รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมกราคม ๒๕62
ครั้งที่ 1/๒๕62
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง
2 นายเมธี สุพรรณฝ่าย
3 นายนพดล ไพฑูรย์
4 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
5 พ.อ.ศุภการ บุบพั้นธ์

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

6

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์

ปลัดจังหวัดสกลนคร

7

นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร

8

พ.ต.อ.สุคนธ์ พัฒน์มณี

แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร

9

นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

10 นางรัชนี แพงชาติ

แทน คลังจังหวัดสกลนคร

11 นายชัยยง โกศลวิทยานันต์

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

12 นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ

ขนส่งจังหวัดสกลนคร

13 นายศรชัย ศรีสถาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

14 นายสุรเทพ กิจกล้า

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

15 นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง

พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

16 นายเรือง จันพลา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

17 นายวีระ ธรรมปัญญาสกุล

รก.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

18 นายวันชัย สุวรรณภูมิ

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร

19 นายอุทัย ทัพอาสา

ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน

20 นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

21 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

22 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร

รก. สหกรณ์จังหวัดสกลนคร

23 นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร

ประมงจังหวัดสกลนคร

24 นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์

แรงงานจังหวัดสกลนคร

25 นางเกศรา นพมาศ

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร

26 นายวิสูตร จ้อนเมือง

จัดหางานจังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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27 นางวัลภา เดชากิจไพศาล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

28 นางอดาพร สมพงษ์

ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

29 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์

เกษตรจังหวัดสกลนคร

30 นายชยสาร โทณานนท์

สถิติจังหวัดสกลนคร

31 นางสาวจันทนา จิตการค้า

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

32 นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

33 นายโกวิทย์ กุสม

แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

34 นางจันทร์ฉาย สาราญเนตร

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

35 นายชคเวชท์ ทองดี

แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

36 นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

37 นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล

ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

38 นายปัญญา มีธรรม

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

39 นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

40 นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์

พลังงานจังหวัดสกลนคร

41 นายทรงศักดิ์ นาควิจักร

แทน อัยการจังหวัดสกลนคร

42 นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร

อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน

43 นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

44 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

45 นายสันติ ไชยยศ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

46 นายนคร บุญมีผล

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร

47 นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์

สรรพากรพื้นที่สกลนคร

48 นายจีรวิวัฒน์ นิคม

สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

49 นางอารี รามศิริอุดม

ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

50 พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29

51 นายพิทยา กุดหอม

ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗

52 นางสาวสุกัญญา ชิณศรี

แทน ศึกษาธิการภาค 11

53 นายเสถียร แสนอุบล

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

54 นายฉลาด เดชธิสา

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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55 นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

56 นายชนาธิป สาเริง

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

57 นางจริยา ปารีพันธ์

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

58 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

59 นางสาวพิชญาดา ชานิ

61 นายภควัต นครินทร์สาคร

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาวิทยาเขตสกลนคร

62 นายปัญญา ซื่อสัตย์

แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

63 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร

ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร

64 นายธีระ บุนนาคสีชัย

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

65 นายพัชรพงศ์ ศรีสบาย

แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

66 นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)

67 นายพิบูลย์วัฒน์ ยังสุข

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

68 ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข

ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

69 นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน

70 นายวรรัตน์ มั่นดี

ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

71 นายสุริยะ ยืนยง

แทน ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินสกลนคร สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

72 นางปัทมาพร รัปภา

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

73 นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

74 นายรังสรรค์ เหมาภา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

75 นายเริงฤทธิ์ คาวันดี

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

76 นายสุชาติ ศิริ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร

77 นางสาวยุวพาพร พลเวียง

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

78 นายศักดิ์ชาย จ๋าพิมาย

แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

79 นางพงษ์ศักดิ์ ศรีสมาน

แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร

80 นายพรโรจน์ ยลพล

ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร

81 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์

นิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร

82 นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา

ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

83 นายทองทศ โพธิ์เนียม

หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร

60 ดร.จิตรา พึ่งพานิช

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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84 พันโทสุเทพ มาลัยพวง

ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2

85 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

86 นาวาอากาศหญิง สายยนต์ ธรรมสอน

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909

87 นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข

หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.

88 นายนิกร ธัญญารักษ์

ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

89 นายสุภาษิต ศุภวุฒิ

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร

90 นายชาติชาย อุมะวรรณ

ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร

91 นายกษิณ วงศ์พนากร

หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง

92 นางวัชราภรณ์ ชั่งทองคา

หัวหน้าแผนกพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์

93 นายสมชาย ชะนะภัย

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

94 นายชูชาติ เทพสุต

ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร

95 นางจิราพร สุวรไตร

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

96 นายประสิทธิ์ สาขา

แทน ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

97 นายประวัติ เสวตวงษ์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

98 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย

แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร

99 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

100 นายประหยัด ยุพิน

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

101 นายสิทธิชัย บุญมั่น

ผู้อานวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

102 นายปฐพงศ์ เมืองปลอด

ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร

103 นางนุชจิรา จันปุย

แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

104 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยา จาปาแพง

หัวหน้าสานักงานเคหะจังหวัดสกลนคร

105 นายประจักษ์ สุภาวรธรรม

ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร

106 ว่าที่ ร.ท.สมยศ แย้มโสพิศ

ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

107 นายกิตติพัฒน์ วานานวงค์

แทน หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

108 นายเศกสรร ชนาวิโชติ

ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร

109 นางมิ่งขวัญ สว่าง

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

110 นายปกครอง สุปัญญา

แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

111 นายฉัตรชัย จามน้อยพรหม

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

112 นายสมยศ แสงทับทิม

นายสถานีเดินรถ บริษัท ขนส่ง จากัด
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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113 นายพัชรินทร์ โคตรภักดี

ผู้อานวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร

114 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา

นายอาเภอเมืองสกลนคร

115 นายสุวิชาญ ไชยโกมล

นายอาเภอพรรณนานิคม

116 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา

นายอาเภอวาริชภูมิ

117 นายรัฐศาสตร์ หาบสา

แทน นายอาเภอวานรนิวาส

118 นางวรรณิดา มั่นคง

แทน นายอาเภอสว่างแดนดิน

119 นายธาราพันธ์ มหาศิริพันธ์

แทน นายอาเภออากาศอานวย

120 พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์

นายอาเภอกุสุมาลย์

121 นายปรีชา มณีสร้อย

นายอาเภอกุดบาก

122 นายวิชาญ จิตร์ฤกษ์มาล

แทน นายอาเภอบ้านม่วง

123 จ.ส.อ.คานึง พรหมพิมพ์

นายอาเภอพังโคน

124 นายวรสรณ์ ป้อมไชยา

นายอาเภอส่องดาว

125 นายออมสิน คามุก

นายอาเภอคาตากล้า

126 นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ

นายอาเภอเต่างอย

127 นายเอกภพ โสภณ

นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ

128 นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล

นายอาเภอนิคมน้าอูน

129 นายสมจิตร์ พิมพานนท์

แทน นายอาเภอเจริญศิลป์

130 นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี

รก.นายอาเภอโพนนาแก้ว

131 นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์

นายอาเภอภูพาน

132 นายบุญส่ง วิจักษณบุญ

แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

133 นายไพรัช ยงคาชา

นายกแทศมนตรีตาบลท่าแร่

134 นายโดม ชนะกรรไกร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน

135 นายจาเริญ สวัสวาทิน

นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน

136 นางทองพูน จอกทอง

นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง

137 นางนรัชฎา พูนเจริญผล

แทน นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส

138 นายวัชรินทร์ รุณจักร

นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย

139 นายเทวัญ ศรีสาราญ

นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ

140 ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง

141 นายเสถียร แก้วบัวสา

นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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142 นายสมาน วงศ์ภาคา

นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ

143 นายคาเขื่อง ร่มเกษ

นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา

144 นายทองใบ สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี

145 นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์

นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห

146 นายอุดร แพงทรัพย์

นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง

147 นายสุทิน บุญมาก

นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง

148 นายแทนมูล มุงคุณ

นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า

149 นายพัฒนา โพพาลิก

นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่

150 นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ์

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน

151 นายวิทยา พรมกาวงค์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน

152 นายปรีชา มาตราช

นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง

153 นายบุญเถิง สายสุรีย์

นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

154 นายสุริยันต์ กรุณาพัน

นายกเทศมนตรีตาบลค้อเขียว

155 นายพูนทอง ศูนย์จันทร์

นายกเทศมนตรีตาบลไร่

156 นายสง่า อุปครุธ

แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ

157 นางสิริพา งิ้วเมือง

แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ

158 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณคุณแก้ว

ผกก.ตชด.23 สกลนคร

159 พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บารุง

ผกก.สภ.เมืองสกลนคร

160 พ.ต.ท.ขุนพล สุทธิวรรณา

แทน ผกก.สภ.สว่างแดนดิน

161 พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท

ผกก.สภ.พังโคน

162 พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์

ผกก.สภ.พรรณานิคม

163 พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง

ผกก.สภ.วาริชภูมิ

164 พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช

ผกก.สภ.วานรนิวาส

165 พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ

ผกก.สภ.อากาศอานวย

166 พ.ต.อ.ณัฎธพนธ์ พยอมใหม่

ผกก.สภ.บ้านม่วง

167 พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์

ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ

168 พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์

ผกก.สภ.กุสุมาลย์

169 พ.ต.อ.ธีรนารถ ปาละกะวงศ์

ผกก.สภ.คาตากล้า

170 พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม

ผกก.สภ.กุดบาก
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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171 พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี

ผกก.สภ.เจริญศิลป์

172 พ.ต.อ.ไกร สอนสี

ผกก.สภ.โพนนาแก้ว

173 พ.ต.ท.สีมอญ ตันตอง

แทน ผกก.สภ.นิคมน้าอูน

174 พ.ต.อ.สุรพล ปาระคะ

ผกก.สภ.ภูพาน

175 พ.ต.อ.อุบล วงษ์รักไทย

ผกก.สภ.ส่องดาว

176 พ.ต.อ.คมสัน บุญเติม

ผกก.สภ.ขมิ้น

177 พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว

ผกก.สภ.ตาดโตน

178 พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนธะนะ

แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย

179 พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี

สวญ.สภ.หนองสนม

180 พ.ต.ท.ธนากร หันจางสิทธิ์

สวญ.สภ.สว่าง

181 พ.ต.ท.ธิติ สมศรี

สวญ.สภ.สร้างค้อ

182 พ.ต.ท.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน

สวญ.สภ.โพนงาม

183 พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์

สวญ.สภ.คาบ่อ

184 พ.ต.ท.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต

สวญ.สภ.โพนแพง

185 พ.ต.ท.อภิชาต มัฆนาโส

สว.สภ.โคกสี

186 พ.ต.ท.เดชบดี รัตนวงศ์

สว.สภ.ดงมะไฟ

187 พ.ต.ท.ณัฐพัชร์ วิเทห์วรกาญจน์

สว.สภ.นาใน

188 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์

หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

189 พ.ต.ท.อนันต์ ทองสุข

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

ผู้ไม่มาประชุม
1 สัสดีจังหวัดสกลนคร
2 ผบ.นพค.26. สนภ.2 นทพ.
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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5
6
7
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9
10
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12
13
14
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21
22
23
24
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28
29
30
31
32

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
หน.สนง.บริหารลูกค้า กสท.สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017
หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
หัวหน้าสถานนีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
รองประธาน ก.ธ.จ.สน.
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

33
34
35
36

ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลแพด
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายกเทศมนตรีตาบลแวง
นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง

66
67
68
69
70
71

นายกเทศมนตรีตาบลโคกพู
นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 10
72
73
74
75
76
77
78
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80
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นายกเทศมนตรีตาบลแร่
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
นายกเทศมนตรีตาบลไร่
ผกก.สภ.เต่างอย
สวญ.สภ.แวง
สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายชรัญญา หยองเอ่น
2 นางพรภิรมย์ ศิริชนม์
3 นายสังสรรค์ อุ่นคา
4 นางสาวดอกคูณ ศรีสุธรรม
5 นายบรรจง ตรีกุล
6 นายรณกฤต อุดมสุขโกศล
7 นายสมศักดิ์ แสนอินทร์

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จ่าจังหวัดสกลนคร

ระเบียบวาระที.่ ..

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 4 ราย คือ
1) นายไชยวัฒ น์ จุ นถิ ระพงศ์ ต าแหน่ง ผู้ ตรวจราชการกรมการปกครอง ย้ ายมาดารง
ตาแหน่ง ปลัดจังหวัดสกลนคร
2) นางสาวยุวพาพร พลเวียง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พะเยา
ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 11
3) นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ ตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ ย้ายมา
ดารงตาแหน่ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร
4) นายเสถีย ร แสนอุ บล ตาแหน่ง ศึก ษาธิการจั งหวั ดมุ กดาหาร ย้ ายมาดารงต าแหน่ ง
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 2 ราย
1) นายสมชัย คล้ายทับทิม ตาแหน่ง ปลัดจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
2) นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 แนะนาผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจาจังหวัดสกลนคร
และปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก ส.ส. จังหวัดสกลนคร จานวน 6 ราย ดังนี้
1) นายศิริพงษ์ มุขศรี
ขึ้นบัญชี
2) นายกุลดิลก โถชัยคา
ขึ้นบัญชี
3) นายประพันธ์ พลแพงขวา ขึ้นบัญชี
4) พลตารวจตรี ชัยทัต รุ่งแจ้ง ขึ้นบัญชี
5) นายศุภกิตต์ มิควาฬ
ขึ้นบัญชี
6) พันตารวจโท อิสรพงษ์ พิมพ์สุวรรณ ขึ้นบัญชี

โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดนครพนม
บึงกาฬ

ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2561 จานวน 32 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS ประจาเดือนมกราคม ๒๕61
คลังจังหวัดสกลนคร :
1. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง)
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รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 12
เมื่อวัน ที่ 13 ธัน วาคม 2561 คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเห็ นชอบ มาตรการด้านการงบประมาณ
เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผ่ น แม่ บ ท ตามที่ ส านั ก งบประมาณเสนอ โดยก าหนดเป้ า หมายการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 งบส่วนราชการ (Function)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 13
2.2 งบจังหวัด

2.3 งบกลุ่มจังหวัดฯ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 14

2.4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ที่ประชุม : รับทราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 15
3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. แนวทางการปฏิบัติ เรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็น ธรรม และฎีกาขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือ
กระทรวงมหาดไทยได้แ จ้ งแนวทางการปฏิบัติเรื่ องฎีกาขอพระราชทานความเป็ นธรรม และฎีก า
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้ถือว่า เรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน
ที่ จั ง หวั ด จะต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ข พร้ อ มทั้ ง ให้ ต อบเรื่ อ งฎี ก ามายั ง
สานักราชเลขาธิการ ภายใน 15 วัน ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา ดังนี้
1.1 ประเด็นเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้
ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเร่งด่วน ที่หน่วยงานะต้องรับทราบ และนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินการ ได้แก่
1) ความเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อน หรือความกดดัน และผลเสียที่เกิดหากไม่แก้ไข
2) ความถูกต้องเป็นธรรมจะต้องมีให้
3) อะไรที่ช่วยได้ ทาให้เกิดความถูกต้อง หรือเกิดผลดี
4) อะไรจริง ไม่จริง หรือฎีกาที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล
5) ลาดับความเร่งด่วนและระเภทให้ดี
1.2 ประเด็นการรายงานผลการดาเนินงานของจังหวัด ขอให้ความสาคัญในประเด็น ดังต่อไปนี้
1) ขอให้จั งหวัดแจ้งผลการพิจารณาการให้ความช่ว ยเหลือ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
พฤติกรรมของผู้ฎีกาตามความเป็นจริงและรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2) ในการรายงานผล หากมีข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ ฎีกา เช่ น เป็นกลุ่ มแกนน าแสวงหา
ผลประโยชน์จากการถวายฎีกา หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวประกอบมาด้วย
3) บูรณาการความร่วมมือในการประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ฎีกาด้านอื่นๆ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน เช่น ประสานกับยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น
1.3 ให้มีการรายงานผลการดาเนินการ การรายงานถึงปัญหา อุปสรรค หรือเหตุที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรได้ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าถวายฎีกา
1.4 ให้ ส่ ว นราชการถื อ เป็ น หลั ก การว่ า การขอพระราชทานความเป็ น ธรรม และการขอ
พระราชทานความช่วยเหลือ ให้ถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องพิจารณาดาเนินการแจ้งข้อมูลให้สานักราชเลขาธิการ
ทราบภายในกาหนดเวลา หากส่วนราชการใดไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดได้ ให้แจ้งปัญหา อุปสรรค
ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
2. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนครร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ (ห้วงลงทะเบียน ระหว่าง 11 ก.ย. 61 – 31 ต.ค. 61)
2.1 โดยการเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการแก้ไขปัญหา
หนี้ นอกระบบ ได้ ที่ ศู นย์ ด ารงธรรมจั งหวั ดและศู นย์ ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่ ง ณ ปั จจุ บั นมี ผู้ มาลงทะเบี ยนแล้ วทั้ งสิ้ น
จานวน 233 ราย แยกเป็นศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร 42 ราย, อาเภอพังโคน 17 ราย, อาเภอวานรนิวาส 32
ราย, อาเภอพรรณานิคม 28 ราย, อาเภอเต่างอย 43 ราย, อาเภอกุดบาก 1 ราย, อาเภอคาตากล้า 38 ราย, อาเภอส่องดาว
7 ราย, อาเภอนิคมน้าอูน 1 ราย, อาเภอโพนนาแก้ว 8 ราย, อาเภอบ้านม่วง 2 ราย และอาเภอสว่างแดนดิน
14 ราย ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
/1) โดยการเจรจา....

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 16
1) โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถตกลงกันได้และส่งต่อให้
ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติเงินกู้ จานวน 165 ราย
2) เข้าสู่กระบวนการขอกู้กองทุนหมุนเวียนฯ จานวน 3 ราย
3) อยู่ระหว่างดาเนินการ 60 ราย
4) ผู้ร้องประสงค์ขอยุติเรื่อง จานวน 3 ราย
5) คู่กรณีไม่เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย จานวน 2 ราย
2.2 การปรั บ กระบวนงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้ประชุม
ปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ระหว่ างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สานักงานอัยการจังหวัด
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร, มณฑลทหารบกที่ 29, กองกาลังรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร (กอ.รมน.), ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร, ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร,
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร, สานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร, สานักงานจังหวัดสกลนคร, ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสกลนคร และธนาคารออมสิน
เขตสกลนคร ได้หารือการปรับกระบวนงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นาย
เมธี สุพรรณฝ่าย ) เป็นประธานที่ประชุม
สรุปผลการหารือ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับกระบวนงานในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจาก
เดิมในลั กษณะการกระจายความรับ ผิดชอบ ไปเป็นให้ อาเภอท้องที่เกิดเหตุเป็นเจ้าภาพหลั กในการดาเนินงาน
ตามลาดับขั้นตอนในการดาเนินการ (เอกสารแนบท้าย)
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์
2562
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
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4.2 เรื่องการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ผู้อานวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร :
ด้วยจะได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่จะมีขึ้นเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร ขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อเป็นการ
ประสานงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังนี้
๑.๑ การแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง จะด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจา
หน่ ว ยเลื อกตั้ ง ซึ่ง ผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่ ง ชาติ ห รื อผู้ ที่ ได้รั บมอบหมายจากผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ เป็ น
หน่วยงานที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาสถานทีเ่ ลือกตั้ง, ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และสถานที่
นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตารวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสาน
กับอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หรือ ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน หรือกาลังทหารในพื้นที่
ดัง นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ประจาจั ง หวั ด สกลนครจึ งขอความร่ว มมื อ และ
สนับสนุ นเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อทาหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละ ๑ คน จานวน ดังนี้
(๑) หน่วยเลือกตั้งปกติ จานวน ๑,๖๓๐ หน่วย ๆ ละ ๒ คน (๓,๒๖๐ คน)
(๒) ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง จานวน ๑๘ แห่ง ๆ ละ ๒ คน (๓๖ คน)
(๓) ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง จานวน ๖ แห่ง ๆ ละ ๒ คน (๑๒ คน)
(๔) สถานที่นับบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จานวน ๑๘ แห่ง ๆ ละ ๒ คน (๓๖ คน)
(๕) สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร (๑๒ คน)
โดยให้แ จ้ง รายชื ่อ เจ้า หน้า ที ่ร ัก ษาความปลอดภัย แก่ค ณะกรรมการ การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ
ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
๒๐ วัน
๑.๒ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ – ๖ จังหวัดสกลนคร ได้
กาหนดให้ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถานที่รับสมัคร ซึ่งในระหว่างวันรับสมัครนั้น
จะต้องเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อทาหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ดังนี้
(๑) เจ้าหน้าที่รักษาความสงบและรักษาความปลอดภัยประจาสถานที่รับสมัคร
(๒) เจ้าหน้าที่ทาลายวัตถุระเบิด หรือ EOD (EXPLOSIVE ORDNDNCE DISPOSAL)
พร้อมประตูตรวจจับวัตถุต้องห้าม อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุต้องห้าม เป็นต้น
(๓) เจ้าหน้าที่จราจร (อานวยความสะดวกแก่ผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง)
โดยให้จัดส่งรายชื่อให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร (จะมีหนังสือประสานอีก
ครั้งหนึ่ง)
/1.3 การแต่งตั้ง....
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๑.๓ การแต่งตั้งประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนครได้จัดอบรมผู้ จัดการประจา
หน่ ว ยเลื อกตั้ ง (ผจ.ปน.) และกรรมการศูนย์ส่ งเสริ มพัฒ นาประชาธิป ไตยตาบล (กก.ศส.ปชต.) ตามกิ จกรรม
“ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการ
เลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง ทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนั กงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้น ในอนาคต และได้
ดาเนินการอบรมเสร็จสิ้นแล้วแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูที่รับราชการในปัจจุบันและเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ และกรรมการศูนย์ส่งเสริมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล จานวนทั้งสิ้น ๑,๗๕๕
คน และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖
กาหนดไว้ว่า ในการแต่ง ตั้ง ประธานกรรมการประจาหน่ว ยเลือ กตั้ง ให้พิจ ารณาจากรายชื่อ ที่ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดส่งรายชื่อ จากบัญชีของผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สานักงานกาหนด ในกรณี ที่
ผู้ อานวยการการเลื อ กตั้ ง ประจาจั ง หวั ด ส่ ง รายชื่ อ ไม่ ค รบจานวนหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ในเขตเลือกตั้งนั้นให้แต่งตั้ง
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเห็นว่าไม่เหมาะสมจะแต่งตั้งจากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งก็ได้
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนครจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และ จะจัดส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ – ๖
(๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑, ๒ และ ๓
(๓) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ทุกอาเภอ
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร
๒. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๘๓ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด และต้องมีขนาดและจานวนไม่เกินที่คณะกรรมการกาหนด
โดยการกาหนดดังกล่าวให้หารือกับพรรคการเมืองด้วย
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หมายความว่า แผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ที่มีลักษณะเป็นกระดาษ กระดาน หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแข็งแรง ที่มีข้อความหรือรูปที่
ใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สาธารณสถาน หมายความว่า ที่ดิน ทางน้า ทางหลวงหรือสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแล
ของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.3

เรื่ องการจั ด มหกรรมขายทอดตลาดทรั พย์สิน ในพื้น ที่จังหวั ดสกลนคร นครพนม และ

มุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร :
โครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนมและจังหวัด
สกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยกรมบังคับคดี มีนโยบายเร่งรัดการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี สานักงาน
บังคับคดีจังหวัดสกลนคร จึงมีความประสงค์ที่จะจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยรวมทรัพย์ในเขตพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร ออกทาการขายทอดตลาด ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็ นการ
เร่ งผลั กดั น ทรั พย์ สิ น ออกจากระบบการบั ง คั บคดีใ นเชิ งรุ ก และเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชน กลุ่ ม เป้า หมายใหม่ ๆ
ที่ต้องการซื้อทรัพย์สิน มีโอกาสเข้าซื้อทรัพย์ ซึ่งได้กาหนดจัดโครงการ ฯ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
ณ พี.ซี.คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม พี.ซี.พาเลซ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีสานักงานบังคับคดี
จังหวัดและสาขา ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้
1. สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร จานวน 60 คดี
2. สานักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม จานวน 120 คดี
3. สานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร จานวน 131 คดี
4. สานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน จานวน 180 คดี
รวมทั้งสิ้น 491 คดี
ที่ประชุม : รับทราบ
4.4 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนม.ค.
2561
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
1. งานรับบริจาคโลหิต
รายการ
จานวนครั้ง
จานวนผู้บริจาค (ราย)
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ (cc)

เดือนนี้
(ม.ค.62)

รวมตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ

7
1,177
470,800

หมายเหตุ

31
5,658
2,263,200

1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนมกราคม 2562
ครั้งที่

วันที่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

ยกยอดมาจากเดือนธันวาคม 2561
1
25
อาเภอภูพาน
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนมกราคม 2562
1
4
อาเภอเมืองสกลนคร
2
8
อาเภอโพนนาแก้ว
3
10
อาเภอพรรณานิคม
4
17
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
6
24
อาเภอกุดบาก
7
29
อาเภอคาตากล้า

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผลการรับบริจาคโลหิต

เป้าหมาย
(ราย)

จานวน(ราย)

200

193

ปริมาณโลหิต(cc)

77,200

200
129
51,600
200
139
55,600
200
160
64,000
300
184
73,600
150
171
68,400
200
201
80,400
200 ตัดยอดก่อนรับบริจาคโลหิต
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รวม

1,650

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่
วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1
5
อาเภอวานรนิวาส
2
7
อาเภอเต่างอย
3
12
อาเภอบ้านม่วง
4
14
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
5
20
อาเภอกุสุมาลย์
6
21
อาเภอส่องดาว
7
28
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สกลนคร
รวม
2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือน
รวมตั้งแต่
ประเภท
ม.ค.62
ต้นปีงบประมาณ
ดวงตา
6
48
อวัยวะ
7
37

28 ม.ค.62
1,177
470,800

เป้าหมาย (ราย)
200
200
200
150
200
200
150
1,300
หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
เดือน
ม.ค.62
-

ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
31

หมายเหตุ
กิ่งอาเภอสว่างแดนดิน

4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี

รายการ

8 ม.ค.62
10 ม.ค.62

เยี่ยมผู้ป่วย
บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนในพื้นที่

รวม

จานวน
ครอบครัว/ราย
อ.ส่องดาว
1
อ.เมืองสกลนคร
1
2
สถานที่

เงินสด
2,000
2,000

สิ่งของ
มูลค่า
400
400
800

รวม
2,400
400
2,800

4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
มู
ล
ค่
า
(บาท)
จานวน(ชุด)

รวมมูลค่า
(บาท)

22 ม.ค.62

20,000

ชุดละ (บาท)

อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

50

(งาน 24 ม.ค.62)

ที่ประชุม : รับทราบ
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

400

-

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 21
4.5 เรื่องการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน”
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ขอขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครั ฐ รั ฐ วิสาหกิจและเอกชน ที่ร่ วมออกหน่วยบริ การจัง หวัด
เคลื่อนที่ฯ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พอ.สว. ประจาเดือนมกราคม
2562
ขอขอบคุณส่ วนราชการ หน่ วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ฯ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนมกราคม 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านปทุมวาปี บ้านปทุมวาปี หมู่ที่ 6 ตาบลปทุมวาปี อาเภอส่อง
ดาว จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 47 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 350 คน
- ผู้รับบริการ 1,119 ราย

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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2. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”

4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

3. การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กาหนดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ บ้านยางโล้น
หมู่ที่ 3 ตาบลโคกภู อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเมตตา
ธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับให้จังหวัด ภายใน
วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ทางโทรสาร
0-4271-1461, 0-4271-6637 หรื อ ทาง E-mail:
dopasakonnakhon@hotmail.com
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.6 เรื่องแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
1. จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบุรณาการแผนการ
ดาเนิ น โครงการจั งหวัด /อ าเภอเคลื่ อนที่ “หน่ ว ยบ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข สร้า งรอยยิ้ มให้ ป ระชาชน” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ จากเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ พอ.สว. เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว และในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
จะออกปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- วั น ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ ออกหน่ ว ยแพทย์ พอ.สว.ร่ ว มกั บ อ าเภอยิ้ ม เคลื่ อ นที่
ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านขัวขอนแคน หมู่ที่ ๗ ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่
ศาลาเอนกประสงค์บ้านขัวขอนแคน ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
วั น ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ ออกหน่ ว ยแพทย์ พอ.สว. ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด เคลื่ อ นที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านยางโล้น หมู่ที่ ๓ ตาบลโคกภู
อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฏร์ไพบูลย์ ตาบลโคกภู
อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/อาเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัด
สกลนคร
หมายเหตุ
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
๑ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๗ บ้านดงสว่าง ตาบลนิคมน้าอูน อาเภอนิคมน้าอูน
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส
หมู่ที่ ๕ บ้านบัวน้อย ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกุง ตาบลคาบ่อ อาเภอวาริชภูมิ
หมู่ที่ ๘ บ้านพานทอง ตาบลขมิ้น อาเภอเมืองสกลนคร
หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาคา ตาบลคาตากล้า อาเภอคาตากล้า
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหวาย ตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๖ บ้านปทุมวาปี ตาบลปทุมวาปี อาเภอส่องดาว
หมู่ที่ ๗ บ้านขัวขอนแคน ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน
หมู่ที่ ๓ บ้านยางโล้น ตาบลโคกภู อาเภอภูพาน
หมู่ที่ ๙ บ้านกุดนาขาม ตาบลเจริญศิลป์ อาเภอเจริญศิลป์
หมู่ที่ ๔ บ้านกุดแฮด ตาบลกุดบาก อาเภอกุดบาก
หมู่ที่ ๕ บ้านแป้น ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสลาม ตาบลบึงทวาย อาเภอเต่างอย
หมู่ที่ ๙ บ้านคากั้ง ตาบลอุ่มจาน อาเภอกุสุมาลย์
หมู่ที่ ๑๒ บ้านวาใหญ่ ตาบลวาใหญ่ อาเภออากาศอานวย
หมู่ที่ ๖ บ้านดงหม้อทอง ตาบลดงหม้อทองใต้ อาเภอบ้านม่วง
หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงไข่ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

จังหวัดเคลื่อนที่
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
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หมายเหตุ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข
วันที่ ๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ประชุม : รับทราบ
4.7 เรื่องการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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ที่ประชุม : รับทราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนมกราคม 2561 หน้าที่ 27

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

