รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
.………………………….......
ผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒. นางวิตยา ประสงค์วัฒนา
๓. พ.อ.เกรียงไกร พันธุเพ็ง
๔. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
๕. นายประสงค์ คงเคารพธรรม
๖. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๗. นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์
๘. นายคมสันต์ ล่องวิเชียร
๙. นายณัฐวัฒน์ พราวพันธุ์
๑๐. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
๑๑. นางสุนันทา บรรณสาร
๑๒. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร
๑๓. นายถนอม จันทรมณี
๑๔. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๕. นายเชวงพัฒฑ์ กิตติศักดิ์นาวิน
๑๖. นายสมชาย อุดมโชค
๑๗. นายธีระชัย สีตลารมณ์
๑๘. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๑๙. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
๒๐. นายกาจัด ราชคา
๒๑. นางณัชชพร ชัยศิริถาวรกุล
๒๒. นายพิทยา อุปพงษ์
๒๓. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๔. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย วงษ์วิโรจน์
๒๕ นางอดาพร สมพงษ์
๒๖. พ.ท.ธงชัย อุ่นใจ
๒๗. นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร
๒๘. นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
๒๙. นายวีระพงษ์ พลธิรักษา
๓๐. นายชุมพล เจียมวิไล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รอง ผอ.รมน.จว.ส.น. (ฝท)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แทน คลังจังหวัดสกลนคร
แทน ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
แทน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสตั ว์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
แทน แรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
แทน ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
แทน สัสดีจังหวัดสกลนคร
เกษตรจังหวัดสกลนคร
สถิติจังหวัดสกลนคร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
/ . ๓๑ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒
๓๑. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
๓๒. นายวีระ ศรีสาราญ
๓๓. นายวิชาญ แท่นหิน
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

นายประเวศ กันสุข
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
นายเอกคม ด้วงชะเอม
นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง
นายเลิศพงศ์ กลัดอ่า
นายสันติ ไชยยศ
นายทวีนาท แก้วนิมิต
นายนรเชษฐ พิทักษ์สฤษดิ์
นางเทวี สิงห์พรมมา
นายบรรจง ปัญญาวัน
นายมนัส สุวรรณกาโล
ร.อ.เฟื่อง คุณากร
พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิทธิโคตร
ร.อ.วรกฤต พุ่มแก้ว
น.ต.นิเวศ ศรีเวียง
พ.ต.ท.วงศ์หิรัญ สุริโยพลกุล
นางสาวสร้อยศิริ บรรณวัฒน์

๕๒. นายธนากร งามชมพู
๕๓. นายไพบูลย์ ชวรุ่ง
๕๔. นายเสนอ ทองจีน
๕๕. นายจรูญศักดิ์ พุตน้อย
๕๖. นายปัญญา มหาชัย
๕๗. นายสุเธียร นามวงศ์
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.

นายสรศิลป์ นันตสุข
นายสมพร ป้องนานาต
นายสมจิตร เข็มทอง
นายวิเชียร แจ่มใส

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓
แทน ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบินฝูงบิน ๒๓๖
แทน ผู้กากับการกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แทน รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
แทน ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
/ . ๖๒. . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓
๖๒. นานมารุต ทรัพย์สุขสาราญ
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.

นายมนู อ้นประเสริฐ
นายสมาน ไชยศรี
นางณัฐธภา เริงเลื่อม
นายกาญจน์ หมอกกุล
นายเสน่ห์ แก้วบุญเรือง
นายศักดิ์ดา อยู่เดช
นายณรงค์ เริงชัยภูมิ
นางษมาพร รัมภา
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
นายพิษณุ ฟ้าเลื่อน
นายชัยวัฒน์ วัฒนธ์วรากุล
นายวิศษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
นายภักดี ไชยเพชร

๗๘. นางพนิดา ชัยมาโย
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.

นายเกษศิริ สุวพงษ์
นางวัชรี จันทรสาขา
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ
นายสนธิ อนุญาหงษ์
นายฉลอง ชาแสน
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
พ.อ.อ.ปรีดา นิยมคา
นายทวีศักดิ์ อุปพงษ์
ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
นายสังขดิษฐ์ สาลี
นาวาอากาศตรี วิทยา ดอกบัวโรย
นายวิชัย ไชยโมง
นายบุญเรือง แสนโสม
นายศรีวิทย์ วุธรา
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นายกิตติรัตน์ ประภารัตน์
นางสาวนวรรณ ทันทะวา

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
สกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
แทน การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ. ๐๑๗
แทน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
/ . ๙๗. . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔
๙๗. นายธรรมรัตน์ นามวงษ์
๙๘. นายปรีชา จันทะวงศ์
๙๙. นายพิจิตร สุโข
๑๐๐. นายชูชาติ เทพสุต
๑๐๑. นายประสิทธิ์ ค้าดี
๑๐๒. นายประสิทธิ สาขา
๑๐๓. นายสุพลวิชธ์ โคตรสมบัติ
๑๐๔. นางพเยาว์ ภูมิพานิช
๑๐๕. นางนฤมล อินธิแสง
๑๐๖. นายปริญญา สมมิตร
๑๐๗. นางพรปวีณ์ เมธากรณ์
๑๐๘. นางณภักสร์ ฮ่มป่า
๑๐๙. น.ต.ธงชัย ฤทธิ์มหันต์
๑๑๐. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
๑๑๑. นายสุนทร ชนินทรสงขลา
๑๑๒. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
๑๑๓. นางณัฐกฤตา กองพันธ์
๑๑๔. นางสาวนงนุช เสือก้อน
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.

นายเกรียงศักดิ์ ศิริจรูญวงศ์
นางชนิสรา ดวงบุบผา
นายสนิท ชาวไทย
นายสุรชัย เดชศิริอุดม
นายมนูญชัย ธีระอกนิษฐ
นายโกมุท ทีฆธนานนท์
ด.ต.วัฒนา ยงคาชา
นายพัชรพล เกตวงษา
นายสุรพล นิติกิจไพบูลย์
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์
นางทิพเนตร เสนาคา
นายกอง เริ่มรักษ์
นางจินตนา ผาอินทร์
นายผาน พวงเงิน
นายเทวัญ ศรีสาราญ
นายฉัตรพล ปันเศษ
นายอานนท์ จันทร์แก้ว
นายฉวี คาขจร
นายจอมมา ดาบอาลา

หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
แทน ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
แทน ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
แทน ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
จังหวัดสกลนคร
แทน พลังงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบจังหวัดสกลนคร
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
/ . ๑๓๔ . . .
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๕
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.

นางวรุณี เทียนทวี
นางณภัค กุลยนิช
นายธีระพงษ์ ขาลประภา
นายไชยา จันทอง
นายเกรียงศักดิ์ เคนไชยวงศ์
นางวรรณภา จันทรมา
นายจิตติพงศ์ ยาทองไชย
นายเฉลิมพร ภูราช
นายธนพล คาลือ
นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์
นายสุวัฒน์ ศิริสวัสดิ์
นายอนุชา ไชยทะมาตร
นายประวิทย์ เพชรนอก
นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายบรรณศักดิ์ จันทมา
นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์
นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายสุโชติ กาญจนกุล
นายณัฎฐ์ธีร์ อุดมประมวล
นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายอานาจ อิ่มใจ
นายกฤช ร่างน้อย
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
นายภานุมาศ สันติจิตโต
นายเศรษฐา พูลสง่า
นายสาคร ธิวรรณลักษ์
นายชนก มากพันธุ์
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
พ.ต.ท.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง
พ.ต.ท.สุเทพ สนิทชน
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
พ.ต.อ.กองพล สาราษฎร์
พ.ต.อ.ไพศาล ไชยบุตร
พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
พ.ต.อ.พิพัฒน์ มนาปี

แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่าง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
แทน นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
แทน นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
แทน นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
แทน นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
แทน นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
/ . ๑๗๓. . . .
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๖
๑๗๔. พ.ต.ท.ระพีพัฒน์ บุญคง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
๑๗๕. พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
๑๗๖. พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูลสวัสดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
๑๗๗. พ.ต.อ.นิยม พุธาศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
๑๗๘. พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรส่องดาว
๑๗๙. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
๑๘๐. พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
๑๘๑. พ.ต.ท.เอกวัฒน์ รักโคตร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
๑๘๒. พ.ต.ท.สุคนธ์ พัฒน์มะณี
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเจริญศิลป์
๑๘๓. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๘๔. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๑๘๕. พ.ต.ท.อรรณพ พุ่งโตมร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
๑๘๖. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๑๘๗. พ.ต.ท.วรพงษ์ พุ่มศิโร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
๑๘๘. พ.ต.ท.พยุงศักดิ์ นามวรรณ
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสร้างค้อ
๑๘๙. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสว่าง
๑๙๐. พ.ต.ท.ภัทรพล กมล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนงาม
๑๙๑. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรคาบ่อ
๒๙๒. ร.ต.ต.สุริยา นนท์คาวงค์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๒๙๓. พ.ต.ท.สันติสุข สุทธิกุลสมบัติ
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๒๙๔. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๒๙๕. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
๒๙๖. พ.ต.ท.พัฒนอุดม อุ่นประภา
ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร
๒๙๗. ร.ต.อ.วรวิทย์ นนพละ
รอง สอ.สส.รอง หน.ศจร.ภ.จว.สกลนคร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์) (ติดราชการ)
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๓. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
๔. หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
๕. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
๖. หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
๗. ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒ นทพ.
๘. หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร
๙. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร ๑ และ ๒
๑๐. ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
๑๑. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
๑๒. หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดสกลนคร
๑๓. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๑๔. หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
/ . ๑๕. . . .
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๗
๑๕. ประธานกรรมาธิการจังหวัดสกลนคร
๑๖. ผู้จัดการประสานงาน ลุ่มน้าโขง ที่ ๓
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลแพด
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
๓๐. นายกเทศมนตรีตาบลแวง
๓๑. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
๓๒. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
๓๓. นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
๓๔. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๓๕. สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๓๖. สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง ๕ กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจทางหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๒. นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๓. นางชุติมา มุ้งทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๔. นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๕. นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
๖. นางสถาพร วงศ์รัตนะ
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
๗. นายสุทนัย เสนารักษ์
ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน
๘. นายอัมพร อุดมชารี
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๙. นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๐. นางสุภัค วรรณการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๑. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร
/ . เริ่มประชุม . . .
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๘
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น จานวน ๑ ราย
ประธาน : มีข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น จานวน ๑ ราย ได้แก่ นายอดิศร ธรา สหกรณ์จังหวัด
สกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่งสหกรณ์จังหวัดหนองคาย (เดินทางเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
๑.๒ ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๔ ราย
ประธาน : มีข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๔ ราย
(๑)นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ตาแหน่งปลัดจังหวัดชัยภูมิ (ผู้อานวยการสูง)
ย้ายมาดารงตาแหน่งปลัดจังหวัดหวัดสกลนคร (ผู้อานวยการสูง)
(๒)นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
สถิติจังหวัดสกลนคร
(๓)นายสมิทธิ เรืองจันทร์ ผู้อานวยการแขวงการทางเชียงรายที่ ๑
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑
(๔)นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดหนองคาย ย้ายมาดารงตาแหน่ง
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ จานวน ๒๑ หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
แทนคลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังนี้
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๓,๘๒๑.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๕๒๐.๔๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๒
รายจ่ายลงทุน : งบประมาณที่ได้รับ ๗๗๖.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๖๙.๐๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๘
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๔,๕๙๘.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๙๘๙.๕๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๖
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสกลนครตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกุมภาพันธ์
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายจ่ายรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณที่ได้รับ ๔,๕๙๘.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๙๘๙.๕๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณที่ได้รับ ๗,๘๔๘.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๗๘๖.๘๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๓ ลดลงร้อยละ ๑๓.๐๓
/ . รายจ่ายลงทุน . . .
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๙
รายจ่ายลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณที่ได้รับ ๗๗๖.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๖๙.๐๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณที่ได้รับ ๒,๙๑๘.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๘๑๖.๓๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๓ ลดลงร้อยละ ๑.๘๕
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินกันไว้เบิก ๕๒.๗๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕.๑๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๘
พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินกันไว้เบิก ๘๒๒.๒๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๔๐.๓๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๕
ผลการเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับรายจ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อมูล
ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
(๑) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๐.๐๓๕ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐
(๒) สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๐.๐๔๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐
(๓) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๐.๐๗๕ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐
(๔) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕.๐๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐
(๕) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖.๗๕๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐
(๖) แขวงการทางสกลนครที่ ๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖.๗๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐
(๗) แขวงการทางสกลนครที่ ๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘.๑๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๗๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๖
(๘) โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘.๒๖๑ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๐๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖
(๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕.๔๘๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๖๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒
(๑๐) สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖.๑๙ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๗.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓
(๑๑) สานักงานทางหลวงที่ ๓ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙.๘๔๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๘๒ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๐.๔๑
(๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐.๕๘๘ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑๖.๕๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๕
(๑๓) จังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘.๓๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐
(๑๔) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๙.๐๑๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐
/ . ๑๕. สานักงาน . . .
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๑๐
(๑๕) สานักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๙.๘๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
๔๑๙.๗๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๕
- ในปีนี้งบประมาณจะมาช้า การเบิกจ่ายคงมีเป้าหมายเหมือนปีที่แล้ว ปีที่แล้วในภาพรวมไตรมาสที่ ๑
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๔ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๘ และไตรมาสที่ ๔ ณ สิ้นปีคือ
ร้อยละ ๙๓
ประธาน : ขอให้ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยกรุณาเร่งรัดด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดสกลนครขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้

-

(๑) สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- รับเรื่องรวมทั้งหมด จานวน ๑๘๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง ๑๗๕ เรื่อง
- อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จานวน ๓ เรื่อง
- ได้รับรายงานและอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๑ เรื่อง
(๒) สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๑๐๑ เรื่อง
(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๓ เรื่อง)
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕๓ เรื่อง
(ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๘ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๔๘ เรื่อง
(๓) จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
๓.๑ สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๓ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๒ เรื่อง
แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
๓.๒ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหมดจานวน ๒ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
๓.๓ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๓๔ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๒๒ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๓ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๖ เรื่อง
๓.๔ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๔๗ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๙ เรื่อง
/ . – แจ้งส่วนราชการ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๑
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๓ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๔ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๖ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๐ เรื่อง
๓.๕ การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๑๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จานวน ๖ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๒ เรื่อง
๓.๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมดจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล้ว ทั้งนี้ ในคราว
ประชุมครั้งที่แล้วศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๑๒ เรื่อง ได้รับรายงาน ๘ เรื่อง ส่วนอีก ๔ เรื่องที่ยังไม่ได้รับรายงาน จังหวัดได้
แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ แล้ว
ประธาน : ขอให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติช่วยเร่งรัดดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๕ จังหวัดได้
จัดทา โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบ ABC (Area Based Collaborative Research) ดังนี้ โดย
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบ ABC เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย
โดยสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่ง เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ การบาบัดทุกข์ บารุงสุข โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม คือ
การแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนสามารถลดหนี้ได้ ปลดหนี้ มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย และนาไปสู่การมี
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
เป้าหมายที่ต้องดาเนินการ มี ๕ ระดับ
(๑) ระดับครัวเรือน คือ การปลดหนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
(๒) ระดับหมู่บ้าน คือ มีแผนชุมชนที่มีคุณภาพ มีกลไกภายในชุมชนที่ประสานการทางานด้วยกัน
ได้เป็นอย่างดี
(๓) ระดับตาบล คือ มีฐานข้อมูลครัวเรือนที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการวางแผนพัฒนาตาบลได้
ตอบสนองความต้องการของชุมชนตามแผนชุมชน
(๔) ระดับจังหวัด คือ การมีกลไกเชื่อมประสานการทางานระหว่างส่วนราชการต่างๆ มีพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง และมีการระดมทรัพยากรในการบูรณาการร่วมกัน
(๕) ระดับกระทรวง คือ การบูรณาการทางานตามตัวชี้วัดร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การวัดผลสาเร็จให้เป็นรูปธรรม จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนาไปวิเคราะห์ปัญหาได้
ตรงจุดและตรงสาเหตุ ซึ่ง “บัญชีครัวเรือน” จะเป็นข้อมูลสาคัญ และเมื่อได้ข้อมูลนาเข้าแล้วก็จะนามาสู่การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล
/ . ประเด็นสาคัญ . . .
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๑๒
ประเด็นสาคัญ ให้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีภาครัฐเป็นผู้
กระตุ้นหนุนเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน เกิดเวทีการเรียนรู้ และเวทีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อ
จัดทาแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างของการนาข้อมูลจากบัญชีรับจ่ายมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
(๑) บ้านดอนกอย หมู่ที่ ๒ ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม บ้านดอนกอย มีครัวเรือนทั้งหมด ๑๙๙
ครัวเรือน มีจานวนประชากร ๙๖๓ คน ชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือ การทานา เลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม คือ ปลูกพืช
ในฤดูแล้ง และทอผ้าย้อมคราม
จากการวิเคราะห์รายจ่ายของครัวเรือนจากบัญชีครัวเรือน ชาวบ้านดอนกอยนาข้อมูลที่ไ ด้มาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการเพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลดลง ดังนี้
(๑) ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน
(๒) ทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ/น้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยคอก ไว้ใช้เอง
(๓) ทากิจกรรมลงแขก ลงหุ้นแรงงาน (ดานา,เกี่ยวข้าว)
(๔) งานโศก งานเศร้า ปลอดเหล้าปลอดเบียร์
(๕) ทาเสื้อผ้าไว้ใช้เอง (ผ้าย้อมคราม) ซื้อบางส่วน
(๖) เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค
(๗) ส่งเสริมการออกกาลังกาย เช่น วิ่ง เต็นแอโรบิก ลาไม้พอง
(๘) รณรงค์การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัด
(๙) รณรงค์การใช้จักรยานและจักรยานยนต์ ในระยะทางใกล้ๆ
(๑๐) ใช้ถ่าน/ฟืน แทน แก๊สหุงต้ม
(๑๑) งานบุญในหมู่บ้านไม่มีดนตรี หมอลา เน้นการปฏิบัติธรรม
(๒) บ้านวังชมพู หมู่ที่ ๑๑ ตาบลแพด อาเภอคาตากล้า บ้านวังชมพู มีครัวเรือนทั้งหมด
๑๓๕ ครัวเรือน มีประชาชร ๕๙๐ คน ชาวบ้านมีอาชีพหลัก คือการทานา ทาสวน เลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม
คือ ปลูกพืชในฤดูแล้ง และทอผ้าขาวม้า/แปรรูปผ้าขาวม้า
จากการวิเคราะห์รายจ่ายของครัวเรือนจากบัญชีครัวเรือน ชาวบ้านวังชมพูนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการเพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลดลง ดังนี้
(๑) ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน
(๒)ทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ/น้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยคอก ไว้ใช้เอง
(๓) ทาน้ายาล้างจาน/น้ายาเอนกประสงค์
(๔) ทาแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
(๕) ทอผ้าขาวม้า/แปรรูปผ้าขาวม้าจาหน่าย
(๖) เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ บ่อพาสติก เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค
(๗) ปลูกเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดบดไว้บริโภคเหลือก็ขาย
(๘) ส่งเสริมการออกกาลังกาย เช่น วิ่ง เต็นแอโรบิก ลาไม้พอง ลามวยโบราณ
(๙) ปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภค เหลือก็ขาย (มีฟาร์มตัวอย่างบ้านวังชมพู)
(๑๐) มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/กองทุนสวัสดิการ
(๑๑) รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข
(๑๒) ทากิจกรรมลงแขก ลงหุ้นแรงงาน (ดานา,เกี่ยวข้าว)
(๑๓) รณรงค์การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัด
มีกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน (ห้ามจับปลาฤดูวางไข่และเขตหวงห้าม/ห้ามเผา)
/ . ประธาน . . .
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๑๓
ประธาน : บัญชีครัวเรือนก็เหมือน จปฐ. ที่แสดงถึงความเป็นมาเป็นไปของแต่ละครัวเรือน โดยเฉพาะหัวหน้า
ครัวเรือน และบัญชีครัวเรือนจะทาให้เห็นถึงการดาเนินชีวิตในแต่ละวันเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย บัญชีครัวเรือนจะทาให้
ราษฎรรู้จักตัวเอง ก็จะเกิดปัญญาที่จะนามาแก้ไขธรรมชาติของมนุษย์คือต้องการสิ่งที่ดีกว่า เมื่อรู้ตัวเองก็ต้องมี
การแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องอาศัยข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงคอยเตือนให้คาชี้แนะหรือให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่องนี้
จะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) : ตามที่มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
จะมีการชีแจงนโยบายต่างๆให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจังหวัดสกลนครเป็น
แหล่งธรรมมะ เราก็เน้นทาในกลุ่มเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนราชการจะมีการออกค่ายคุณธรรมจริยะธรรม
ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลย จังหวัดจะมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดจะออกค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วัดป่าหนองไผ่ อาเภอเมือสกลนคร ประมาณ ๒ วัน ๒ คืน จะมีการศึกษา
ดูงานในด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานไปด้วย หลังจากเข้าค่าย ๒ วันนี้แล้ว จะนาหัวหน้า
ส่วนราชการ นายอาเภอ ที่เข้าค่ายนี้ไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว เบื้องต้นคิดว่าจะไปที่จังหวัดเลย ซึ่งมีการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลังจากที่ดูงานในประเทศแล้ว จะนาหัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอได้มีโอกาสไป
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประเทศเวียดนาม หรือจีนตอนใต้
ประธาน : จังหวัดสกลนครจะมีโครงการออกค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่วัดป่าหนองไผ่ และศึกษาดูงานที่ศูนย์
การศึกษาพัฒนาภูพาน และดูงานด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดเลย และดูงานต่างประเทศ สาหรับการออกค่าย
คุณธรรม จริยธรรม แต่งกายชุดขาว ฝึกนั่งสมาธิภาวนา ทาวัดเช้า และไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
และเย็นกลับวัดป่าหนองไผ่ ฟังเทศน์ สนทนาธรรม สายก็กลับ รวม ๒ วัน ๒ คืน คาดว่าวันเสาร์ถัดไปจะ
เดินทางไปศึกษาดูงานที่อาเภอเชียงคานจังหวัดเลย ตอนเย็นละลายพฤติกรรมกินข้าวร่วมกัน สายเดินเที่ยวซื้อ
ของต่างๆ และก็กลับ อันนี้เป็นงบพัฒนาจังหวัด อยากให้พวกเรามีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในการที่จะดาเนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และมีใจผูกพันซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะขับเคลื่อนในการทาหน้าที่ของข้าราชการให้ดีในการ
รับใช้พี่น้องประชาชนให้เต็มที่ และขอเรียนเพิ่มเติมว่าการที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศได้มีเงื่อนไขว่า
จะต้องเข้าร่วมโครงการออกค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่วัดป่าหนองไผ่ ศึกษาดูงานที่จังหวัดเลย ก่อนถึงจะได้รับ
การพิจารณาให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขอให้หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร นัดหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการน้า การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เรื่องการป้องกันน้าท่วม การ
จัดทาแผนระยะสั้น แผนระยะกลางแผนระยะยาว ในสัปดาห์หน้า
สาหรับการขับเคลื่อนจะต้องดาเนินการไปพร้อมกัน ได้แก่ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด จะดาเนินการเต็มที่ ถ้าระดับอาเภอมอบหมายให้นายอาเภอบริหารจัดการทั้งหมด
ส่วนในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดมีหัวหน้าสานักงานจังหวัดทาหน้าที่
ในการประสานงาน จะทาหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพรวมกับส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการที่จะให้
การสนับสนุนส่วนราชการในระดับอาเภอในการปฏิบัติเพื่อพี่น้องประชาชน
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่องการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : การดาเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดสกลนคร

ดาเนินการดังนี้
(๑) ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กิจกรรม
ปริมาณงาน
๑.แจ้งข้อมูลครัวเรือนยากจนให้ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร,พัฒนาสังคมและความมั่นคง
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๑๔
ท้องถิน่ มูลนิธิ/ภาคเอกชนทราบเพื่อความช่วยเหลือ/ ของมนุษย์จังหวัดสกลนคร,เกษตรและสหกรณ์
รายงานผลภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
จังหวัดสกลนคร,เกษตรจังหวัดสกลนคร,
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร,แรงงานจังหวัดสกลนคร,
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประธานมูลนิธิธารนาใจ
ไทสกล ประธานสโมสรโรตารี่สกลนคร ประธานเมตตา
ธรรมมูลนิธิสกลนคร ประธานสโมสร
ไลออนส์สกลนคร และประธานมูลนิธิฝนหยาดเดียว
๒.การรายงานผลการการให้ความช่วยเหลือ
๑. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย
สกลนคร ช่วยเหลือเงินทุนรายละ ๒,๐๐๐ บาท
- ติดตามสนับสนุนให้กาลังใจและแนะนาการดาเนิน จานวน ๒๔ ราย เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
ชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒. อบต./ทต.ตาบล ช่วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕๑ คร.
- โครงการบ้านเทิดไท้(สร้าง/ซ่อมบ้าน) ๔ หลัง
เบี้ยยังชีพคนพิการ ๒๗ คร.
- มอบผ้าห่มกันหนาว
๓. ทต.งิ้วด่อน/ทต.ท่าศิลา ซ่อมบ้านรวม ๓ หลัง
เป็นเงิน ๕๓,๔๐๕ บาท
๔. อบจ. สร้างบ้าน ๑ หลัง (อ.กุดบาก)
๕. กองทุนหมู่บ้านดอนดู่ ต.นาตงวัฒนา อ.โคกศรี
สุพรรณ มอบเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ๑ ราย จานวน
๑,๐๐๐ บาท
๖. อ.ส่องดาว,อ.กุดบากมอบผ้าห่มกันหนาว
๑๕ ครัวเรือน
๗. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนครให้ความรู้การปลูก
ผัก/เลี้ยงสัตว์/เพาะเห็ด การจองข้าวพันธุ์ดี
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
๓.ชุดปฏิบัติการฯ พบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนเพื่อ
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๘๐ ครัวเรือน
วิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขความยากจนรายครัวเรือน คิดเป็นร้อย ๕๘.๓๙ อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดเก็บ
นาไปจัดทาสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความยากจน ข้อมูล ๕๗ ครัวเรือน
รายครัวเรือน(Family Folder)
๔.สร้างความตระหนัก และยอมรับสาเหตุของปัญหา อยู่ระหว่างดาเนินการ
ความยากจนของกลุ่มเป้าหมาย ๑๓๗ ครัวเรือน
(๒) การแจ้งอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการ
บริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๗๐๖,๐๒๕ บาท
๒.๑ เป้าหมายการดาเนินงานเพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนที่ต่ากว่าเกณฑ์จากการสารวจข้อมูล จปฐ.
ปี ๒๕๕๔ จานวน ๑๓๗ ครัวเรือน
๒.๒ พื้นที่ดาเนินการ ๑๔ อาเภอ (ยกเว้นอาเภอกุสุมาลย์ พังโคน เจริญศิลป์และภูพาน) ๔๕ ตาบล
๙๓ หมู่บ้าน
/ . ๒.๓ ตัวชี้วัด . . .
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๑๕
๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ตัวชี้วัดกระบวนการ
๑.๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายจัดทาสมุดบันทึกการแก้ไชปัญหาความยากจนราย
ครัวเรือน (Family Folder)
๑.๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายจัดทาเข็มทิศชีวิต/แผนชีวิต
๑.๓) ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชนให้ดาเนินการตามกิจกรรมในแผนชีวิต
๑.๔) ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับการดูแลจากส่วนราชการหรือชุมชน
๒) ตัวชี้วัดผลสาฤทธิ์
๒.๑) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ ได้รับการยกระดับรายได้เฉลี่ยมากกว่า
๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๒.๒) ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่ต้องสงเคราะห์ได้รับการสงเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนกระทรวงมหาดไทยในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
ปริมาณงาน
ห้วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
๑.ประชุมคณะกรรมการแก้ไข
๒๕ คน
มีนาคม ๒๕๕๕ ศจพ.จ
ปัญหาความยากจนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
(ศจพ.จ.สน)
๒.สร้างและบูรณาการทีม
๑๔ อาเภอ ๔๕ ตาบลๆละ มีนาคม ๒๕๕๕ ศจพ.จ./ศจพ.อ
ปฏิบัติการตาบลเพื่อเข้าถึง
๗ คน(รวม ๓๑๕ คน)
ครอบครัวยากจน(ระดับอาเภอ)
๓.จัดเวทีชุมชนตรวจสอบข้อมูล
๑๔ อาเภอ ๔๕ ตาบลๆละ มีนาคม ๒๕๕๕ ศจพ.อ/ทีมปฏิบัติการ
และจาแนกครัวเรือนยากจน
๒๕ คน(รวม ๑,๑๒๕ คน)
ระดับตาบล
(ดาเนินการระดับตาบล)
๔.ชุดปฏิบัติการตาบลร่วมกับ
๑๔ อาเภอ ๙๓ หมู่บ้าน
มีนาคม ๒๕๕๕ ศจพ.อ/ทีมปฏิบัติการ
ครัวเรือนยากจนจัดทาเข็มทิศชีวิต (ทีมตาบล
ระดับตาบล
(ดาเนินการระดับหมู่บ้าน) เพื่อ
๑ คน รับผิดชอบ ๑
วิเคราะห์ต้นทุน และศักยภาพ
หมู่บ้าน)
ครัวเรือน สร้างทางเลือกและ
ข้อตกลงในการหาทางออกตามเข็ม
ทิศชีวิต
๕.จัดเวทีบูรณาการโครงการ/
๑๔ อาเภอ ๆละ ๓๐ คน มีนาคม-เมษายน ศจพ.อ/ทีมปฏิบัติการ
กิจกรรมตามเข็มทิศชีวิตครัวเรือน (๒๔๐ คน)
๒๕๕๕
ระดับตาบล
ยากจน เพื่อผลักดันแผนงาน
โครงการตามเข็มทิศชีวิตของ
ครัวเรือนยากจนบรรจุในแผนให้
ความช่วยเหลือของหน่วยงาน
๖.จัดคลินิกแก้จน(ดาเนินการระดับ ๑๔ อาเภอ
มีนาคม-เมษายน ศจพ.อ/ทีมปฏิบัติการ
อาเภอ) เพื่อให้คาปรึกษาอาชีพ
๒๕๕๕
ระดับตาบล
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๑๖
ทางเลือกสาหรับครัวเรือนยากจน
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดทาแผนที่เพื่อปรับปรุงแก้ไขบางจุด
พื้นที่ตั้งอุทยาน ขณะนี้ได้ดาเนินการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว และเรื่องการบุกรุกพื้นที่อุทยานภูผาเหล็ก อาเภอวาริช
ภูมิ ขณะนี้ได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเรียบร้อยแล้ว
ประธาน : ให้จัดทาแผนที่ที่มีการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่าในภาพรวมของทุกอาเภอและนาเสนอให้ทราบในการ
ประชุมเดือนหน้าและขอให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้นัดส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและอาเภอประชุมเพื่อวางแผนในการดูแลรักษาป่าไม้ในสัปดาห์หน้า
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องชี้แจงภารกิจ บทบาทหน้าที่และผลการดาเนินงานของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
นายสุพร สุภสร ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๘ อุดรธานี : ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน
อนุกรรมการสานักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๘ ซึ่งครอบคลุม ๗ จังหวัด มีสานักงานหลักประกันสุขภาพเป็น
หน่วยงานของทางราชการแต่ไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชนชนคนไทยมีหลักประกันรักษาฟรี เหมือนประกันสุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชนมีกองทุนช่วยเหลือ มีหลักประกันที่มั่นคง
ตัวแทนสานักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๘ : สานักงานหลักประกันสุขภาพเกิดขึ้นตามพะราชบัญญัติประกัน
สุขภาพปี ๒๕๔๕ เป็นองค์กรมหาชน มีกฎระเบียบควบคุม สาหรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นนอกจากมีสานักงาน
ส่วนกลางแล้วก็จะเกิดโครงสร้างขึ้นในระดับเขตในเรื่องของขอบเขตของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘
อุดรธานีควบคุม ๗ จังหวัด ภาคอีสานเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร
นครพนม และบึงกาฬ มีประชากรที่จะต้องดูแล ประมาณ ๕ ล้านคน ในส่วนนี้สานักงานทาหน้าที่สร้างความ
คุ้มครองระบบหลักประกัน ให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ ในระบบหลักประกันในประเทศไทยทุกท่าน
ส่วนใหญ่มีหลักประกันเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล คนที่ได้รับสิทธินั้นมีลูก ภรรยา พ่อแม่
ถ้าลูกอายุเกิน ๒๐ ปี จะไม่ได้รับสิทธิ จะกลายเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพบัตรทอง หรือ บัตร ๓๐ บาท
ขอให้ท่านสอบถามว่าขณะนี้สิทธิท่านอยู่ที่ไหน เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิบัตรทองสิทธิเกี่ยวกับบัตรประกันสังคม จะมี
ประชาชนประมาณ ๖ ล้านคน สิทธิบัตรทองมีอยู่ประมาณ ๔๘ ล้านคน ขอบเขตของหลักประกันสังคมกว้าง
ใหญ่และครอบคลุมค่อนข้างมาก จะเน้นระบบส่งเสริมสุขภาพทาให้ประชาชนในพื้นที่มีร่างกายที่แข็งแรง ช่วย
เสริม ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ช่วยให้ระบบหลักประกัน โดยเฉพาะหมอและพยาบาลที่อยู่ใน
โรงพยาบาลที่ต้องรับภาระให้ทุกคนเข้าถึงระบบหลักประกันเหล่านี้ ส่งเสริมให้เกิดหลักประกันสุขภาพเพื่อให้
ประชามีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่ดี อยากให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพทาให้หมอกับคนไข้
เข้าใจกันดีเข้าระบบการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีที่มีการเสียหายจากเช่นเกิดแล้วเสียชีวิต ซึ่งในระบบสาธารณสุข
เกิดขึ้นน้อยมาก เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องเราจะมีระบบที่เยียวยาเบื้องต้น ในระบบนี้ทาให้ลดการฟ้องร้อง ทาให้
ระบบการบริการ กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพใช้เบอร์โทรศัพท์สายด่วน ๑๓๓๐ โทรได้
๒๔ ชั่วโมง
นายสุพร สุภสร ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๘ อุดรธานี : ประชาชนคนไทยมี
หลักประกันสุขภาพโดยไม่ต้องเสียเบี้ยประกัน ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของหลักประกันภัย
/ . ก็ขอประชาสัมพันธ์ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๗
ก็ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานหลักประกันสุขภาพให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”เมื่อปี ๒๕๕๔ จังหวัดสกลนครได้จัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ร่วมกับพิธีวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาหรับในการจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในปี ๒๕๕๕ กาหนดจัดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดการจัดงาน ดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน
ประชาชน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
- ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ลงทะเบียนพานพุ่มดอกไม้สด
เวลา ๐๗.๕๐ น. - ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ถวายเครื่องราชสักการะ
(พานพุ่มดอกไม้สด)
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่ ประกอบพิธี
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
- ประธานเข้านั่งประจาที่ที่จัดไว้
- พิธีกรเชิญประธานประกอบพิธี
- ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม ดอกไม้สด) จุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพ และเข้าประจาแท่นกล่าว
- ประธานกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดี
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมประธาน
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย - ชุดปกติขาว
สานักงานจังหวัดจะได้มีหนังสือมอบหมายภารกิจ และแจ้งส่วนราชการเพื่อเข้าร่วมงานรัฐพิธี
ดังกล่าวต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ได้มีการ
จัดงานวันข้าราชการพลเรือนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการ
จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕ โดยในส่วนกลาง
จัดที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน กาหนดหัวข้อ
การจัดงาน ฯว่า “ราชการ ‘หัวใจ’ ประชาชน” เพื่อสื่อสารให้เห็นว่าภาคราชการพร้อมให้บริการอย่างเข้าถึง
หัวใจประชาชน
กาหนดรูปแบบและกิจกรรมการจัดงานฯ ในส่วนกลาง ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมแสงผลงานและการบริการของส่วนราชการ
/ . ๒) กิจกรรมจาหน่าย . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๘
๒) กิจกรรมจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของส่วนราชการ เครือข่าย และภาคเอกชน ในรูปแบบถนนคนเดิน
๓) กิจกรรมด้านการแสดง
๔) กิจกรรมการจัดนิทรรศการกลาง นาเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ผ่านภาพถ่าย ประมาณ ๒๐๐ ภาพ
ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดหลัก โดยสื่อสารให้เห็นถึงความช่วยเหลือ การดูแลเกื้อกูลของภาคราชการกับ
ประชาชนในภาวะที่บ้านเมืองประสบปัญหาอุทกภัย
สาหรับแนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
๑) ให้จัดงานพิธีสอดคล้องกับรูปแบบการจัดงานในส่วนกลาง โดยนาแนวทางการจัดงานของปีที่
ผ่านมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับหัวข้อการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕
๒) กิจกรรมต่างๆให้จังหวัดพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม โดยให้เน้นกิจกรรมการ
ให้บริการ (One Stop Service)
๓) งบประมาณประจาปี ๒๕๕๕ สนับสนุนให้จังหวัดละ ๑๘,๐๐๐ บาท
๔) ภายหลังการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕ แล้วเสร็จ ให้ประมวล
ผลการจัดงานฯ ในส่วนที่รับผิดชอบรายงานให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ
สาหรับการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕ ของจังหวัดสกลนครจะได้พิจาณา
จัดกิจกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับส่วนกลางต่อไป
ในการจัดพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจาปี ๒๕๕๔ จังหวัดได้จัดพิธีต่อเนื่องจากการจัดงานรัฐพิธี“วันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดการดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
พระสงฆ์ให้ศีล
เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
จานวน ๙ รูป
ประธานอนุโมทนา
ประธานในพิธีกรวดน้า
ประธานสงฆ์พรมน้าพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี
ประธานสงฆ์เข้านั่งประจาอาสน์สงฆ์ที่จัดไว้
ประธานในพิธีเข้าประจาแท่นกล่าว
ประธานอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
ประจาปี ๒๕๕๕
ประธานสงฆ์อ่านสารสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕
- ประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕
พระสงฆ์เดินทางกลับ
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ประจาปี ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร (นายประสงค์ คงเคารพธรรม) กล่าวรายงาน
/ . - ผู้ว่าราชการจังหวัด . . .
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๑๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวให้โอวาท/แสดงความยินดี
ผู้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เสร็จพิธี
การแต่งกาย - ชุดปกติขาว
สานักงานจังหวัดจะได้มีหนังสือมอบหมายภารกิจ และแจ้งส่วนราชการเพื่อเข้าร่วมงาน
วันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕ ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัด
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และส่งให้
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จัง หวัดสกลนครได้แจ้ง ให้ ส่วนราชการเสนอ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา เพื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔
จานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน แยกเป็น
กลุ่มที่ ๑ ตาแหน่งประเภทอานวยการ – ระดับต้น ประเภทวิชาการ – ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ ประเภททั่วไป – ระดับอาวุโส มีหน่วยงานเสนอให้จังหวัด พิจารณา จานวน ๖ คน
กลุ่มที่ ๒ ตาแหน่งประเภทวิชาการ – ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป – ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ เสนอให้จังหวัดพิจารณา จานวน ๔ ราย
กลุ่มที่ ๓ ลูกจ้างประจา เสนอให้จังหวัดพิจารณาจานวน ๒ ราย
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจาปี ๒๕๕๔ โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้แทน
กระทรวง เป็นกรรมการ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔ ปรากฎ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ จานวน ๒ ราย ประกอบด้วย
ลาดับที่ ๑ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอาเภอพรรณานิคม
ลาดับที่ ๒ นายวิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร นายสัตวแพทย์ ชานาญการพิเศษ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สกลนคร
กลุ่มที่ ๒ จานวน ๑ ราย ได้แก่ ดาบตารวจหญิงปริญาภรณ์ สารปรัง ผู้บังคับหมู่ (งานป้องกันและ
ปราบปราม) สถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
กลุ่มที่ ๓ จานวน ๑ ราย ได้แก่ นางพาเจริญ คาชมภู พนักงานพิมพ์ดีด ส.๓ สานักงานแรงงานจังหวัด
สกลนคร
ข้าราชการและลูกจ้างประจา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔
ทั้ง ๔ ราย จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สาหรับข้าราชการที่ผ่านการ
คัดเลือกแต่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา
ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด และรับมอบประกาศเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือนประจา ๒๕๕๕
(๑ เมษายน ๒๕๕๕) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๕ เรื่องการเทิดพระเกียรติ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๐
๔.๕ เรื่องการเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือจังหวัดในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ผู้สนใจส่งเรื่องราวและผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และอื่น ๆ อาทิ บทบาทของกระทรวงมหาดไทย
ในศตวรรษหน้า ฯลฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ ในโอกาส ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีที่ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ และครบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสาคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย และเนื่องจาก
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ นอกจากจะเป็นเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบงานด้านการปกครองที่
ได้ทรงวางรากฐานการปกครองไว้อย่างมั่นคง เป็นนักการศึกษา นักประวัติศาสตร์ ที่มีผลงานจานวนมาก เป็นที่ประจักษ์
แก่มหาชน ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ถวายพระ
เกียรติให้เป็นบุคคลสาคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ในโอกาสนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ
ผู้สนใจ ส่งบทความเกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ หรืออื่นๆ โดยส่งเป็นไฟล์ดิจิตอล “Microsoft ภาพ
และเสียง) ความยาวไม่จากัด ได้ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๕ บทความใดที่ได้รับการคัดเลือก จะลงเผยแพร่ในมติชนออนไลน์
และเว็บไซต์ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการบันทึกชื่อในหนังสือเทิดพระเกียรติ ๑๕๐ ปี และได้รับ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงาน ๑๕๐ ปี
จังหวัดสกลนครจะได้แจ้งให้ส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป และจะได้นาประกาศเชิญ
ชวนส่งบทความดังกล่าวลงในเว็บไซต์จังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.ได้
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สั ญ ญากับ หน่ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษาเมื่อ วั นที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๕๔ และฉบั บที่ ๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ สาระสาคัญ สรุปได้ดังนี้
การใช้บังคับ (ประกาศฯ ข้อ ๑)
บุคคลหรือนิติ บุคคลที่เป็นคู่ สัญ ญากับหน่ว ยงานของรัฐ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เช่น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ประเภทของสัญญา (ประกาศฯ ฉบับที่ ๒ ข้อ ๓)
ได้ แ ก่ สั ญ ญาที่เ กี่ ย วกั บ การจัด หาพั ส ดุ ห รื อ การพั ส ดุ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
สัญญาสัมปทาน สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
มูลค่าของสัญญา (ประกาศฯ ฉบับที่ ๒ ข้อ ๒, ข้อ ๘)
ให้คู่สัญญาจัดทาบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบที่กาหนด
ช่วงแรก ๑ เม.ย. ๒๕๕๕-๓๑ มี.ค.๒๕๕๖ ใช้บังคับกับสัญญาที่มีมูลตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป
ช่วงสอง ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๖ เป็นต้นไป ใช้บังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป
วิธีการใช้จ่ายเงินของคู่สัญญา (ประกาศฯ ข้อ ๑๕(๓))
ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินสดในแต่ละครั้งจานวนไม่เกิน
/ . ๓๐,๐๐๐ บาท . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๑
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
วิธีการยื่นและระยะเวลาในการยื่น (ประกาศฯ ข้อ ๑๐,๑๑ แก้ไขโดยประกาศฯ ฉบับที่ ๒ ข้อ ๕,๖,๗)
ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ตามแบบท้ายประกาศ ฉบับที่ ๒ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกาหนด
ระยะเวลา (พร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ (ประกาศฯ ข้อ ๑๔-๑๗ )
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบั ญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๒) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญ ชีกลาง บันทึกข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับจ่ายในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) หน่วยงานของรัฐใดที่มิได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (eGovernment Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อ มูลของคู่สัญ ญาที่ ต้องแสดงบัญ ชีร ายรับรายจ่ายต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร
(๔) ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญ ชีว่าเป็น
คู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของจังหวัดสกลนคร http://www.sakonnakhon.go.th/
- งานบริการ – หนังสือเวียน/ประกาศ

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร : ขอแจ้งเรื่องการจัดตั้งกองทุนพร้อมบทบาทสตรีให้
ทราบดังนี้ ขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตาบล/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ว/ด/ป
๑๘ – ๒๙
ก.พ. ๕๕
๒ มี.ค.๕๕

๔ มี.ค.๕๕

รายละเอียดกิจกรรม
- รับจดทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้าน ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
- จัดทาทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งมอบให้นายอาเภอทุกอาเภอ
- ประกาศรายนามสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทาการคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน / เขตเทศบาล
ประกาศ ณ ที่ทาการ ของ สานักงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
พัทยา
- จัดประชาคมเพื่อคัดเลือกกรรมการกองทุนระดับหมู่บ้าน ๆ ละ ๑ คน เข้าเป็น
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตาบล ณ ที่ทาการคณะกรรมการหมู่บ้าน
โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ต้องมีความสมัครใจ และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในที่
ประชุม ณ เวลานั้น
- สาหรับในเขตเทศบาล รับสมัครสมาชิกที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กศน.
กศน.อาเภอ

อาเภอ
คณะ กม.
หมู่บ้าน
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร

๒๒
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตเทศบาล จานวน ๑๐ คน ณ
พัทยา
สานักงานเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองพัในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการ
กองทุนฯทยา
๑๑ มี.ค.๕๕ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตเทศบาล ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
เทศบาลเมือง
ณ สานักงานเทศบาล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ต้องมีความสมัครใจ และ เทศบาลนคร
ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ณ เวลานั้น
เทศบาลเมือง
พัทยา
๑๘ มี.ค.๕๕ - คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตาบล รวมทั้งเทศบาลฯ ขึ้น อาเภอ
เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
๗ กระทรวง
- จัดประชาคมเพื่อคัดเลือกกรรมการกองทุนระดับอาเภอ ๆ ละ ๑ คน เข้าเป็น
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทโดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ต้องมีความ
สมัครใจ และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ณ เวลานั้นโดยกาหนดให้ผู้แทนหน่วยงาน
รัฐ ๗ กระทรวง ที่ประจาอยู่ในจังหวัด ๑. สานักนายกรัฐมนตรี ๒. พม. ๓. มหาดไทย
๔. ศึกษาธิการ ๕. สาธารณสุข ๖. แรงงาน ๗. เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็น
สักขีพยาน โดยไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียง หรือชักจูงให้มีการเลือกผู้หนึ่งผู้ใดได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่องรายงานผลการประชุมการขับเคลื่อนงานมวลชน กอ.รมน. ปี ๒๕๕๕
รอง ผอ.รมน.จว.สน.(ฝท) : มีเครื่องมือในการขับเคลื่อนมวลชน ๓ เครื่อง
(๑) การจัดชุดประสานงานมวลชน (ชปปช.กอ.รมน.จว.สน.) มีรองผอ.รมน.จ.สน.(ท)เป็นหัวหน้าชุด
(๒) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานมวลชนจังหวัด (ศปช.กอ.รมน.จว.สน.)มี ผอ.รมน.จว.สน.เป็น
ผู้อานวยการศูนย์ กลุ่มงานมวลชนและประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
(๓) งานประชาสัมพันธ์ ชปปช.กอ.รมน.จว.สน.ให้จัดทารายการสถานีวิทยุ ทุกวันพุธ เวลา
๑๔.๐๐ น. -๑๔.๓๐ น. ที่สถานีวิทยุ ๙๐๙ ความถี AM ๘๓๗ กิโลเฮิร์ท
ประธาน : สัปดาห์หน้าให้จัดประชุม กอ.รมน.จว.สน.
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๙ เรื่องการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องที่ดินทากินที่อาเภอสว่างแดนดิน
รอง ผอ.รมน.จว.สน.(ฝท) : เป็นเรื่องของกลุ่มนายบุญใส ก้อนดินวี่ กลุ่มเกษตรยากจนภาคอีสาน รวมกลุ่มเพื่อ
ขอยื่นหนังสือที่หน้าว่าการอาเภอสว่างแดนดิน เพื่อให้มีใครรับเรื่อง ก็ขู่ว่าจะเผาที่ว่าการอาเภอ ต่อมา
นายสุรทิบ พิจารณ์ คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมารับเรื่อง เมื่อเวลา ๒๐.๑๕ น. เหตุการณ์จึงสงบ
ประธาน : สัปดาห์หน้าให้จัดประชุม กอ.รมน.จว.สน.
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๐ เรื่องการจัดงานเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี ๒๕๕๕
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : ขอแจ้งเรื่องการจัดงานเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจาปี ๒๕๕๕ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
กาหนดการจัดงานเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี ๒๕๕๕ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเชิง
ชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
/ . ๑. พิธีทาบุญ . . .
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๒๓
๑. พิธีทาบุญตักบาตร
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๖.๔๕ น.
เวลา ๐๗.๐๐ น.

ณ บริเวณรอบองค์พระธาตุเชิงชุม
– ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
– พระสงฆ์พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
– ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่นากล่าวคาถวายภัตตาหาร
- ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธีกรวดน้า
- ประธานสงฆ์นาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
- ประธานในพิธีนาผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์
พิธีทาวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
เวลา ๑๗.๔๕ น. – พระสงฆ์พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์ สามเณร และผู้เข้าร่วมพิธีทาวัตรเย็น
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
- องค์แสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม จบแล้ว
- ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่องค์ปาฐกถาธรรม
- องค์ปาฐกถาธรรมอนุโมทนา
- ประธานในพิธีกรวดน้า
- ประธานสงฆ์ นากล่าวคาบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา จบแล้ว
- ประธานสงฆ์นาประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ การแต่งกายนุ่งขาวห่มขาว
ประธาน : ให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๑ เรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดเขตน้าบาดาล และ
ความลึกของน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : กาหนดให้ท้องที่
กรุงเทพมหานคร และท้องที่ของจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักไทยเป็นเขตน้าบาดาล ให้น้าใต้ดินที่ลึกจากลงไป
เกินกว่า ๑๕ เมตร เป็นน้าบาดาล เดิม ๒๐ เมตร ปัจจุบันได้ประกาศให้น้าที่อยู่ใต้ดินลึก เกิน ๑๕ เมตร
มีผลบังคับวันที่ ๑ เมษายน ๑๕๕๕ ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
/ . ที่ประชุม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๔
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๒ เรื่องพิธีเปิดอาคารสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร : สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะทาพิธีเปิดอาคารสานักงานในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ สานักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๗ ถนน
สกลนคร – กาฬสินธุ์ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร เริ่มพิธีตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ น. จึงขอเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้มีเกียรติทุกท่านไปร่วมพิธี เปิดอาคาร รายละเอียดได้ส่งกาหนดการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ทราบแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๓ เรื่องกาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ที่ร่วมออก
หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านเชิงชุม
บ้านเชิงชุม หมู่ที่ ๑ ตาบลชิงชุม อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีส่วนราชการ/หน่วยงาน
ร่วมออกให้บริการดังนี้
หน่วยงานออกให้บริการ
จานวน ๖๕ หน่วย
เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
จานวน ๒๙๕ คน
กาหนดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด่านม่วงคา
บ้านด่วนม่วงคา หมู่ ๕ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๔ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
แทนเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังนี้
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๕ ครั้ง จานวน ผู้บริจาค ๖๙๕ ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ ๒๐๘,๕๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอเต่างอย จานวน ๑๘๔ ราย ปริมาณโลหิต
๕๕,๒๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สานักงานแขวงการทางหลวงที่ ๓ จานวน ๔๐ ราย
ปริมาณโลหิต ๑๒,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอวาริชภูมิ จานวน ๖๙ ราย
ปริมาณโลหิต ๖๐,๓๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร
อาเภอพังโคน จานวน ๖๙ ราย ปริมาณโลหิต ๒๐,๗๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอกุสุมาลย์ จานวน ๒๐๑ ราย ปริมาณโลหิต
๖๐,๓๐๐ ซีซี.
/ . แผนรับบริจาคโลหิต . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๕
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอพังโคน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอโพนนาแก้ว
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอนิคมน้าอูน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอเจริญศิลป์
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอสว่างแดนดิน
จานวน ๒๐๐ ราย
การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ดวงตา จานวน ๒ ราย
อวัยวะ จานวน ๑ ราย
ร่างกาย จานวน ๒ ราย
การจัดหาสมาชิก
สมาชิกกิติมศักดิ์
- ไม่มี
สมาชิกสามัญ
- จานวน ๒ ราย
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อาเภอภูพาน เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
สิ่งของมูลค่า ๑,๙๐๐ บาท อาเภอเมืองสกลนคร เงินสด ๓,๐๐๐ บาท สิ่งของมูลค่า ๑,๙๐๐ บาท
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ช่วยเหลือราษฎรยากจน อาเภอพังโคน สิ่งของมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
อาเภอเต่างอย สิ่งของมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอคาตากล้า ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภออากาศอานวย ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อาเภอพรรณานิคม ถุงยังชีพ จานวน ๑๐๐ ชุด มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่องการจัดทาหนังสือย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) : เรื่องหนังสือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นาเรียน
ครั้งที่แล้วขณะนี้การดาเนินการจัดทาหนังสือย้อนรอยขออนุญาตใช้ชื่อว่าย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตราไว้ก่อน
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่บันทึกไว้ครั้งแรก ๙๑ ครั้ง แต่ขณะนี้มีเพิ่มเติมมาอีก เกินกว่า ๙๑ ครั้ง
ขณะนี้มีการจัดเตรียมการจัดทาหนังสือมีการตั้งทีมงานกองบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะขอความร่วมมือจาก
ส่วนราชการคือข้อมูลในการจัดทาหนังสือที่พระองค์ท่านเสด็จมาแต่ละครั้ง หัวหน้าส่วนราชการท่านใด
นายอาเภอ หรือทางตารวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น มีข้อมูลหรือรับทราบจากบุคคลใดที่เคยเฝ้ารับเสด็จ
ในขณะที่เสด็จพระราชดาเนินในแต่ละจุดทั้ง ๙๐ กว่าครั้ง ตอนนี้ทางนายอาเภอได้กรุณารวบรวมมาแล้วส่วน
หนึ่งในการเสด็จพระราชดาเนิน สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการให้หนังสือนี้เกิดขึ้นก็คือมีการเสด็จพระราชดาเนิน
กี่ครั้ง แต่ละครั้งมีเก็ตมีเรื่องเล่าจากผู้ที่เข้าเฝ้าหรือท่านได้พระราชทานอะไรเอาไว้ อยากได้ข้อมูลมาจัดทาหนังสือ
/ . ในแต่ละครั้งตั้งแต่ . . .
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๒๖
ในแต่ละครั้งตั้งแต่การเสด็จครั้งแรก ปี๒๔๙๘ ถึง ปี ๒๕๓๙ ทราบว่ามีตารวจหลายท่านที่เฝ้ารับเสด็จที่ทางาน
ด้านการเกษตรอยากได้ข้อมูลเหล่านั้นกับผู้ที่ได้เฝ้ารับเสด็จ ประเด็นที่ ๑ ถ้าท่านมีรูปภาพอยากได้รูปภาพและ
รับรองรูปภาพนัน้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร เสด็จที่ไหน ถ้าออกหนังสือไปต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่งที่
นายอาเภอทุกอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ฝากท่านช่วยกรุณาส่งข้อมูลเพิ่มเติม
สานักงานจังหวัดจะมีหนังสือเวียนออกไป ต้องขอบคุณผู้อานวยการสถานีวิจัยประมงซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประทับเมื่อ ปี ๒๔๙๘ สืบค้นข้อมูลมาให้ มีหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน เมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๔๙๘ บันทึกพระราชกระแสพระราชดารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน
ฉบับวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ในหลวงพระราชทานกระแสพระราชดารัสแก่ชาวสกลนครทรงแสดง
ความมุ่งมั่นในการเสด็จครั้งนี้ว่าเพื่อทราบทุกข์สุขของประชาชนและดูการครองชีพของประชาชนและได้รับสั่งว่าเรา
ได้ผ่านอาเภอมาแล้ว ๒ อาเภอ คืออาเภอสว่างแดนดิน และอาเภอพรรณานิคม เราได้เห็นถึงความลาบากในการ
อาชีพหลายประการ เราขอให้ประชาชนทุกคนจงอย่าย่อท้อขอให้ประกอบการอาชีพต่อไปด้วยกาลังกายกาลังใจ
ฝั่นฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อความเจริญของจังหวัดและเพื่อประชาชนคือตัวท่านเองในที่สุดนี้ขออวยพรให้ประชาชน
ทุกคน ณ ที่นี้ และที่อยู่ไกลมีความสุข ความเจริญ ประกอบการอาชีพได้ผลดีต่อไป ขอให้จังหวัดสกลนครมีแต่
ความเจริญ ต้องขอบคุณที่ท่านไปสืบค้นมาให้ อยากได้เก็ตเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเราจะได้บันทึกในหนังสือ
หนังสือเล่มนี้จะทาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อมูลจะต้องถูกต้อง นอกนั้นจะแจกจ่ายเพื่อให้คนสกลนคร
ได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณขอความร่วมมือด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) มีทีมงานทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหลายท่าน
มาช่วย นายอาเภอช่วยด้วย ข้อมูลทั้งหมดจะจัดทาให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม และหลังจากนั้น อีก ๒ เดือน
เนื้อหาสาระและรูปภาพทั้งหมดจะต้องเสร็จเรียบร้อย ในเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นอีก ๒ เดือน จะเป็นเรื่อง
ของการนามาจัดทา ในขณะเดียวกันได้ขอรูปพระราชทานไปที่สานักพระราชวังด้วยใช้เวลากระบวนการตรงนี้
ประมาณ ๒ เดือน เดือนสิงหาคม หนังสือเสร็จจะกราบถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามคนจังหวัด
สกลนครทุกคนทุกหมู่เหล่า สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทาจะรับผิดชอบเอง ตั้งเป้าหมายว่าหนังสือเล่มนี้จะอยู่ใน
โรงเรียนทุกโรงเรียนของจังหวัดสกลนครทุกห้องสมุดทุกห้องที่มีในจังหวัดสกลนคร และส่วนหนึ่งจะนาไปขายใน
ราคาไม่แพงนักเงินรายได้ที่เหลือจะจัดตั้งเป็นกองทุนในการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร และคนที่จะบริหารกองทุน
จะเป็นภาคเอกชนทั้งหมด ข้าราชการจะไม่อยู่ในส่วนของการบริหารกองทุน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ และสร้างความเจริญให้กับคนสกลนครน่าจะเป็นประโยชน์กับคนสกลนคร ฝากส่วนราชการและนายอาเภอ
และส่วนราชการต่างๆที่มีข้อมูลขอให้นามาแชร์เป็นข้อมูลทั้งหมดให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม หรือ เดือนกันยายน
๒๕๕๕ และนาขึ้นทูนเกล้าถวายในหลวงในนามคนสกลนครทุกคน
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๒ เรื่องการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ขอความหัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ดาวโหลดป้ายประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอทางเว็บไซด์ของจังหวัด ขนาดมาตรฐาน ๒ คูน ๓ เมตร
ท่านไปขยายสัดส่วนในป้ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเป็นภาพตัวอย่างจากกระทรวง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประธาน : ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร สนับสนุนจัดทาป้าย
ติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร และให้ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดทาติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ราชการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๕.๓ เรื่องการเตรียม . . .
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๕.๓ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการผังเมืองจังหวัดสกลนคร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร : มติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๕ กาหนดให้จังหวัดจัดทาผังเมืองจังหวัดให้
เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ซึ่งจังหวัดสกลนครโดยสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้ดาเนินการวางผังเมืองครอบคลุมทั้ง ๑๘ อาเภอ เมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว
จะส่งให้รัฐมนตรีลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะได้ดาเนินการจัดทาผังเมืองรวมตามขั้นตอนมาตรฐาน
หลักวิศวกรรมตามขั้นตอนต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๔ เรื่องประมูลทะเบียนรถยนต์เลขสวย
ขนส่งจังหวัดสกลนคร : ด้วยสานักงานขนส่งจังหวัดสกลนครจะจัดให้มีการประมูลทะเบียนรถยนต์เลขสวยใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องศรีสกล โรงแรมเอ็มเจ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านและผู้สนใจเลขสวยเข้าร่วมประมูลด้วย ตามกาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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