมของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
๗) กิจกรรมของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
เพื่อให้การจัดงานในกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและแสดงอาศิรวาทราชสดุดี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะได้จัดทาคาสั่งแต่ตั้งหน่ วยงานที่รับผิดชอบการจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดาเนินงานและขอความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
ที่ประชุม :
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4.8 เรื่องนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้มีการลง
นามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว งชี วิ ต โดยบู ร ณาการ 4 กระทรวง ได้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายคือเด็กไทย แข็งแรง เก่ง ดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ด้วยยุทธศาสตร์ Head Heart Hand
HEALTH ( 4 H)
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจังหวัดสกลนคร โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ได้จัดทาโครงการเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี มีคุณธรรม โดยใช้นโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น
กระตุก) เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสกลนคร
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.9 เรื่องโครงการหมอชวนวิ่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
โครงการนี้ จัดขึ้นในวาระครบ ๕๐ ปี แพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกาลังกายโดย
การวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี
๔. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
รูปแบบการจัดกิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เริ่มวิ่งส่งคฑา ๑๕ สาย ตั้งแต่วันที่ ๔ พ.ย.๖๑ และวิ่งถึงกระทรวง
สาธารณสุข วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๑ สาหรับในสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาย ๓ (NE3) กาหนดการวิ่งดังนี้
วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๑ (วันศุกร์)
๐๖.๐๐ น. ลานพระศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม – ๑๗.๐๐ น. ลาน ร.๕ จ.สกลนคร (๙๖.๖๐ กม.)
วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑ (วันเสาร์)
๐๖.๓๐ น. ลาน ร.๕ จ.สกลนคร – ๑๐.๐๐ น. สถานีควบคุมไฟป่า อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (๗๒.๕๐ กม.)
๑๐.๐๐ น. สถานีควบคุมไฟป่า อ.สมเด็จ ฯ – ๑๖.๐๐ น. ศาลางกลาง(หลังเก่า) จ.กาฬสินธุ์ (๕๕.๕๐ กม.)
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๑ (วันอาทิตย์)
๐๖.๓๐ น. ศาลางกลาง(หลังเก่า) จ.กาฬสินธุ์ – ๑๑.๐๐ น. รพ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (๒๘.๘๐ กม.)
๑๑.๐๐ น. รพ.กันทรวิชยั ฯ – ๑๗.๓๐ น. ศาลางกลาง(หลังเก่า) จ.มหาสารคาม (๑๘.๕๐ กม.)
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๑ (วันจันทร์)
๐๖.๓๐ น. ศาลางกลาง(หลังเก่า) จ.มหาสารคาม – ๑๗.๓๐ น. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (๖๘.๕๐ กม.)
วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๑ (วันอังคาร)
๐๖.๓๐ น. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น – ๑๗.๓๐ น. บ.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา (๗๐.๙๐ กม.)
วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ (วันพุธ)
๐๖.๓๐ น. บ.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา – ๑๗.๓๐ น. อนุสาวรีย์ยา่ โม จ.นครราชสีมา (๕๓.๒๐ กม.)
/วันที่ 21-25.....
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วันที่ ๒๑-๒๕ พ.ย.๖๑ รวมสาย NE2-NE5
๐๖.๓๐ น. อนุสาวรีย์ย่าโม จ.นครราชสีมา – สระบุรี – จ.ปทุมธานี – จ.นนทบุรี
๒. บริษัทโมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด เป็นบริษัท Organizer จะช่วยประสานงานในด้านการออกแบบ
การจัดงาน และสนับสนุนจัดหาดารา มาร่วมเปิดงานในจังหวัดเริ่มต้นสายวิ่งและจังหวัดที่รวมสายวิ่งหลายๆสาย
เช่น นครพนม มหาสารคาม และ นครราชสีมา
๓. ทางแพทยสภา จะส่งเสื้อให้เบื้องต้น จังหวัดละ ๑,๐๐๐ ตัว เพื่อไปจาหน่าย ตัวละ ๒๐๐ บาท เป็นทุน
ดาเนินงาน และต้องส่งเงินรายได้จากการจาหน่ายเสื้อคืนแพทยสภา ตัวละ๑๐๐ บาท เพื่อนาไปซื้อเครื่องมือแพทย์
แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน หากไม่พอจาหน่ายสามารถสั่งเพิ่มได้
๔. จังหวัดสกลนคร หากมีผู้สนใจซื้อเสื้อโครงการ สามารถส่งได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๒๒๒ หรือ ๐๘ ๑๘๗๖ ๖๐๖๖
๕. การจัดกิจกรรมวิ่ง จะจัดวิ่งส่งเป็นพลัดๆ ละประมาณ ๓-๓๕ กม. จนถึงจุดหมายแต่ละจุด
๖. การวางแผนวิ่งจากสกลนคร ไปกาฬสินธุ์ กาหนดจุดส่งต่อแต่ละพลัด รวม ๒๑ จุด โดยจะกาหนด
มอบหมายให้นักวิ่งแต่ละอาเภอตามจุดต่างๆ ในคราวประชุมคณะกรรมการโครงการในครั้งต่อไป
๗. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ในการอานวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
๘. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทุกอาเภอในการร่วมวิ่งตามโครงการนี้
๙. จังหวัดสกลนคร มีภารกิจตามโครงการนี้ ๒ วัน คือ ๑๖-๑๗ พ.ย.๖๑ วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๑ ร่วมวิ่งรับค
ฑาจากนครพนม ตั้งแต่จุดอาเภอกุสุมาลย์ ถึง ลาน ร.๕ ศูนย์ราชการสกลนคร และทาพิธีเฉลิมฉลอง ๑ คืน และใน
วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑ ทาพิธีเปิดงานปล่อยวิ่งส่งคฑาไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ลาน ร.๕ ศูนย์ราชการสกลนคร
๑๐. รับสมัครนักวิ่งหลัก วิ่งส่งคฑาในขบวน จานวน ๑๐๐ คน ส่งรายชื่อ ที่อยู่ พร้อมเลขบัตรประชาชน ได้
ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แฟกซ์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑ ภายใน วันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม : รับทราบ
4.10 เรื่องการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3
ปี 2562 จังหวัดสกลนคร
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร :
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ( Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์
เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก ๑๑ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์ -เลสเต ประเทศละ ๑ คน รวม ๑๑ รางวัล ซึ่งจะดาเนินการคัดเลือกครู ในทุก ๒ ปี
โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปนั้น
คณะกรรมการคั ด เลื อ กครู ผู้ ส มควรได้ รั บ พ ระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี
จังหวัดสกลนคร จึงขอแจ้งประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ เพื่อทราบและขอความ
ร่ ว มมื อ ท่ า นประชาสั ม พั น ธ์ ก ารคั ด เลื อ กรางวั ล ครู ผู้ ส มควรได้ รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี
ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ กาหนดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร ถนนศูน ย์ ราชการ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์
๐๔๒-๗๐๗๘๕๖ , ๐๔๒-๗๑๒๕๑๔ โทรสาร ๐๔๒-๗๑๒๕๑๕ สามารถดาวโหลดแบบเสนอชื่อ และติดตาม
รายละเอียดได้ที่ WWW.PMCA.or.th
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.11 เรื่องผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร :
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนินกิจกรรมประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่าง
สร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม 2) เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แสดงขีดความสามารถด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อื่นๆ และ 3)
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด และต้นแบบ ให้มีความสมบูรณ์แบบ กิจกรรมการ
ประกวดฯ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด และต้นแบบผลผลการประกวดของจังหวัดสกลนคร สรุปดังนี้
1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ดาเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสกลนคร และกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อ ต่อยอดการ
พัฒนาของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ชุมชนละ 200,000 บาท ผลการประกวด จังหวัดสกลนคร
จานวน 2 ชุมชน ดังนี้
1.1 บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 ตาบลโนนหอม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1.2 บ้านพันนา หมู่ที่ 1 ตาบลพันนา อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
2. ชุมชนท่องเที่ย ว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ ดาเนินการคัดเลื อกโดยคณะกรรมการคัดเลื อกชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถีต้นแบบ จานวน 50 ชุมชน และได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อต่อยอดการพัฒนาของชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถีต้นแบบ ชุมชนละ 300,000 บาท จังหวัดสกลนครได้รับคัดเลือกให้เป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ต้นแบบ จานวน 1 ชุมชน คือ บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 ตาบลโนนหอม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา
- ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบูรณะเจดีย์
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร :
ด้วยจังหวัดสกลนครร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี
สมทบกองทุ น บู ร ณะเจดี ย์ พิพิธ ภัณฑ์พ ระอาจารย์ ฟั่น อาจาโร วัดป่า อุดมสมพร หมู่ 4 บ้านนาหั ว ช้าง ตาบล
พรรณนา อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร กาหนดทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดป่าอุดมสมพร เพื่อบูรณะเจดีย์พิพิธภัณฑ์โดยเร่งด่วน เนื่องจากฐานรากขององค์เจดีย์พิพิธภัณฑ์บางส่วนชารุด
ส่งผลต่อองค์รวมของโครงสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์
จังหวัดจึ งขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสั งกัดตลอดจนผู้ มีจิตศรัทธาร่ว มเป็นเจ้าภาพถวาย
ผ้าป่าสามัคคีดังกล่าวตามกาลังศรัทธา โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร หรือ
ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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6.2 ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แรงงานจังหวัดสกลนคร :

ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ผู้จดรายงานการประชุม
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