รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
.………………………….......
ผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒. นางวิตยา ประสงค์วัฒนา
๓. จ.ส.อ.คานึง พรหมพิมพ์
๔. นายประสงค์ คงเคารพธรรม
๕. พ.ต.อ.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๖. นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์
๗. นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์
๘. นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์
๙. นายณัฐวัฒน์ พราวพันธุ์
๑๐. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
๑๑. นายอภิชาต สังข์ศรี
๑๒. นายสมพล คาสุข
๑๓. นายชูเกียรติ บัญชางาน
๑๔. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๕. นายสุนันท์ แก้วมณีชัย
๑๖. นายธีระชัย สีตลารมณ์
๑๗. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๑๘. ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร
๑๙. นายสุธี สินสุนทร
๒๐. นางสาวณัชชาพร ชัยศิริถาวรกุล
๒๑. นางปพิชาญา อุปพงษ์
๒๒. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๓. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย วงษ์วิโรจน์
๒๔ นางอดาพร สมพงษ์
๒๕. พ.ท.ธงชัย อุ่นใจ
๒๖. นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร
๒๗. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์
๒๘. นายชุมพล เจียมวิไล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แทน คลังจังหวัดสกลนคร
แทน ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
แทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
แทน ประมงจังหวัดสกลนคร
แทน แรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
แทน ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
แทน สัสดีจังหวัดสกลนคร
เกษตรจังหวัดสกลนคร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
/ . ๒๙ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒
๒๙. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
๓๐. นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
๓๑. นายวิชาญ แท่นหิน
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.

นายประเวศ กันสุข
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
นายสุรพล ยงยอด
นายเอกคม ด้วงชะเอม
นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง
นายจรูญ คายอด
นายสันติ ไชยยศ
นายนรเชษฐ พิทักษ์สฤษดิ์
นางพัดชา พงศ์กีรติยุต
นายบรรจง ปัญญาวัน
นางสาวจุฑามาศ จันทร์สร
พ.ต.สมศิลป์ ผลาจันทร์
ร.อ.ชานาญ เนืองนอง
พ.ต.ท.สมผล พุ่มพวง
นายเดช บารุงหงษ์

๔๘. นายไพบูลย์ ชวรุ่ง
๔๙. นายศิริพงษ์ พาดี
๕๐. นายสุประณีต ยศกลาง
๕๑. นายปัญญา มหาชัย
๕๒. นางหทัยรัตน์ เทียบแสง
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.

นายสรศิลป์ นันตสุข
นางวิไลพร ศรีโภคาศัย
นายสมจิตร เข็มทอง
นายวิเชียร แจ่มใส
นานมารุต ทรัพย์สุขสาราญ

๕๘. นายยวงยศ จินดาทะจักร์

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
แทน ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
แทน ผู้กากับการกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
แทน ผอ.ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แทน รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
แทน ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
/ . ๕๙ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.

นางอรสา วงษ์เกษม
นางณัฐธภา เริงเลื่อม
นายกาญจน์ หมอกกุล
นายเสน่ห์ แก้วบุญเรือง
นายศักดิ์ดา อยู่เดช
นายณรงค์ เริงชัยภูมิ
นางษมาพร รัมภา
นายประสิทธิ์ วงศ์ศรีจันทร์
นายพิษณุ ฟูาเลื่อน
นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
นายสุชาติ ศิริ
นายวิศษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
นายบุญส่ง เลิศรัตนพงษ์
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสถาน

๗๔. นางนวลจันทร์ พัดทอง
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.

นายเกษศิริ สุวพงษ์
นางวัชรี จันทรสาขา
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ
นายสนธิ อนุญาหงษ์
นายฉลอง ชาแสน
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
นายสมชัย คึมยาราช
ดร.จิตรา พึ่งพานิช
นายสังขดิษฐ์ สาลี
ร.ท.เชิดชัย เทพคู่
นายบุญเรือง แสนโสม

๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.

นายเชวงฤทธิ์ เกตุดี
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นายดาเกิง บัวผัน
นางนิตยา ธนลาภสกุลกิจ
นายเกรียงไกร กิ่งโก้
นายธรรมรัตน์ นามวงษ์

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟปุาสกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาสกลนคร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
แทน การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
หัวหน้าสถานีไฟฟูาแรงสูงสกลนคร ๑ และ ๒
หัวหน้าแผนกโรงไฟฟูาเขื่อนน้าพุง
/ . ๙๓ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔
๙๓. นางวัชราภรณ์ ชั่งทองคา
๙๔. นายพิจิตร สุโข
๙๕. นายชูชาติ เทพสุต
๙๖. นายประสิทธิ์ ค้าดี
๙๗. นายนิยม กลิ่นช้าง
๙๘. นายสุพลวิชธ์ โคตรสมบัติ
๙๙. นายสถาพร แสงกระจ่าง
๑๐๐. นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
๑๐๑. นายปริญญา สมมิตร
๑๐๒. บุญเชิด วิมลสุจริต
๑๐๓. นายสมบัติ กองภา
๑๐๔. น.ต.ศิริวัฒน์ บุตรโคตร
๑๐๕. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
๑๐๖. นายสุนทร ชนินทรสงขลา
๑๐๗. นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
๑๐๘. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
๑๐๙. นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
๑๑๐. นางสาวชาลินี สุวรรณคุณ
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.

นายเกรียงศักดิ์ ศิริจรูญวงศ์
นางชนิสรา ดวงบุบผา
นายรชต มูลทรัพย์
นายสนิท ชาวไทย
นายเสกสรร ชนาวิโชติ
นายมนูญชัย ธีระอกนิษฐ
นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์
นายยุทธศักดิ์ บุตรนาม
นายธวัชชัย ธิควะ
นายจาเริญ สวัสดิ์วาทิน
นายบุญมี ประชาพันธ์
นางจินตนา ผาอินทร์
นายประไพรศิลป์ คิอินธิ
นายสุรพล เมืองแทน
นายสมพงษ์ พระโส
นางสาววราพรรณ ม่วงทอง
นายคาไพ ปิ่นใจ
นางวรุณี เทียนทวี

แทน ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้สกลนคร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
แทน ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
แทน ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯสาขาสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
พลังงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบจังหวัดสกลนคร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
/ . ๑๒๙ . . .
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๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
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๑๓๙.
๑๔๐.
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๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
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๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
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๑๕๙.
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๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.

นายธีระพงษ์ ขาลประภา
นายบุญธง เวฬุนารักษ์
นายเกรียงศักดิ์ เคนไชยวงศ์
นางวรรณภา จันทรมา
นายคาเขื่อน ร่มเกษ
นายบัญลุ สุราษฎร
นายทองใบ สุทธิประภา
นายสุรียะ แก้ววิรัตน์
นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์
นายสุวัฒน์ ศิริสวัสดิ์
นายบุญรัก ทัศมี
นายเสถียร อินธิเสน
นางรัชนี เดชะคาภู
นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายบรรณศักดิ์ จันททมา
นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์
นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายสุโชติ กาญจนกุล
นายณัฎฐ์ธีร์ อุดมประมวล
นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายอานาจ อิ่มใจ
นายกฤช ร่างน้อย
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
นายภานุมาศ สันติจิตโต
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายสาคร ธิวรรณลักษ์
นายชนก มากพันธ์
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
พ.ต.ท.ธนานันท์ วิชญ์ศรีบุญเรือง
พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
พ.ต.อ.กองพล สาราษฎร์
พ.ต.อ.ไพศาล ไชยบุตร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
แทน นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
แทน นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
แทน นายอาเภออากาศอานวย
แทน นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
แทน นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
/ .๑๖๖ . . .
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๖
๑๖๖. พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
๑๖๗. พ.ต.อ.พิพัฒน์ มนาปี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
๑๖๘. พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ บุญคง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
๑๖๙. พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
๑๗๐. พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูลสวัสดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
๑๗๑. พ.ต.ท.ตระการ มหรรณพ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
๑๗๒. พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรส่องดาว
๑๗๓. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
๑๗๔. พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
๑๗๕. พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
๑๗๖. พ.ต.อ.รชตะ ศรีวณิช
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเจริญศิลป์
๑๗๗. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๗๘. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๑๗๙. พ.ต.ท.อรรณพ พุ่งโตมร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
๑๘๐. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๑๘๑. พ.ต.อ.นวาระ จันมาวิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑๘๒. พ.ต.ท.พยุงศักดิ์ นามวรรณ
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสร้างค้อ
๑๘๓. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสว่าง
๑๘๔. พ.ต.ท.ภัทรพล กมล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนงาม
๑๘๕. พ.ต.ท.สุรชัย เชาว์พร้อม
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๒๘๖. พ.ต.ท.ภาณุพล เลพล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๒๘๗. พ.ต.ท.สันติสุข สุทธิกุล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๒๘๘. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๒๘๙. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
๒๙๐. ร.ต.อ.หญิงพิพอาร์ มาดาภา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์) (ติดราชการ)
๒. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๔. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓
๕. หัวหน้าฝุายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๖
๖. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
๗. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
๘. ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒นทพ.
๙. หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร
๑๐. ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
/ . ๑๑. หัวหน้าศูนย์ . . .
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๗
๑๑. หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดสกลนคร
๑๒. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลแพด
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลแวง
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (อาเภอวาริชภูมิ)
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
๓๐. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
๓๑. สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง ๕ กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจทางหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๒. นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๓. นางชุติมา มุ้งทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๔. นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
หัวหน้าฝุายอานวยการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๕. นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
ปูองกันจังหวัดสกลนคร
๖. นางสถาพร วงศ์รัตนะ
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
๗. นายสุทนัย เสนารักษ์
ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน
๘. นายอัมพร อุดมชารี
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๙. นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๐. นางสุภัค วรรณการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๑. นายขันตินนท์ ชาวันดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๒. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร
/ . เริ่มประชุม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๘
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น จานวน ๓ ราย
ประธาน : มีข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น จานวน ๓ ราย ดังนี้
๑.นายไกรราศ แก้วดี ปลัดจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (เดินทางเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕)
๒.นายสุริยัน จันทร์นคร สถิติจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
สถิติจังหวัดขอนแก่น (เดินทางเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕)
๓.นายจีระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๑
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๖ ราย
ประธาน : มีข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๖ ราย ดังนี้
๑.นายชนก มากพันธุ์ ตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
ชานาญการพิเศษ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครองอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มาดารง
ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๒.นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์ ตาแหน่งปลัดอาเภอ เจ้าพนักงานปกครอง
ชานาญการพิเศษ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครองอาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ย้ายมาดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๓.นายสุประณีต ยศกลาง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
๔.นายสนิท ชาวไทย ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ๘)
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
จังหวัดสกลนคร สานักงานตรวจสอบจังหวัดสกลนคร
๕.นายพรสิทธิ์ วิโรจน์ พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร ขึ้นดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสกลนคร (อานวยการระดับต้น) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
๖.นายปริญญา สมมิตร รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ย้ายมารักษาการ
ในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝุายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จานวน ๒๓ หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
/ . ระเบียบวาระที่ ๓ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
แทนคลังจังหวัดสกลนคร : ขอสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๓,๓๔๓.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๙๗๘.๘๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๘
รายจ่ายลงทุน : งบประมาณที่ได้รับ ๕๑๙.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๓๒.๗๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๐
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๓,๘๖๓.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๔๑๑.๕๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๐
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินกันไว้เบิก ๕๒.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๘๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินกันไว้เบิก ๗๘๖.๘๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๒๙.๙๙๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๔
ผลการเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับรายจ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
๑. สานักงานทางหลวงที่ ๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔.๐๐๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๘๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๑
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๖.๗๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๓. สานักงานทางหลวงชนบท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘.๑๗๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๘๐๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๘
๔. แขวงการทางสกลนครที่ ๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓.๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๑๕๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๗
๕. แขวงการทางสกลนครที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕.๓๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๑๓๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๒
๖. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕.๔๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๐๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓.๗๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔.๑๕๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๘
๘. สานักงานท้องถิ่นจังหวัด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๗.๙๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐๙.๗๖๖ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๐
ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเว็บไซต์ของสานักงานคลังจังหวัดที่ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของจังหวัดเกี่ยวกับ
เรื่องของผลเบิกจ่ายแต่ละหน่วยงานที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS โดยจะเริ่มทาการเข้าดูเว็บไซต์ได้ภายใน
ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จะมีสัญลักษณ์สีเขียว เหลือง แดง ว่าหน่วยไหนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
/ . ประธาน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๐
ประธาน : หน่วยงานไหนที่ยังไม่ดาเนินการเบิกจ่ายตามไตรมาสที่กาหนดเป้าไว้ ขอให้เร่งรัดดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์
ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ
พ.ศ.๒๕๕๕
- รับเรื่องรวมทั้งหมด จานวน ๒๗๗ เรื่อง (เป็นเรื่องของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน
๘๘ เรื่อง โดยรับเรื่องเข้าใหม่ในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ จานวน ๒๔ เรื่อง)
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๒๐๗ เรื่อง (เพิ่มขึ้น จากวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๔ จานวน ๑๙ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๗๐ เรื่อง (เป็นเรื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จานวน ๑๗ เรื่อง และ ๒๕๕๕ จานวน ๕๓ เรื่อง)
๒. สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๒.๑ มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๑๘๙ เรื่อง
๒.๒ ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๗๒ เรื่อง
๒.๓ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๗ เรื่อง
๒.๔ จาแนกตามช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๑๒ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๒ เรื่อง - ไม่มีเรื่องค้าง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหมดจานวน ๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๓ เรื่อง
ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๒ เรื่อง
(๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหมดจานวน ๑๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๑ เรื่อง - ไม่มีเรื่องค้าง
(๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๙๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๘๓ เรื่อง
- ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว อยู่ระว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๕ เรื่อง
(๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๗๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๖๓ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๓ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด จานวน ๕ เรื่อง
/. ๓. สรุปผล . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๑
๓. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปี พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๘๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๓๕ เรื่อง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๕๓ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๒ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑ เรื่อง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหมดจานวน ๒ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน
จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๓) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๓๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๗ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน
จานวน ๔ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด จานวน ๖ เรื่อง
(๔) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๓๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๒ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน
จานวน ๒ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑๐ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๖ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด จานวน ๙ เรื่อง
(๕) การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๑๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน
จานวน ๒ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๓ เรื่อง
(๖) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมดจานวน ๑ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๑ เรื่อง
ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ จานวน ๕ เรื่อง
/ . ได้รับรายงานครบ . . .
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๑๒
ได้รับรายงานครบทั้ง ๕ เรื่องแล้วสามารถดาเนินการเสนอยุติเรื่องได้ จานวน ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณา
กลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๒ เรื่อง และได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ จานวน ๑ เรื่อง
ทั้งนี้ได้รับรายงานและเสนอยุติเรื่องดังกล่าวแล้ว
ประธาน : ขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากมีเรื่องร้องเรียนมาในลักษณะนี้ขอให้เร่งรัดดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครได้แต่งตั้งคณะทางานกาหนดพื้นที่เปูาหมายการดาเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๕ ตามคาสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๓๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) เป็นประธานคณะทางาน
มีพัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นคณะทางานและเลขานุการ ซึ่งคณะทางานฯ ดังกล่าวได้ จัดประชุมฯ เมื่อวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยในที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทาการปกครองจังหวัด, สานักงานเกษตรจังหวัด, สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด, ธกส. จังหวัดสกลนคร, องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการกาหนดพื้นที่เปูาหมายการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๕ พร้อมได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องอินทนิล
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และมีมติกาหนดหมู่บ้านเปูาหมายฯ ที่จะดาเนินการในปี ๒๕๕๕ จานวน ๑๔๐
หมู่บ้านไว้เรียบร้อยแล้ว
ประธาน : ๑๔๐ หมู่บ้าน ทุกอาเภอมีรายชื่อ และได้แยกกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมีเรื่องอะไรบ้าง
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : ที่ได้ประชุมหารือกันไว้ กิจกรรมแรกคือเราได้มีการทบทวนความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง มีการแต่งตั้งคณะวิทยากรระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล ทั้งนี้เพื่อทบทวน
ทาความเข้าใจให้ตรงกัน จากนั้นจะมีการกาหนดหมู่บ้านเปูาหมาย กาหนดครัวเรือนที่เป็นแกนนาเข้าไป
ดาเนินการแต่ละหมู่บ้าน
ประธาน : ขอให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครจัดทาโครงการประชุมพิจารณาการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอร่วมเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ โดยให้มีจุดประสงค์
เปูาหมายเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ให้ชัดเจน โดยมีหลักการว่าเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และไม่เสี่ยง
การดาเนินการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๑๔๐ หมู่บ้าน ในกระบวนการพัฒนาไม่ได้หวัง
ผลว่า ๑๔๐ หมู่บ้านจะขับเคลื่อนให้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามที่เราต้องการ แต่เป็นการตั้งเปูาหมาย เพื่อที่จะ
วางแนวทางการปฏิบัติในสิ่งที่เราจะลงไปทางานกับชาวบ้าน แต่สิ่งที่สาคัญเศรษฐกิจพอเพียงจะสาเร็จได้ไม่ใช่
ส่วนราชการ ไม่ใช่จังหวัดหรืออาเภอ หรือ ไม่ใช่ท้องถิ่นเพียงหน่วยงานเดียว แต่ชาวบ้านจะต้องเห็นดีด้วยและ
มีส่วนร่วมด้วย ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านเข้าใจดี การเรียนรู้ที่ชาวบ้านเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมีทาง
ราชการเป็นตัวกลางในการเขื่อมประสานให้แพร่กระจายไปสู่หมู่บ้านที่กาลังจะเริ่มดาเนินการ อยากจะกาหนด
เพื่อให้ทุกคนรับรู้พร้อมๆกันว่า ๑๔๐ หมู่บ้าน ที่จะช่วยกันในการพัฒนา นั้น นายอาเภอรับทราบสถานะภาพ
หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละหมู่บ้านของท่านชัดเจนแค่ไหน เรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
เบื้องต้นเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้รู้สถานะภาพหมู่บ้านตัวเองก่อนด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าบัญชีครัวเรือน เรื่อง
กิจกรรมที่จะทาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงแนวทาง ขอให้อาเภอได้พูดคุยกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลว่าควรจะวางแนวทางปฏิบัติอย่างไร และขอให้มกี ารบูรณาการกิจกรรมไว้ด้วย
ต้องมีเรื่องกิจกรรมที่ชัดเจน
/ . ที่ประชุม . . .
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๑๓
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่องการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : เรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการสารวจข้อมูลจาก
จปฐ. จากเวทีประชาคม มีครัวเรือนยากจนเปูาหมาย ๑๓๗ ครัวเรือน แยกออกเป็น ๒ ประเภท ประเภท
ที่สามารถพัฒนาตนเองได้ มีอยู่ ๗๘ ครัวเรือน ประเภทที่ควรสงเคราะห์ เช่นคนพิการ หรือสูงอายุ มีอยู่
๕๙ ครัวเรือน ความคืบหน้าในการดาเนินการ ชุดปฏิบัติการตาบลได้เยี่ยมครัวเรือนยากจนและพูดคุยถึง
ทัศนคติที่มีอยู่ ดูทักษะ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ และทาประวัติ ดาเนินการแล้ว ๕๔ ครัวเรือน ส่วนอีก
๘๓ ครัวเรือนอยู่ระหว่างดาเนินการ สาหรับแผนการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
จะให้ทีมปฏิบัติแก้ไขปัญหาความยากจนทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ และทีมงาน ช่วยกัน
วิเคราะห์ปัญหาครัวเรือนยากจน และช่วยจัดทาแผนชีวิตหรือเข็มทิศชีวิต
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : สานักงาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ขอรายงานการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระทาผิดกฎหมายปุาไม้ และสถานการณ์ไฟปุา ของจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นการวางมาตรการการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติในเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืน้ ที่จังหวัดสกลนคร โดยได้จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏิบัติการระดมพลดับไฟปุา
จังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบตามแผน นอกจากนี้
ยังได้แต่งตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายปุาไม้ และแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบแผนปฏิบัติ
การระดมพลดับไฟปุา สาหรับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ รายละเอียดได้แจกจ่ายเอกสาร
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบแล้ว
ประธาน : ขอให้นายอาเภอ เป็นหูเป็นตาแทนในทุกทุกเรื่อง เช่น เรื่องยาเสพติด เรื่องการตัดไม้ทาลายปุา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน เรื่องโครงการ
พระราชดาริ และเรื่อง OTOP ใช้โครงการเดียวบูรณาการขับเคลื่อนทุกเรื่อง เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
และให้พิจารณากาหนดจุดที่มีการตัดไม้ทาลายปุาของแต่ละอาเภอจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๒ แห่ง) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายละเอียดกาหนดการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
/ . และการเตรียมการ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๔
และการเตรียมการรับเสด็จในส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดทาเอกสารและแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบแล้ว
ประธาน : ขอให้ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะ
จะมีผู้เข้ามาในจังหวัดสกลนครเป็นจานวนมาก จะต้องยกระดับการให้บริการให้ดีขึ้น เรื่องนี้ขอให้นัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึง่ เรื่องการรักษาความปลอดภัย เรื่องการบริการชาวบ้าน เรื่องของการให้บริการ
ภาคเอกชน ร้านค้า ที่จอดรถ ที่พัก อยากให้คนที่เข้ามาสกลนครกลับไปแล้วชื่นชมว่าได้รับการให้บริการ
ดูแลเป็นอย่างดี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยจังหวัดสกลนครพิจารณาเห็นว่า เทสรังสีอนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่
ณ วัดถ้าขาม อาเภอพรรณานิคม เป็นอนุสรณ์สถานพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปูุเทสก์ เทสรังสี)
ซึ่งได้ละสังขาร ณ วัดแห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ และศิษยานุศิษย์ได้ขออนุญาตก่อสร้าง โดย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์เจดีย์ฯ พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อการก่อสร้างจานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เป็น
ผู้แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกปรียอดฉัตรเทสกเจดีย์ฯ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเปิดเทสกเจดีย์ และบรรจุอัฐิธาตุพระราช
นิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปูุเทสก์ เทสรังสี)
จังหวัดได้รับรายงานว่าเทสกเจดีย์ฯ ชารุด โดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ได้ทาการสารวจ พร้อมทั้งหาแนวทางซ่อมแซมเทสกเจดีย์ฯ ซึ่งปรากฏว่าเทสกเจดีย์ฯ ชารุด เสียหายในส่วนของ
เจดีย์ หลังคา พื้นหินแกรนิต และผนังด้านนอกของอาคาร ในการนี้จังหวัดได้ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
(ธ) พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดถ้าขามและมูลนิธิอนุสราลัยหลวงปูุเทสก์ เทสรังสี พิจารณาและได้มีมติเห็นชอบ
ให้ดาเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม ด้วยการทาสีทองที่ปลียอดเจดีย์ใหญ่ปลียอดเจดีย์ และคันทวย การ
รื้อถอนและปูพื้นหินแกรนิต งานรื้อถอนและซ่อมแซมหลังคาและงานทาสี โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ทั้งหมดจานวน ๓,๑๘๒,๖๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจังหวัดได้ร่วมกับ
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร(ธ) และวัดถ้าขามในการจัดทอดผ้าปุาสามัคคีสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมเทสก
เจดีย์ฯ กาหนดนากองผ้าปุาสามัคคีทอดถวายในวันงานบูรพาจารย์ ประจาปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดปุาสุทธาวาส อาเภอเมืองสกลนคร
โดยมีกาหนดการคร่าว ฯ ดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ทาบุญตักบาตรรอบพิพิธภัณฑ์หลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต
เวลา ๐๗.๓๐ น. - พระเถระที่ได้รับนิมนต์ ประกอบพิธีรับทักษิณานุประทาน
ณ ศาลา ๖๐ ปี บูรพาจารย์
- ทอดถวายผ้าปุาสามัคคีสมทบทุนบูรณะ “เทสกเจดีย์”
- ถวายภัตตาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ สามเณร
- พระสงฆ์อนุโมทนา / ประพรมน้าพระพุทธมนต์
- คณะชีพราหมณ์คารวะพระรัตนตรัย
- ฟังธรรมโอวาทจากพระเดชพระคุณราชวิสุทธินายก
- กล่าวคาลาสิกขา
- เสร็จพิธี
/ . จังหวัดจึงขอ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๕
จังหวัดจึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดได้แสดงจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
ทอดผ้าปุาสามัคคีสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมเทสกเจดีย์ โดยพร้อมเพรียงกัน หากไม่สะดวกประการใด
ขอให้รวบรวมเงินผ้าปุาสามัคคี ส่งให้สานักงานจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ด้วย
จักขอบคุณยิ่ง จึงนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน : ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมทาบุญในครั้งนี้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องผลการประกวดแข่งขันจังหวัด/ชมรม To BE NUMBER ONE ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๕๕
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กาหนดจัดการประกวดแข่งขัน
จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๕๕ ในห้วงวันที่ ๑๙-๒๐
มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสกลนคร ได้จัดส่งจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๕ ประเภท ได้แก่
๑. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น
๒. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษากลุ่มดีเด่น : โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๓. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย:
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๔. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบพร้อมเป็นระดับเพชร : โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๕. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชนกลุ่มดีเด่น : ชมรม TO BE
NUMBER ONE ตาบลพังขว้าง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ผลการตัดสินการประกวดแข่งขัน จังหวัด /ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏว่าจังหวัดสกลนคร ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคฯ เพื่อเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันในระดับประเทศ จานวน ๒ ประเภท ได้แก่
๑. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น
๒. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชร ปีที่ ๑ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร ได้ดาเนินการตามแผนบูรณาการฯ ของจังหวัดกับ
ทุกภาคส่วน ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๔ มกราคม ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน โดยปฏิบัติการพร้อมกันทุก
อาเภอ ตามมาตรการเน้นหนัก ๘ มาตรการ และมาตรการพิเศษ ๔ มาตรการ โดยการจัดตั้งจุดตรวจหลัก
/ . ๔๗ จุด และ . . .
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๑๖
๔๗ จุด และจุดตรวจรอง/จุดสกัดในชุมชน ๓๙๙ จุด มีผู้ปฏิบัติงานรวม ๑,๒๑๕ คน ออกตรวจเยี่ยม ตรวจ
ติดตามทุกวัน และจัดประชุมสรุปประเมินผล พร้อมวางแผนการปฏิบัติงานทุกวัน โดยมีผลสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม ๓๖ ครั้ง (ปีใหม่ ๒๕๕๔ จานวน ๕๑ ครั้ง) : ลดลง ๑๕
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑
๒. มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม ๓๖ คน (ปีใหม่ ๒๕๕๔ จานวน ๕๗ คน) : ลดลง ๒๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๖.๘๔
๓. ผู้เสียชีวิตรวม ๔ ราย เป็นชาย ๓ คน หญิง ๑ คน (ปีใหม่ ๒๕๕๔ จานวน ๗ ราย) :
ลดลง ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕
(๑) พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
- รถจักรยานยนต์เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย (๓๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๑
- ขับรถเร็วเกินกาหนด แซงในที่คับขัน (๒) คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕
- อื่น ๆ (๓) คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓
(๒) ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
- รถจักรยานยนต์ (๓๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๑
- รถปิคอัพ + รถเก๋ง (๔) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑
- อื่น ๆ (๑) คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗
(๓) ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
- ทาง อปท./อบต. (๑๘) คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๙
- ทางหลวงแผ่นดิน (๑๖) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔
- ทางหลวงชนบท (๒) คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕
(๔) ช่วงเวลาของการเกิดเหตุสูงสุด
๐๖.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. (๖) คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖
๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. (๘) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
๑๕.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. (๑๙) คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๗
- ๒๑.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. (๓) คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓
(๕) ช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุ
อายุต่ากว่า ๑๕ ปี (๕) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๘
อายุ ๑๖ – ๒๕ ปี (๑๐) คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๗
อายุ ๒๖ – ๓๕ ปี (๗) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔
อายุมากกว่า ๓๕ ปี (๑๔) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๘
๔. การเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตามมาตรการ “๓ ม ๒ ข ๑ ร” สะสม ๗ วัน
เรียกตรวจ
มาตรการ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย
เมาสุรา

จานวน
๑๕,๙๒๘
๑๑,๒๓๕
๓๐,๘๗๓

ดาเนินคดี
มาตรการ
ไม่สวมหมวกนิรภัย
มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย
เมาสุรา
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จานวน
๓,๗๔๖
๔๖๖
๖๙

๑๗
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่
ขับรถเร็วเกินกาหนด
ฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร
ขับรถย้อนศร
แซงในที่คับขัน
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
รวม

๓๐,๐๑๖
๔๙,๖๕๓
๒๐,๘๑๓
๒๑,๑๐๐
๒๑,๖๐๖
๒๐,๐๐๕
๒๒,๐๕๓
๒๔๓,๒๘๒

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่มีใบขับขี่
ขับรถเร็วเกินกาหนด
ฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร
ขับรถย้อนศร
แซงในที่คับขัน
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
รวม

๒,๓๒๕
๔,๒๔๘
๕๘๔
๑,๐๐๖
๑,๐๓๗
๑๙๒
๒๑๙
๑๓,๘๙๒

ปัญหาอุปสรรค
๑. ขาดวัสดุอุปกรณ์ เช่น กรวยยาง กระบองไฟ สัญญาณไฟประจาจุดตรวจ ไฟฟูาแสงสว่าง ปูายเตือน
๒. งบประมาณมีจากัดในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สรุปข้อเสนอแนะ
๑. ควรเสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาเข้าแผนประจาปี และนาเข้าข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนถึงเทศกาล
๒. การที่ตั้งจุดตรวจ กรณีไม่มีความเหมาะสม มีความเสี่ยง ควรปรับเปลี่ยนที่ตั้งจุดใหม่ หรือปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสม
๓. ให้จุดตรวจจัดให้มีบอร์ดภาพกิจกรรมด้านการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๔. การจัดตั้งจุดตรวจ ให้มีการดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกต้อง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องโครงการรณรงค์ประกันภัย พ.ร.บ.สาหรับรถราชการ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร :
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร ขอรายงานโครงการ
รณรงค์ประกันภัย พ.ร.บ.สาหรับรถราชการ โดยมีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/วิธีดาเนินการให้
ส่วนราชการแจ้งรถราชการที่ยังไม่ทาประกันภัย และให้ข้าราชการ สารวจข้อมูลให้สานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ข้อมูล
มาแล้วจะกาหนดวันประชุมต่อไป
ประธาน : ขอให้ทาหนังสือมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ อาเภอ และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ส่งมาภายในกาหนดเวลาจะได้รู้ว่ามีจานวนเท่าไร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องการเตรียมการพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอาเภอวาริชภูมิ
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร : การจัดสร้าง
ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี ” อาเภอวาริชภูมิ ได้ดาเนินการจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ
๕๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเทิดทูนบูชาที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์
และเป็นการบุกเบิกพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน
/ . กระทรวงศึกษาธิการ . . .
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๑๘
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(สานักงาน กศน.) ได้แจ้งเข้าร่วมโครงการ ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี ” ลาดับที่ ๘๘ ของประเทศ
สถานที่ตั้ง ที่ดินราชพัสดุทะเบียนหมายเลขที่ ๔๙๒ เลขที่ ๖๕ ตาบลวาริชภูมิ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวา
การก่อสร้างจังหวัดสกลนครได้อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๔๙ งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)
จานวน ๕,๒๙๗,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) การก่อสร้างได้ดาเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ประธาน : ขอให้นัดประชุมการเตรียมการพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องกาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
แทนปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๕ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลท่าศิลา หมู่ที่ ๑๒ ตาบลท่าศิลา อาเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
กาหนดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ปรับเปลี่ยนกาหนดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
จากเดิมวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็น วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดศรีบุญเรือง
บ้านเชิงชุมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตาบลเชิงชุม อาเภอพรรณานิคม
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด
สกลนคร เมตตาธรรมมูลนิธิ ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และส่งแบบตอบรับให้จังหวัด
ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑, ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗
หรือทาง E-mail:dopasn@hotmail.com
ประธาน : กาหนดออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไว้ก่อน หากมีการประชุม ค.ร.ม สัญจร ให้เลื่อนไปก่อน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๕
แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ดังนี้
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๗ ครั้ง จานวน ผู้บริจาค ๑,๑๖๔ ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
๔๕๖,๖๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอวานรนิวาส จานวน ๑๐๗ ราย ปริมาณโลหิต
๔๒.๘๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอบ้านม่วง จานวน ๑๕๔ ราย ปริมาณโลหิต
๖๑,๖๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอส่องดาว จานวน ๑๕๘ ราย ปริมาณโลหิต
/ . ๖๓,๒๐๐ ซีซี. . . .
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๑๙
๖๓,๒๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอเมืองสกลนคร จานวน ๑๙๖ ราย
ปริมาณโลหิต ๗๘,๔๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอภูพาน
จานวน ๒๓๘ ราย ปริมาณโลหิต ๙๕,๒๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอกุดบาก จานวน ๑๘๘ ราย ปริมาณโลหิต
๗๕,๒๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอคาตากล้า จานวน ๑๒๓ ราย ปริมาณโลหิต
๔๙,๒๐๐ ซีซี.
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอเต่างอย
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สานักงานแขวงการทางหลวงที่ ๓
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอวาริชภูมิ
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร อาเภอพังโคน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอกุสุมาลย์
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอพรรณานิคม
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภออากาศอานวย
จานวน ๒๐๐ ราย
การจัดหาสมาชิก สมาชิกกิติมาศักดิ์ ไม่มี
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย อาเภอภูพาน
เงินสด ๑๖,๐๐๐ บาท สิ่งของมูลค่า ๗,๕๐๐ บาท
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอพรรณานิคม เงินสด ๓,๐๐๐ บาท สิ่งของมูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือราษฎรยากจน อาเภอเมืองสกลนคร เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
สิ่งของมูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
- สมทบสร้างบ้าน อาเภอพรรณนานิคม ๑๑,๓๐๐ บาท
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอวานรนิวาส ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอโพนนาแก้ว ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ อาเภอส่องดาว ถุงยังชีพ จานวน ๑๐๐ ชุด มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) : ขอนาเรียนเรื่องของการประชุม ค.ร.ม.
สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี จะมีจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมประชุม ๑๒ จังหวัด
/ . กาหนดประชุม . . .
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๒๐
กาหนดประชุมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยจังหวัดสกลนครได้จัดเตรียมโครงการที่จะ
นาเสนอของจังหวัด ประมาณ ๑๐ โครงการ ซึ่งน่าจะเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัด
อีก ๑๐ โครงการ ก่อนวันประชุม ๑ วัน จะมีรัฐมนตรีเข้ามาในจังหวัดเพื่อตรวจพื้นที่ที่จะนาเสนอแต่ละ
โครงการ จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี พื้นที่ที่คาดว่าจะให้
ตรวจเยี่ยมคือหนองหาร เส้นทางถนน ๔ เลน อาเภอสว่างแดนดิน และอาเภอบ้านม่วง จึงนาเรียนเพื่อทราบ
เบื้องต้น
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๒ เรื่องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร : ขอแจ้งเรื่องการจัดทาภาพกิจกรรมโครงการของส่วนราชการ องค์กร
ภาคเอกชน เพื่อนาเสนอในที่ประชุมทราบนั้น มีหลายหน่วยที่นาภาพมาส่งให้ที่สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด ขอเรียนว่า หากส่วนราชการใดมีกิจกรรมโครงการใดที่จะนาเสนอ ขอให้ประสานกับสานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดก่อน และให้ส่งก่อนวันที่ ๒๔ ของทุกเดือน
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๓ เรื่องประชาสัมพันธ์การจาหน่ายนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ (Love King)
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้จัดทานาฬิกาเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
นาฬิกามี ๑๒ แบบ อยากจะประชาสัมพันธ์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนได้ช่วยอุดหนุนส่วนหนึง่
จะนาไปทูลเกล้าถวายฯ
ประธาน : เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนาขึ้นทูลเกล้าถวายฯ ขอให้ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้ให้
สนับสนุนซื้อนาฬิกาด้วย ในราคาเรือนละ ๙๙๙ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๔ เรื่องการจัดทาหนังสือเรื่องเล่าพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประธาน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จที่จังหวัดสกลนคร จานวน ๙๑ ครั้ง มีเรื่องเล่าว่า เช่นที่
อาเภอวานรนิวาส มีคนนาพระพุทธรูปมาถวายในหลวง ในหลวงก็ถามว่าชื่ออะไร บ้านอยู่ที่ไหน วันรุ่งขึ้นใน
หลวงเสด็จส่วนพระองค์ ขับรถไปถามหานายคนนี้ ปรากฏว่าเจอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงวิ่งพาใน
หลวงไปหาชายคนนั้น ก็เป็นที่มาว่าอาเภอวานรนิวาสต้องวิ่งเฉลิมพระเกียรติทุกปี ปีที่แล้ววิ่ง ๘๔ กิโลเมตร
และในปี ๒๕๕๕จะต้องวิ่ง จานวน ๘๕ กิโลเมตร คือตานานที่เล่าขานกันมา หากเราไม่มีการจดบันทึกไม่มี
การรวบรวมเก็ตเล็กเก็ตน้อยนี้เอาไว้ แต่มีความสาคัญต่อชาวสกลนครก็จะหลุดเลื่อนหายไป และมีเรื่องเล่าว่า
ในหลวงเสด็จที่เขตอาเภอเมืองสกลนคร มีชาวบ้านเอานมมาถวายใส่ขวดอย่างดี ในหลวงดื่มนมบูดก็เป็นที่มา
ว่าขอให้ตั้งโรงนมในจังหวัดสกลนคร ทุกครั้งที่เสด็จจะมีเรื่องเล่าทุกครั้ง โดยพระองค์จะเสด็จมาส่วนพระองค์
ถ้าใครเข้ามาที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์บริเวณตรงลานคาหอมจะมีบ้านทรงไทย อยู่ ๓ หลัง ทางขวามือ
ความเป็นมาคือในหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมีชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงมารับเสด็จและใส่ผ้าถุง
เป็นลายพื้นเมืองของคนสกลนคร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินนี าถ ถามว่าขอฉันได้ไหม ชาวบ้านบอก
ว่าไม่ได้เพราะไม่มอี ะไรนุง่ มา ท่านถามว่าบ้านอยู่ที่ไหน พอรุ่งเช้ามาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จไปและขอผ้าถุงผืนนั้นมา จึงเป็นที่มาของศูนย์ศิลปาชีพ และมีการเอาแม่บ้านไปประจาที่ศูนย์ศิลปาชีพ
คาว่าปุารักษ์น้าเกิดขึ้นที่อาเภอส่องดาวครั้งแรกเป็นต้น จึงมีความคิดที่จะจัดทาหนังสือ โดยจะมีการรวบรวม
เรื่องเล่าเหล่านี้ เบื้องต้นขอให้นายอาเภอทั้ง ๑๘ อาเภอ ได้ตรวจสอบว่าเสด็จเมื่อไร ไปที่ไหน ขอให้แสวงหาข้อมูล
/ . เรื่องเล่าเกี่ยวกับ . . .
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๒๑
ว่าวันที่ท่านเสด็จไปมีเรื่องเล่าอะไรบ้าง และขอรูปภาพมาประกอบ ส่วนหนึ่งได้ติดต่อกับผู้ดูแลพระตาหนักภู
พานราชนิเวศน์ จะทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไป สามารถขอพระราชทานรูปได้ และอีกส่วนหนึ่งจะได้
ข้อมูลมาจากหอสมุดแห่งชาติ วันเวลาที่ระบุได้ โดยจะรวบรวมทั้งรูปพื้นบ้านที่เรามีอยู่เหมือนที่อาเภอเจริญ
ศิลป์ พอได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วจังหวัดจะจัดตั้งคณะทางานและขออนุญาตให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการตั้งชุดคณะทางานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทาเรื่องนี้
เรื่องเล่าต่างๆ เพื่อรวบรวมกิจกรรมในอดีตจนปัจจุบันไว้เป็นรูปเล่ม จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
ที่ประชุม : เห็นด้วย
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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