รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนเมษายน 2562
ครั้งที่ 4/๒๕62
วันอังคารที่ 30 เมษายน ๒๕62 เวลา 10.3๐ น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร


ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง
2 นายเมธี สุพรรณฝ่าย
3 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
4 พ.อ.สุรพล แย้มศรี

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

5
6

นายสมศักดิ์ แสนอินทร์

แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร

นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร

7
8

พล.ต.อ.ชัย เพชรองบุญ

แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

9 นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
10 นายภัทราวุธ มุณีรัตน์

คลังจังหวัดสกลนคร

11 นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ
12 นายศรชัย ศรีสถาน

ขนส่งจังหวัดสกลนคร

13 นายสุรเทพ กิจหล้า
14 นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

15 นายเรือง จันพลา
16 นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

17 นายวันชัย สุวรรณภูมิ
18 นายสุทัศน์ จันทร์อารักษ์

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร

19 นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ
20 นายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

21 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร
22 นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร

แทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร

23 นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์
24 นายวิสูตร จ้อนเมือง

แรงงานจังหวัดสกลนคร

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
รก.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
แทน ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 2
25 นางสุพัตรา รัฐสุจริต
26 นางอดาพร สมพงษ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

27 พ.อ.สุรพล แย้มศรี
28 นายพิเชฐ เพียรภายลุน

สัสดีจังหวัดสกลนคร

29 นางสาวช่อรัก อินทนนท์
30 นางสาวกุหลาบ สุนนท์

แทน สถิติจังหวัดสกลนคร

31 นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
32 นายโกวิทย์ กุลมี

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

33 นางจันทร์ฉาย สาราญเนตร
34 นายวิชาญ แท่นหิน

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

35 นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
36 นายธมลพรรณ ชาบัว

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

37 นายปัญญา มีธรรม
38 นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

39 นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์
40 นางสาวมัลลิกา เพ็งคา

พลังงานจังหวัดสกลนคร

41 นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร
42 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์

อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน

43 นางสาวกานต์พิชชา สูริประเสริฐ

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย

ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

44 นายสมัย โพธิทองดี

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

45 นายนคร บุญมีผล

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร

46 นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์

สรรพากรพื้นที่สกลนคร

47 นายณรงค์ เจริญไชย

แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

48 นางอารี งามศิริอุดม

ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

49 พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29

50 ร.ท.ศิริวัฒน์ หากรณ์พาก

รก.ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร

51 นายเผือ แสงเขียว

แทน ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗

52 นายเสถียร แสนอุบล

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 3
53 นายฉลาด เดชธิสา

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

54 นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

55 นางจริยา ปารีพันธ์

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

56 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

57 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

58 ดร.จิตรา พึ่งพานิช

แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

59 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาวิทยาเขตสกลนคร

60 นายปัญญา ซื่อสัตย์

แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

61 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร

ผู้อานวยการท่าอากาศยานจังหวัดสกลนคร

62 นายธีระ บุนนาคสีชัย

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

63 นายวัชรพงศ์ ศรีสาราญ

แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

64 นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)

65 นางจิราพร สระแจ่ม

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

66 นายพิบูลย์วัฒน์ ยังสุข

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

67 ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข

ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

68 นายโรจน์วัฒน์ อินท์ทุ่ง

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

69 นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน

70 นายวรรัตน์ มั่นดี

ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

71 นายสุริยะ ยืนยง

ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ สกลนคร สานักงานพัฒนาทีด่ ิน เขต 5

72 นายษมานิจ รัปภา

แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

73 นายพิเชษฐ์ สุขสบาย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

74 นายเริงฤทธิ์ คาวันดี

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

75 นายสุชาติ ศิริ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร

76 นางสาวยุวพาพร พลเวียง

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

77 นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร

78 นายดนุพล เติมสิรินันท์

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

79 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสถาน

แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร

80 นายพรโรจน์ ยลพล

ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร

81 นายสมัญญา เทพบุตร

หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 4
82 นายพินิจ กาญจนเกตุ

แทน นิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร

83 นายสมชัย คึมยะราช

แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร

84 นายทองทศ โพธิ์เนียม

หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร

85 พันโทสุเทพ มาลัยพวง

ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2

86 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

87 นาวาอากาศหญิงสายยต์ ธรรมสอน

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909

88 นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข

หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.

89 นายนิกร ธัญญารักษ์

ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

90 นายสุภาษิต ศุภวุฒิ

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร

91 นายชาติชาย อุมะวรรณ

ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร

92 นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง

ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์

93 นายนพดล กมลสินธุ์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

94 นายชูชาติ เทพสุต

ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร

95 นางจิราพร สุวรไตร

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

96 นายประวัติ เสวตวงษ์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

97 นายกมร ค้าทิมทอง

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

98 นางสาวนลนภัส ทะลาสี

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร

99 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

100 นายประหยัด ยุพิน

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

101 นายอาคม จงอริยตระกูล

รกท.ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

102 พ.ท.จักรกฤษ มนตรี

ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว

103 นายไอศูรย์ แสนคา

ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

104 นายถนอม เถื่อนแก้ว

แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

105 ดร.ประภัสร สุภาสอน

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร

106 นางสาวนภาลัย เซียวศิริกุล

เคหะจังหวัดสกลนคร

107 นายประจักษ์ สุภาวรรณ

ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร

108 ว่าที่ ร.ท.สมยศ แย้มโสพิศ

ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

109 ร.ท.สุรชาติ ยาทองไชย

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร

110 นางมิ่งขวัญ สว่าง

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
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111 ดร.ไพจิตร กุลตังวัฒนา

แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

112 นายสมยศ แสงทับทิม

นายสถานีเดินรถ บริษัท ขนส่ง จากัด

113 นายพัชรินทร์ โคตรภักดี

ผู้อานวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร

114 นายปัณณวิชณ์ กุลตังควนิช

แทน นายอาเภอเมืองสกลนคร

115 นายสุวิชาญ ไชยโกมล

นายอาเภอพรรณนานิคม

116 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา

นายอาเภอวาริชภูมิ

117 นายสุขสันติ วิเวก

รก.นายอาเภอวานรนิวาส

118 นายประทิม โกษาแสง

นายอาเภอสว่างแดนดิน

119 นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี

นายอาเภออากาศอานวย

120 พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์

นายอาเภอกุสุมาลย์

121 นายปรีชา มณีสร้อย

นายอาเภอกุดบาก

122 นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

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 นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี

นายอาเภอเจริญศิลป์

130 นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี

รก.นายอาเภอโพนนาแก้ว

131 นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์

นายอาเภอภูพาน

132 นายโกมุท ฑีฆธนานนท์

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

133 นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา

นายกแทศมนตรีตาบลท่าแร่

134 นายพัชรพล เกตวงษา

นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ

135 นายโดม ชนะวรรโณ

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน

136 นางจินตนา ผาอินทร์

นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส

137 นายวัชรินทร์ รุณจักร

นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย

138 ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง

139 นายอานนท์ จันทร์แก้ว

แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
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140 นายเสถียร แก้วบัวสา

นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา

141 นายคาเขื่อง ร่มเกษ

นายกเทศมนตรีตาบลปลาไหล

142 นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์

นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห

143 นายสุทิน บุญมาก

นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง

144 นายพัฒนา โพพาลิก

นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่

145 นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ์

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน

146 นายวิทยา พรมกาวงศ์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน

147 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณคุณแก้ว

ผกก.ตชด.23 สกลนคร

148 พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บารุง

ผกก.สภ.เมืองสกลนคร

149 พ.ต.ท.รัฐพล เพ็ญสงคราม

แทน ผกก.สภ.สว่างแดนดิน

150 พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท

ผกก.สภ.พังโคน

151 พ.ต.อ.ถาวร โครตชุม

ผกก.สภ.พรรณานิคม

152 พ.ต.อ.สุคนธ์ พัฒน์มะณี

ผกก.สภ.วาริชภูมิ

153 พ.ต.อ.สายชล ปัญจชัย

ผกก.สภ.วานรนิวาส

154 พ.ต.อ.ณัฎธพนธ์ พยอมใหม่

ผกก.สภ.บ้านม่วง

155 พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์

ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ

156 พ.ต.ท. วรวิทย์ นนชนะ

แทน ผกก.สภ.กุสุมาลย์

157 พ.ต.ท.อรรถพล ประกอบดี

แทน ผกก.สภ.คาตากล้า

158 พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม

ผกก.สภ.กุดบาก

159 พ.ต.อ.สมชาย รุ่งศรีทอง

ผกก.สภ.เจริญศิลป์

160 พ.ต.อ.สายชล สุวรรณบุตร

แทน ผกก.สภ.โพนนาแก้ว

161 พ.ต.อ.จิระศักดิ์ พิลาวัลย์

ผกก.สภ.นิคมน้าอูน

162 พ.ต.อ.สุรพล ปาระคะ

ผกก.สภ.ภูพาน

163 พ.ต.อ.อุบล วงษ์รักไทย

ผกก.สภ.ส่องดาว

164 พ.ต.อ.สุชาติ เวชนก

แทน ผกก.สภ.ขมิ้น

165 พ.ต.ท.สมคิด ขุนนายก

แทน ผกก.สภ.ตาดโตน

166 พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ

ผกก.สภ.แวง

167 พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนธะนะ

แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย

168 พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล

สวญ.สภ.หนองสนม
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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 7
169 พ.ต.ท.ธนากร หันจางสิทธิ์

สวญ.สภ.สว่าง

170 พ.ต.ต.เมธี ศรีวันนา

สว.สภ.โคกสี

171 พ.ต.ท.เดชบดี รัตนวงศ์

สว.สภ.ดงมะไฟ

172 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปลื้มสุด

สว.สภ.นาใน

173 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์

หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

ผู้ไม่เข้าประชุม
1
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
2
3

ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

4
5

ศึกษาธิการภาค 11

6
7

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

8
9

ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

10
11

หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร

12
13

หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3

14
15

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร

16
17

ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง

18
19

ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร

20
21

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

22
23

ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
รองประธาน ก.ธ.จ.สน.
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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24
25

ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร

26
27

หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

28
29

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

30
31

ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร

32
33

หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร

34
35

นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน

36
37

นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ

38
39

นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก

40
41

นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า

42
43

นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ

44
45

นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้

46
47

นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ

48
49

นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ

50
51

นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน

52

นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง

รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
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53

นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี

54
55

นายกเทศมนตรีตาบลแพด

56
57

นายกเทศมนตรีตาบลแฮด

58
59

นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย

60
61

นายกเทศมนตรีตาบลแวง

62
63

นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)

64
65

นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า

66
67

นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง

68
69

นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว

70
71

นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง

72
73

นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา

74
75

นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง

76
77

นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง

78
79

นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม

80
81

ผกก.สภ.กุดบาก

นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
นากเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
นายกเทศมตรีตาบลโคกภู
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
นายกเทศมนตรีตาบลแร่
นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
ผกก.สภ.อากาศอานวย
ผกก.สภ.เต่างอย
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82
83

สวญ.สภ.สร้างค้อ

84
85

สวญ.สภ.คาบ่อ

86
87
88

สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง

สวญ.สภ.โพนงาม
สวญ.สภ.โพนแพง
สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1
นายชรัญญา หยองเอ่น
2
นางพรภิรมย์ ศิริชนม์
3
นายสังสรรค์ อุ่นคา
4
นางสาวดอกคูณ ศรีสุธรรม
5
นายบรรจง ตรีกุล
6
นางสาวประภาพร คาสงค์
7
นายสมศักดิ์ แสนอินทร์
8
นางสาวกรนิกาญจน์ แก้วดี
9
นางชนาทิพย์ ป่าโพธีรัน
10
นางสาวเพ็ญนภา นุราช
11
นายศรายุทธ ฮวดพรหม

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จ่าจังหวัดสกลนคร
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานทรัพยากรบุคคล
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องขอขอบคุณผู้ร่วมพิธีทาน้าอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 6 , 8 – 9 เมษายน 2562
ประธาน :
- ตามที่ จั งหวัด สกลนคร ได้ จัด พิธีท าน้าอภิ เษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวั ด
สกลนคร ในวันที่ 6, 8 – 9 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และส่วนราชการทุกส่วนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย นั้น
จั งหวัด ขอขอบคุณทุก ภาคส่ ว น ที่ ให้ ความร่ว มมือในการเข้ าร่ว มพิธี ดังกล่ าวให้ ส าเร็ จลุ ล่ ว ง
ไปด้วยดี สวยงามสมพระเกียรติ
- ความปลอดภัยทางถนน ขอขอบคุณทางภาคีเครือข่าย ทีมสาธารณสุขจังหวัด อาเภอทุกอาเภอ
กองกากับการสถานีทุกสถานี ทหาร ร.3 เทศบาล กู้ภัย กู้ชีพ และทุกๆหน่วยงาน รวมทั้งอัยการ และผู้พิพากษา
ที่ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี ในปีนี้จานวนสถิติผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่แล้ว ปีที่แล้วเสียชีวิต 13 ศพ ปีนี้เสียชีวิต 5
ศพ ถือเป็นเรื่องที่ดีสาหรับมาตรการที่จังหวัดได้ช่วยกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.2 เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 7 ราย
1) นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ ตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ย้ายมาดารงตาแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร
2) นายภัทราวุธ มุณีรัตน์ ตาแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่ชานาญการพิเศษ กองวิศวกรรม
บริการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ย้ายมาดารงตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
3) นายสุทัศน์ จันทร์อารักษ์ ตาแหน่ง นักทัณฑวิทยา เรือนจากลางระยอง ย้ายมาดารง
ตาแหน่งผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
4) นายอาคม จงอริยะตระกูล ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ สานักงาน
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดสกลนคร
5) นายไอศูรย์ แสนคา ตาแหน่ง ผู้ อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
6) นายนพดล กมลสินธุ์ ตาแหน่งวิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ กลุ่มควบคุมการก่อสร้าง
สานักก่อสร้างสะพาน ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
๗) นางสาวกานต์พิชชา สูริประเสริฐ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด พ้นจาก
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด และให้ดารงตาแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.3 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 4 ราย
1) นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์ ตาแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2) นายอุทัย ทัพอาสา ตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
3) นายปฐพงศ์ เมืองปลอด ตาแหน่งผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
สกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
4) นายสมชาย ชะนะภัย ตาแหน่งผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ย้ายไป
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2562 จานวน 35 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS เดือนเมษายน ๒๕62
คลังจังหวัดสกลนคร :
1. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ มาตรการด้านการงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามที่สานักงบประมาณเสนอ โดยกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

/ผลการเบิกจ่าย....
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2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562)
2.1 งบส่วนราชการ (Function)

โดยมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (Function) น้อยที่สุด 10 อันดับ
แรก (Top 10) ประจาเดือนเมษายน ดังนี้
1. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สานักงานศึกษาธิการภาค 11
4. สานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
5. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
6. โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
8. สานักงานจังหวัดสกลนคร
9. นิคมสร้างตนเองลาน้าอูน
10. ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
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ในเดือนเมษายน มีหน่วยงานใหม่ ที่ติดอันดับ Top 10 จานวน 1 หน่วยงาน คือ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร แทน แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร ที่พ้นจากอันดับ Top 10 ใน
เดือนมีนาคม โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

สาหรับผลการเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดสกลนครที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวน 88 หน่วยเบิกจ่าย จากทั้งหมด จานวน 96 หน่วยเบิกจ่าย สามารถสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้

ผลการเบิกจ่ายงบ Function เป็นราย
หน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
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2.2 งบจังหวัด
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2.3 งบกลุ่มจังหวัดฯ

.
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2.4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

3. ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 งบส่วนราชการ (Function)
หน่วยงานส่วนใหญ่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้แล้ว อยู่ระหว่างดาเนินงานและเบิกจ่ายตาม
งวดงานในสัญญา โดยมีหน่วยงานที่มีปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้
1. สถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้รับงบประมาณจานวน
21,620,700 บาท โครงการก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น ยั ง ไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งขออนุ ญ าต
ใช้พื้นที่ตามมาตรา 9 แห่งประมวล กฎหมายที่ดิน ได้เรียนผู้ว่าฯ ให้ทราบถึงปัญหาแล้ว
2. สานักงานศึกษาธิ การภาค 11 ได้รับงบประมาณ จานวน 4,694,700 บาท จัดซื้อ
ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน แต่ อ าคารที่ ท าการเป็ น ของโรงเรี ย นสกลราชวิ ท ยานุ กู ล ซึ่ ง อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ส ถานที่ ไ ด้ ถึ ง
30 กันยายน 2562 จึงชะลอการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนและรอนโยบายที่ชัดเจนจากต้นสังกัดต่อไป
3.2 งบประมาณจังหวัด
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 283.90 ล้านบาท
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ จานวน 20 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
2. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
3. สานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
4. สานักงานประมงจังหวัดสกลนคร
5. ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร
6. โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
7. สานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
10. สานักงานจังหวัดสกลนคร
11. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ
12. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
13. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
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14. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
15. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
17. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
18. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
19. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
20. มณฑลทหารบกที่ 29
ในภาพรวมงบประมาณจั ง หวั ด มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยต่ ากว่ า เป้ า หมายและมี ผ ลการ
ดาเนินงาน ที่ล่าช้า เนื่องจากมีความไม่พร้อมเกี่ยวกับ Spec รายละเอียดโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
บางโครงการมีกาหนดดาเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 เช่น การจัดฝึกอบรม การจัดงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น
คาดว่าผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 3 – 4
3.3 งบกลุ่มจังหวัดฯ
3.3.1 จังหวัดสกลนคร
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 185.31 ล้านบาท
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ จานวน 20 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ
2. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
5. แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
7. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ
8. ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ
10. สานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
11. โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
12. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
14. สานักงานประมงจังหวัดสกลนคร
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
16. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
17. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
18. อาเภอเมืองสกลนคร
19. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23
20. กลุ่มจังหวัดฯ

/ในภาพรวม...
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ในภาพรวมงบกลุ่มจังหวัดฯ (จังหวัดสกลนคร) มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายและมี
ผลการด าเนิ น งานที่ ล่ า ช้ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ก าหนด TOR
และอยู่ ร ะหว่ า ง
เชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างขอตกลงกับสานักงบประมาณ
ส่ ว นโครงการที่ ล งนามในสั ญ ญาแล้ ว สั ญ ญาจะสิ้ น สุ ด ในช่ ว งไตรมาสที่ 3
โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป
3.3.2 จังหวัดนครพนม
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 91.64 ล้านบาท
ในภาพรวมงบกลุ่ ม จั ง หวัด ฯ (จั ง หวัด นครพนม) มี ผ ลการเบิก จ่ า ยต่ ากว่า เป้ า หมายและมี ผ ลการด าเนิ น งาน
ที่ล่าช้า ส่วนใหญ่อยู่ร ะหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไข TOR และอยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสั ญญา
บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างขอตกลงกับสานักงบประมาณ
ส่ ว นโครงการที่ ล งนามในสั ญ ญาแล้ ว สั ญ ญาจะสิ้ น สุ ด ในช่ ว งไตรมาสที่ 3
โดยคาดว่าผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
3.3.3 จังหวัดมุกดาหาร
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 109.69 ล้านบาท
ในภาพรวมงบกลุ่มจังหวัดฯ (จังหวัดมุกดาหาร) มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายและมีผลการดาเนินงาน
ที่ล่าช้า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการขออนุมัติ TOR และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3.4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
ในภาพรวมหน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยได้ ต ามงวดงาน บางโครงการ
สัญญาสิ้นสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 โดยคาดว่าผลการเบิกจ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
(1) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนครร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบ (ห้วงลงทะเบียน ระหว่าง 11 ก.ย. 61 – 31 ต.ค. 61)
2.1 โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ ได้ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น จานวน 233 ราย
แยกเป็นศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร 42 ราย, อาเภอพังโคน 17 ราย, อาเภอวานรนิวาส 32 ราย, อาเภอ
พรรณานิคม 28 ราย, อาเภอเต่างอย 43 ราย, อาเภอกุดบาก 1 ราย, อาเภอคาตากล้า 38 ราย, อาเภอส่องดาว
7 ราย, อาเภอ นิคมน้าอูน 1 ราย, อาเภอโพนนาแก้ว 8 ราย, อาเภอบ้านม่วง 2 ราย และอาเภอสว่างแดนดิน
14 ราย ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)
1) โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถตกลงกันได้และส่งต่อให้
ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติเงินกู้ จานวน 205 ราย
2) เข้าสู่กระบวนการขอกู้กองทุนหมุนเวียนฯ จานวน 4 ราย
3) อยู่ระหว่างดาเนินการ 11 ราย โดยแยกเป็น
3.1 อาเภอเมืองสกลนคร
จานวน 1 ราย (ลงทะเบียนที่จังหวัดฯ จานวน 1 ราย)
3.2 อาเภอพรรณานิคม
จานวน 2 ราย (ลงทะเบียนที่อาเภอ จานวน 2 ราย)
3.3 อาเภอกุดบาก
จานวน 1 ราย (ลงทะเบียนที่อาเภอ จานวน 1 ราย)
3.4 อาเภอคาตากล้า
จานวน 1 ราย (ลงทะเบียนที่อาเภอ จานวน 1 ราย)
3.5 อาเภอส่องดาว
จานวน 3 ราย (ลงทะเบียนที่อาเภอ จานวน 3 ราย)
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3.6 อาเภอสว่างแดนดิน

จานวน 3 ราย (ลงทะเบียนที่จังหวัดฯ จานวน 1 ราย ,
ลงทะเบียนที่อาเภอ จานวน 2 ราย )
4) ผู้ร้องประสงค์ขอยุติเรื่อง จานวน 4 ราย
5) คู่กรณีไม่เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย จานวน 9 ราย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4 – 6
เมษายน 2562
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
๑) วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทาบุญตักบาตร
เวลา ๐๖.๓๐ น. – พร้อมกัน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. - พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๙.๑๐ น. - รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย
- เสร็จสิ้นพิธี (ประมาณ ๒๐.๓๐ น.)
การแต่งกาย : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา สาหรับประชาชนทั่วไป
แต่งกายด้วย เสื้อสีเหลือง
๒) วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีบรมราชาภิเษก
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. – รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เวลา ๑๖.๑๐ - ๒๐.๓๐ น. – รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
การแต่งกาย : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา สาหรับประชาชนทั่วไป
แต่งกายด้วย เสื้อสีเหลือง
๓) วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๑๕.๐๐ น.
- พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
- ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๑๖.๑๐ - ๑๗.๕๐ น. – รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
การแต่งกาย : ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก/
ประชาชน : เสื้อเหลือง/จิตอาสา : เครื่องแบบจิตอาสา
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 เรื่องการประดับตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
หลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดิษฐาน
หรือประดับในสิ่งของต่าง ๆ มีดังนี้
1.ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องงานพระราชพิธีฯ ประดับบนผืนธง ประดับบนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ประดับบนป้ายเฉลิมพระเกียรติ ประดับบนโต๊ะหมู่บูชา ประดับตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน และสถานที่ราชการ
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งในครั้งนี้ โดยประดับในห้วงเวลาตั้งแต่
เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
2. ใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นการเชิญตราสัญลักษณ์ฯ มาประดิษฐานเป็ นการถาวร ได้แก่
อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ประดับบนสิ่งของ เช่น เสื้อ
และหมวก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ
สิ่งที่ไม่อนุ ญาตให้ เชิญตราสั ญญาลั กษณ์ไปใช้ประดับ เช่น แก้ว น้า ขวดแก้ว จาน ชาม ช้อน
แจกัน เหยื อกน้ า (เนื่ องจากเป็ น ของแตกสลายได้) กาไล จี้ กล่ องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยกเว้นสิ่ งของที่
เกี่ยวข้องกบการจัดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
สาหรับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มี
ความประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐาน ให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบคาขอใช้
ตราสั ญลักษณ์ ไปที่คณะอนุ กรรมการฝ่ายกลั่ นกรองการขอใช้ตราสั ญลั กษณ์พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบเข็มที่
ระลึกตราสัญลักษณ์ โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วนด้านหลังมีคาว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.
2562” ซึ่งสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีดาเนินการจัดทาเข็มที่ระลึกฯ เพื่อจาหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้
อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทั้งนี้ สานักงานจังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว ตามนัย
หนังสือด่วนที่สุด ที่ สน 0017.3/ว 11246 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดใหญ่ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดเล็ก

ที่ประชุม : รับทราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ประมาณการก่อสร้างฯ

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 22
4.3 เรื่องคาสั่งจัดตั้งศูนย์อานวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีคาสั่ง ที่ 354/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จัดตั้งศูนย์
อานวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.) โดยมีศูนย์ ขับเคลื่อนงานจิตอาสา
กระทรวงมหาดไทย ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของศู น ย์ อ านวยการและขั บ เคลื่ อ นงานจิ ต อาสา
กระทรวงมหาดไทย และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งที่ 604/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม
2562 มอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ สานักงานจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งเวียนคาสั่งดังกล่าวให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการทราบ
เรียบร้อยแล้ว

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 23

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 24

จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 25
4.4 เรื่องการดาเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6633 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ได้แจ้งแนวทางให้ทุกจังหวัดดาเนินการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งนายอาเภอทุกอาเภอในฐานะเป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับอาเภอ
เป็นผู้รวมพลังจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ดาเนินการใน 2 ภารกิจหลัก คือ
1.1 ภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อเสด็จ
พระราชดาเนินไปยังจังหวัดต่างๆ โดยให้ข้าราชการ ทหาร ตารวจ แพทย์ ที่สมัครเป็น จิตอาสาฯ แต่งกาย
เครื่องแบบจิตอาสาฯ มารับเสด็จฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา
1.2 ภารกิจด้านการพัฒนาความเหมาะสมของพื้นที่ โดยหน่วยงานราชการเป็นแกนนาในการ
จัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบ การ
ซ่อมบารุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
และจานวนจิตอาสาฯ ผู้ปฏิบัติงาน
2. กรณีภารกิจด้านการพัฒนาตามข้อ 1.2 ให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 กาหนดเป้าหมายว่าจังหวัดจะเป็นเมืองอะไร เช่น จังหวัดสะอาด, จังหวัดปลอดภัย
2.2 จัดทาปฏิทินและแผนการปฏิบัติงานของจิตอาสา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2.3 กาหนดเป้าหมายพื้นที่การปฏิบัติงานของจิตอาสาฯ ให้ชัดเจนตามลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
2.4 สารวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อวางแผนการดาเนินงานโดยกาหนดผู้รับผิดชอบ แบ่งมอบหน้าที่ และ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมและจัดทาบัญชีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาฯ จากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และร้องขอเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวในการปฏิบัติงาน
2.5 ลงมือปฏิบัติตามแผนได้ทันทีและต่อเนื่อง โดยเน้นย้าให้จิตอาสาฯแต่งกายด้วยเสื้อพระราชทาน
หรือเสื้อสีสุภาพ สวมหมวก ผ้าพันคอ และติดบัตรประจาตัวจิตอาสา กางเกงสีเข้ม ไม่สวมใส่กางเกงเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการ กรณีนักเรี ยน นั กศึกษา สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบหรือสวมใส่ กระโปรง/กางเกง
ของสถานศึกษาได้ โดยสวมหมวก ผ้าพันคอ และติดบัตรประจาตัวจิตอาสาฯ ในการปฏิบัติงาน
2.6 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของจิตอาสาฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชนท้องถิ่น
3. กรณีที่มีจิตอาสาฯ ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ตรวจสอบข้อมูล และ
รายงานให้กองกิจการในพระองค์ 904 ทราบโดยเร็ว รวมไปถึงการสอดส่อง ดูแล มิให้มีการขอรับบริจาคหรือ
เรี่ยไรเงินหรือสิ่งของเพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมของจิตอาสาฯ ตลอดจนอบรมตักเตือนกรณีที่จิตอาสาฯ มีพฤติกรรม
แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่เป็นกลางทางการเมือง สาหรับการลงทะเบียนจิตอาสาฯ หากไม่
มีกาหนดเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาฯ เพิ่มเติม ขอให้เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้สมัครมาร่วมกิจกรรมด้วย
เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้าใจ และเสริมความสุขในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
4. รวบรวมภาพกิจกรรมของจิตอาสาฯ ทั้งก่อน – หลังการปฏิบัติงาน โดยรายงานผลการดาเนินงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน ทาง Email : volunteer.moi@gmail.com เพื่อรายงาน
กองกิจการในพระองค์ 904 ทราบต่อไป
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 26
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญและกากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิทินและแผนการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง หรือหากมีปัญหาอุปสรรคขอให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.5 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและการจัดมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร :
1. แนวทางการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหลักเกณฑ์ของสานักพระราชวัง
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงมี พ ระราโชบายมอบภารกิ จ
พิธีการศพให้รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมรั บดาเนินการ เพื่อขยายการดาเนินงานไปสู่พสกนิกรทั่วประเทศ
อัน ประกอบด้ว ย ข้าราชการ ประชาชนผู้ประกอบคุณความดี รวมถึงผู้ ทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
ให้ ได้ รั บ พระราชทานเกี ย รติ ย ศในวาระสุ ดท้า ยแห่ ง ชีวิต ยัง ความปลาบปลื้ มอย่างหาที่สุ ด มิได้แ ก่ผู้ ว ายชนม์
และครอบครัว
2.การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ด้ว ยกระทรวงวัฒ นธรรมแจ้งว่า ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิ จกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน
จั่นตอง) เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานอนุกรรมการฯ และในคราว
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายโครงการและกิ จกรรมเฉลิ ม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติหลักการการจัดมหรสพสมโภช เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยกาหนดจัดมหรสพสมโภชฯ ใน
ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤษภาคม 2562 จานวน 10 วัน ณ บริเวณท้องสนามหลวง สาหรับในส่วน
ภูมิภาค ให้กาหนดจานวนวันและสถานที่จัดมหรสพสมโภชฯ ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ขอให้เริ่ม
จัดมหรสพสมโภชฯ พร้อมกัน ทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ที่ประชุม : รับทราบ
4.6 โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร :
สรุปกาหนดการ
พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2562
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
เวลา 14.30 น. - พิธีปลงผมนาค ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา 18.00 น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บายศรีสู่ขวัญนาค ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00 น. - พิธีแห่นาค จากลานพระบรมรูป ร.5 สู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา 09.00 น. - พิธีบรรพชา (ต่อเนื่องจากพิธีแห่นาค) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา 13.00 น. - พิธีอุปสมบท (แบ่งกลุ่มอุปสมบทเป็น 3 กลุ่ม 3 วัด)
(วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดศรีชมพู วัดโพธิ์ชัย)
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 27
วันที่ 3 – 15 พฤษภาคม 2562
พระนวกะปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบูรพาราม
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30 น. พิธีลาสิกขาและมอบเกียรติบัตร ณ วัดป่าบูรพาราม
ที่ประชุม : รับทราบ
4.7 เรื่องการดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร :
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดจัดทาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก โดยเป็ น โครงการที่ ท าให้ ป ร ะเทศมี ค วามมั่ น คง
และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 - 2562 ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒ นาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ ง สิ้ น จ านวน 18,495 หมู่ บ้ า น ด้ ว ยกระบวนการพั ฒ นาผู้ น าชุ ม ชน ครอบครั ว พั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม
กระบวนการบริหารจัดการชุมชน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดสกลนคร ได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี
2552 เป็นต้นมา จานวน 425 หมู่บ้าน และได้กาหนดเป้าหมายให้พัฒนาสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจ
พอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อาเภอละ
1 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 18 อาเภอ 18 หมู่บ้าน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2.2 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้านสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓. เป้าหมาย ประกอบด้วย
ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนาหมู่บ้าน ผู้นาสตรี/ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทนครัวเรือน
อื่น ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยง ในพื้นที่ 18 อาเภอๆ ละ
1 หมู่บ้าน
๔. วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.๑ สื่ อ สารสร้ า งความเข้าใจเกี่ ยวกับการดาเนิ นโครงการพัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพีย ง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนทุกระดับ
4.2 อ าเภอด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนหมู่ บ้ า นที่ เ ป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาตาม
กระบวนการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน ประเมินความพร้อม และสมัครใจ เข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาหมู่บ้า นเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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4.3 คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อ านวยการปฏิ บั ติ ก ารขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบท
ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงระดับอาเภอ (ศจพ.อ.) จัดประชุมพิจารณาคั ดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการฯ อาเภอละ 1 หมู่บ้าน ตามแนวทางและเกณฑ์ที่กาหนด
4.4 เตรียมทีมสนับสนุนการพัฒนา ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
ภาคประชาสังคม (เช่น องค์กร/เครือข่ายสตรี เครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง) ตลอดจนผู้ นา และเครือข่าย
ปราชญ์
4.5 จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
โครงการฯ และร่ ว มตั้ ง ปณิ ธ านในการท าความดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก
4.6 ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามกระบวนการ และวิธีการที่กาหนด ดังนี้
4.6.1 ทบทวนการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามตัว ชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 13 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
4.6.2 จัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการแผนร่วมกับภาคีการพัฒนา
4.6.3 ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ
ของการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และพั ฒ นาให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องการประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน
4.6.4 วิเคราะห์และสรุปบทเรียน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4.7 จังหวัด/อาเภอ บูรณาการกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุ นการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งระดั บจั ง หวัด (ศจพ.จ.) และคณะกรรมการบริห ารศู นย์ อ านวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ (ศจพ.อ.)
4.8 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
4.9 ประกาศจังหวัดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4.10 สรุปผลการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินโครงการฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.8 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
เมษายน 2562
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
1. งานรับบริจาคโลหิต
รายการ
จานวนครั้ง
จานวนผู้บริจาค (ราย)
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ (cc)

เดือนนี้
(เม.ย.62)
6
1,205
482,000

รวมตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ
44
8,217
3,286,400
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1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนเมษายน 2562

ครั้งที่ วันที่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

ยกยอดมาจากเดือนมีนาคม 2562
1
29 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
1
2 อาเภอวานิชภูมิ
2
5 มณฑลทหารบกที่ 29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา)
3
10 อาเภอภูพาน
4
18 อาเภอเมืองสกลนคร
5
23 อาเภอสว่างแดนดิน
6
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
30 อาเภอกุดบาก
รวม

เป้าหมาย
(ราย)
150
200
150
200
200
200
200
200
1,350

ผลการรับบริจาคโลหิต
จานวน
(ราย)

35

ปริมาณโลหิต(cc)

14,000

311
124,400
100
40,000
158
63,200
120
48,000
315
126,000
201
80,400
ตัดยอดก่อนรับบริจาค
โลหิต 25 เม.ย.62
1,205
482,000

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนพฤษภาคม 2562

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7

วันที่
2
8
14
16
22
28
30

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
อาเภอโคกศรีสุพรรณ
อาเภอวานรนิวาส
อาเภอโพนนาแก้ว
อาเภอพรรณานิคม
อาเภอคาตากล้า
โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
รวม
2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือน
รวมตั้งแต่
ประเภท
ก.พ.62
ต้นปีงบประมาณ
ดวงตา
1
50
อวัยวะ
8
48

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

3. การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

เดือน
ก.พ.62
1

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
32
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4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี

รายการ

สถานที่

4 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
5 มี.ค.62
6 มี.ค.62
6 มี.ค.62
8 มี.ค.62
21 มี.ค.62
21 มี.ค.62
29 มี.ค.62
5 เม.ย.62
6 เม.ย.62
9 เม.ย.62

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

อ.เมืองสกลนคร
อ.โคกศรีสุพรรณ
อ.สว่างแดนดิน
อ.บ้านม่วง
อ.ภูพาน
อ.พรรณานิคม
อ.พังโคน
อ.คาตากล้า
อ.นิคมน้าอูน
อ.กุสุมาลย์
อ.วานรนิวาส
อ.เจริญศิลป์
อ.กุดบาก
อ.เต่างอย
อ.เมืองสกลนคร
อ.กุดบาก
อ.เมืองสกลนคร
มอบชุดยังชีพแก่ผู้พิการชมรมสายใจไทย อ.บ้านม่วง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
อ.อากาศอานวย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
อ.สว่างแดนดิน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
อ.วาริชภูมิ
รวม

จานวน เงินสด สิ่งของ
ครอบครัว
มูลค่า
/ราย
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
20
400
50
400
2
6,000 1,180
50
400
20
400
30
400
5
400
457
9,180

รวม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
20,000
3,360
20,000
8,000
12,000
2,000
185,360

4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

25 เม.ย.62

โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคี อ.โพนนาแก้ว

ถุงยังชีพ
เงินสด
จานวน มูลค่า
(บาท)
(ชุด) ชุดละ (บาท)
50
40
-

ที่ประชุม : รับทราบ
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รวมมูลค่า
(บาท)
20,000
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4.9 เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจัง หวัด
เคลื่อนที่ฯ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนเมษายน 2562
ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ฯ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนเมษายน 2562 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน
2562 ณ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บารุง บ้านแป้น หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 39 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 350 คน
- ผู้รับบริการ 937 ราย

/2. กิจกรรม...
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2. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”

3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

4. การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
กาหนดการออกหน่ วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และกิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียน
บ้านหนองบึงทวาย บ้านหนองสลาม หมู่ที่ 9 ตาบลบึงทวาย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และ
เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับให้จังหวัด
ภายในวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทางโทรสาร
0-4271-1461, 0-4271-6637 หรื อทาง E-mail:
dopasakonnakhon@hotmail.com
ที่ประชุม : รับทราบ
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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4.10 เรื่องการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) จังหวัดสกลนคร
ประจาปี 2562
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
เป้าหมายการดาเนินงาน ปี 2562
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
2. ประเด็นการแก้ไขปัญหา อย่างน้อย ๒ ประเด็น
3. แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
4. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้วยกระบวนการ UCCARE
ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
สถานการณ์
ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
อย่างเป็น ระบบและมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่ว มกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นาและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจน
สร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความ
ยั่งยืนสืบไป
การด าเนิ น งานคณะกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตระดับอ าเภอ จัง หวัด สกลนคร เป็ นการขับเคลื่ อ น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในระดั บ พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ประชาชน เกิ ด การบู ร ณาการเป้ า หมาย ทิ ศ ทางและ
ยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่ า งเป็ น องค์ ร วม เน้ น การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน โดยมีพื้นที่เป็ นฐานและประชาชนเป็ นศูนย์กลาง มีความเป็ นเจ้าของและการทางาน
ร่ ว มกั น จั ง หวั ด สกลนคร มี ต้ น ทุ น เดิ ม จากการด าเนิ น งานในรู ป แบบสภาสุ ข ภ าพอ าเภอ ซึ่ ง เป็ น
ความร่ ว มมื อ กั น ของทุ ก ภาคส่ ว นในการวางกรอบงานด้ า นสุ ข ภาพ ทั้ ง นี้ ไ ด้ ด าเนิ น การให้ ทุ ก อ าเภอจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอและขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของพื้ น ที่
ในปีงบประมาณ 256๒ ทุกอาเภอได้ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และมีการ
ประชุมทีมเลขานุการ พชอ.ทุกอาเภอ อาเภอละ ๒ คน รวม ๓๖ คน จานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗
ธัน วาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุ ม พุท ธรั ก ษา ชั้ น ๒ อาคารส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด สกลนคร หลั ง ใหม่
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หลั งเก่า เพื่อร่ ว มกัน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน การกาหนดประเด็นปัญญา และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอของตนเอง
/ผลการดาเนินงาน....
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ผลการดาเนินงาน
1. มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภ าพชี วิ ต ระดั บ อ า เภ อ (พช อ. ) ตามระเบี ย บ
สานั กนายกรั ฐมนตรีว่าด้ว ยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งทุกอาเภอ สามารถดาเนินการ
ได้ครบถ้วน
2. ทุกอาเภอมีการจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑) จากสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อาเภอละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๒) จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาเภอละ
๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
๓. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดทาแผนการดาเนินการ และ
คัดเลือกประเด็นที่สาคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตมาดาเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE
ที่ประชุม : รับทราบ
4.11 เรื่องการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
1. สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562
จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆ ปี โดยพบว่า
ปี 2558-2561 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 26.1 ต่อแสนประชากร, 30.5 ต่อแสนประชากร,
26.5 ต่อแสนประชากร, 24.1 ต่อแสนประชากร และในปี 2562 (ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 22
เมษายน2562) พบว่ามีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จานวน 160 ราย คิดเป็น 13.9 ต่อแสนประชากร
อาเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด คือ อาเภอส่องดาว 25.89 ต่อแสนประชากร, อาเภอพังโคน 20.76 ต่อ
แสนประชากร, และอาเภอเมืองสกลนคร 19.40 ต่อแสนประชากร
จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นเพศชาย ร้อยละ 81.88 และเพศหญิง ร้อยละ 18.13
ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ อายุ 15-19 ปี ร้อยละ 13.75 เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 92.50
ช่ ว งเวลาที่ เ สี ย ชี วิ ต มากที่ สุ ด คื อ ช่ ว งเวลา 17.00 – 17.59 น. ร้ อ ยละ 10.63 โดยพบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 85.63 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 94.16 ถนนที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ ถนนทางหลวง
ชนบท ร้อยละ 49.38 และส่วนใหญ่เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 50.63
2. นาเสนอผลการดาเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2562 ของ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.12 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาพระราชทานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ป้องกันไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
1.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ปี 2562
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 เมษายน 2562 มีรายงาน
ผู้ป่วย จานวน 16,635 ราย อัตราป่วย 25.18 ต่อแสนประชากร มีรายงานเสียชีวิต 20 ราย อัตราป่วยตาย
ร้อยละ 0.12 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 เมษายน 2562
มีรายงานผู้ป่วย จานวน 96 ราย อัตราป่วย 8.35 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานเสียชีวิต พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก ใน 13 อาเภอ ยกเว้นอาเภอกุสุมาลย์ คาตากล้า อากาศอานวย โพนนาแก้ว และภูพาน ที่ยังไม่มี
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ตารางแสดง อัตราป่วยและจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จาแนกรายอาเภอ จังหวัดสกลนคร ปี 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อาเภอ
เจริญศิลป์
บ้านม่วง
วานรนิวาส
เมือง
ส่องดาว
เต่างอย
นิคมน้าอูน
วาริชภูมิ
พังโคน
กุดบาก
โคกศรีสุพรรณ
สว่างแดนดิน
พรรณานิคม
กุสุมาลย์
คาตากล้า
อากาศอานวย
โพนนาแก้ว
ภูพาน
รวม

จานวนป่วย(ราย)
16
22
21
19
3
2
1
3
2
1
1
4
1
0
0
0
0
0
96

อัตราป่วยต่อแสนประชากร
35.47
31.01
16.70
9.70
8.63
8.24
6.70
5.69
3.77
3.02
2.91
2.64
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.35

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สกลนคร (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562)
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รูปแสดง อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตามกลุ่มอายุ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2562

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สน. (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562)
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี และ
กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี ตามลาดับ
ผลการสารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุง ตามโครงการตาบลปลอดลูกน้ายุงลาย จังหวัดสกลนคร ปี 2562
ประจาเดือนเมษายน 2562 ซึ่งทาการสารวจทั้ง 18 อาเภอ จานวน 35 ตาบล 35 หมู่บ้าน สรุปผลได้ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
อาเภอ
1.พื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก
มี 3 อาเภอ คือ อาเภอนิคมน้าอูน คาตากล้า
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บ้าน(HI) เท่ากับ 0)
และภูพาน
2.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับต่า
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บ้าน(HI) น้อยกว่า 10)

มี 8 อาเภอ คือ พรรณานิคม พังโคน
วาริชภูมิ วานรนิวาส บ้านม่วง สว่างแดนดิน
เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว

3.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับสูง
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บ้าน(HI) มีค่า 10 - 50)

มี 1 อาเภอ คือ อาเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์
กุดบาก อากาศอานวย ส่องดาว เต่างอย และ
โคกศรีสุพรรณ
4.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับสูงมาก ไม่มี
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บ้าน(HI) มีค่า มากกว่า 50)
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มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1.สถานที่ราชการทุกแห่ง สถานที่สาธารณะ เช่น สถานีขนส่ง สถานพยาบาล วัด โรงแรม/รีสอร์ท
ในพื้นที่จัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กาจัดขยะ ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุง
2.โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ทุกแห่ง ให้มีการรณรงค์ ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน เป็นแกนนาในการดาเนินการ และกากับ ติดตาม ให้ทุกหลังคาเรือน
ดาเนินการกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุง ทุกสัปดาห์
4. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในทุกหมู่บ้าน /ชุมชน
5. มีการออกเทศบัญญัติหรือข้อบังคับหมู่บ้านเพื่อการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือการกาจัดยุง
ตัวแก่
2.โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาพระราชทานด้านการแพทย์และสาธารณสุขป้องกันโรคไข้เลือดออก
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์ เพื่อให้จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย 18 อาเภอ จานวน 3,300
คน ได้รับความรู้ และเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการสารวจค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย การใส่ทราย
ทีมีฟอส และการพ่นสารเคมีหมอกควัน เพื่อกาจัดลูกน้ายุงลาย และยุงตัวเต็มวัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทาลายและกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ในพื้นที่ของตนเอง
ระยะเวลาดาเนินการ กาหนดวัน Kick off ทุกอาเภอระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ ณ ที่ว่าการอาเภอทุกอาเภอ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.13 เรื่องสถานการณ์การเกิดวาตภัยและการดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
- จังหวัดสกลนครได้รับรายงานการเกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ในพื้น ที่ 15 อ าเภอ ได้แ ก่ อาเภอสว่ า งแดนดิ น ส่ อ งดาว พรรณนานิค ม วาริ ช ภู มิ เต่า งอย พั งโคน
โพนนาแก้ ว เมืองสกลนคร วานรนิ ว าส กุสุ มาลย์ กุ ดบาก บ้า นม่ว ง อากาศอานวย ค าตากล้ า และอ าเภอ
เจริญศิลป์ พื้นที่ประสบภัย รวม 77 ตาบล 360 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,907 ครัวเรือน
บ้านพักอาศัยเสียหาย 1,751 หลัง ยุ้งข้าว/คอกสัตว์ 61 หลัง พื้น ที่การเกษตร 193.2 ไร่ มีผู้รั บ
บาดเจ็บ จานวน 4 คน
- วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 03.00 น. โดยประมาณ ได้เกิดวาตภัย/พายุหมุน
ในเขตพื้นที่ 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองและอาเภอกุสุมาลย์ ทาให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย
รวมจานวน 256 หลังคาเรือน ดังนี้
1) อาเภอกุสุมาลย์ ตาบลอุ่มจาน ม.4, 7, 12 รวม 140 หลังคาเรือน และโรงเรียน
1 แห่ง
2) อาเภอเมืองสกลนคร ตาบลเชียงเครือ ม.1, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15 จานวน 116
หลังคาเรือน และอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร
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การดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้อานวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ได้ประสานสั่งการ
ให้นายอาเภอ/ผอ.กอปภ.อ.แจ้งประสารให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการสารวจความเสียหาย และ
ให้ความช่วยเหลือตามอานาจหน้าที่ โดยบูรณาการสนธิกาลังจากพลเรือน ทหาร ตารวจ และหน่วยงานราชการ
อื่น ๆ รวมถึงจิ ตอาสา “เราทาความ ดี ด้ว ยหั วใจ” เข้าให้ ความช่ว ยเหลื อในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของ
ประชาชนผู้ ป ระสบภั ย ดั ง กล่ าวแล้ ว ส าหรับ สิ่ ง ของบรรเทาทุ กข์ เ พื่ อ เป็ น ขวั ญและก าลั ง ใจให้ กั บ ประชาชน
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุ เ คราะห์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เชิ ญ สิ่ ง ของพระราชทานมอบแก่ ป ระชาชนผู้ ป ระสบวาตภั ย
ในเขตพื้ น ที่ 3 อ าเภอ ได้ แ ก่ อ าเภอเมื อ งสกลนคร โพนนาแก้ ว และอ าเภอกุ สุ ม าลย์ เมื่ อ วั น เสา ร์ ที่
23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา จานวน 261 ชุด
ที่ประชุม : รับทราบ
4.14 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุความปลอดภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
1) สถิติสะสม 7 วัน (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562)
- จานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ 70 ครั้ง
- จานวนผู้บาดเจ็บ 75 ราย (เป็นชาย 59 คน เป็นหญิง 16 คน)
- จานวนผู้เสียชีวิต 5 ราย (เป็นชาย 4 ราย เป็นหญิง 1 ราย)
2) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ถนนกรมทางหลวง/คิดเป็นร้อยละ 32.85 รองลงมาคือ ถนน
อปท./คิดเป็นร้อยละ 28.57
3) ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เวลา 16.01 – 20.00 น./คิดเป็นร้อยละ 32.86 รองลงมา
คือ วเลา 12.01 – 16.00 น./คิดเป็นร้อยละ 27.14
4) พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์/คิดเป็นร้อยละ 84.28 รองลงมาคือ รถปิคอัพ/
คิดเป็นร้อยละ 5.71
5) ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ อายุ 15 – 19 ปี/คิดเป็นร้อยละ 34.28 รองลงมาคือ
อายุ 20 – 24 ปี/คิดเป็นร้อยละ 22.85
6) สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาแล้วขับ/คิดเป็นร้อยละ 55.71 รองลงมาคือขับรถเร็ว/คิด
เป็นร้อยละ 25.71
7) พฤติกรรมเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ไม่สวมหมวก/คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมาคือ
เมาแล้วขับ/คิดเป็นร้อยละ 23.88
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ประธาน : 1. ขอให้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. เรื่องการร่วมงานพระราชพิธี ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน
3. ขอเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วนราชการเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร :
การจาหน่ายแพรแถบและเข็มที่ระลึก ขณะนี้ยังมีแพรแถบจาหน่ายที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
ในราคา 1,600 บาท แพรแถบสุภาพบุรุษ จานวน 300 ชิ้น แพรแถบสุภาพสตรี จานวน 50 ชิ้น
ส่วนราชการที่สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ในส่วนของเข็มที่ระลึก สามารถสั่งซื้อ
กับไปรษณีย์สกลนครได้ในราคา 300 บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผูจ้ ดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 2562 หน้าที่ 40

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

