รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
.………………………….......
ผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒. นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์
๓. พ.อ.เกรียงไกร พันธุเพ็ง
๔. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
๕. นายประสงค์ คงเคารพธรรม
๖. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๗. นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์
๘. นางพัชรี ใบยา
๙. นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์
๑๐. นายณัฐวัฒน์ พราวพันธุ์
๑๑. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
๑๒. นางสุนันทา บรรณสาร
๑๓. นายสมพล คาสุข
๑๔. นายชูเกียรติ บัญชางาน
๑๕. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๖. นายเชวงพัฒฑ์ กิตติศักดิ์นาวิน
๑๗. นายสุพัฒน์ แก้วมณีชัย
๑๘. นายธีระชัย สีตลารมณ์
๑๙. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๒๐. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
๒๑. นายสุธี สินสุนทร
๒๒. นายสุภชัย สุภธีระ
๒๓. นางปพิชาญา อุปพงษ์
๒๔. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๕. นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม
๒๖ นายประยงค์ พลเยี่ยม
๒๗. พ.ท.ธงชัย อุ่นใจ
๒๘. นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร
๒๙. นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
๓๐. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์

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

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒
๓๑. นายชุมพล เจียมวิไล
๓๒. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
๓๓. นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
๓๔. นายวิชาญ แท่นหิน
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

นายประเวศ กันสุข
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
นายสุรพล ยงยอด
นายเอกคม ด้วงชะเอม
นายจรูญ คายอด

๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

นายสันติ ไชยยศ
นางญดา ชาลีพุทธพงค์
นางรดา ฐานิสร์
นายขจร เหล่ากว้าง
นายมนัส สุวรรณกาโล
พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิทธิโคตร
พ.ท.ธงชัย ธีระพรม
น.ต.นิเวศ ศรีเวียง
พ.ต.ท.อัมพร พงค์แพทย์
นายเดช บารุงหงส์

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

นายสรศิลป์ นันตสุข
นายสมพร ป้องนานาต
นายสมจิตร เข็มทอง
นายสรายุทธ ช่วยชาติ

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
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
/ . ๖๑. . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓
๖๑. นางวิระวรรณ ระยัน
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.

นายมนู อ้นประเสริฐ
นายสมพร ไชยศรี
นางณัฐธภา เริงเลื่อม
นายกาญจน์ หมอกกุล
นายวรวิทย์ สุภาอ้วน
นายศักดิ์ดา อยู่เดช
นายณรงค์ เริงชัยภูมิ
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
นายวสันต์ ปิ่นเงิน
นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
นายสุชาติ ศิริ
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
นายขวัญชัย ทัศคร
นายสมบูรณ์ เถาว์พันธ์

๗๗. นางธนันท์ลดา คงสินสิริวรกุล
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖
๘๖.
๙๗.
๙๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.

นางจันทร์ญา สุขศรี
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายพินิจ กาญจนเกต
นายสุพจน์ ทิพราช
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
พ.อ.อ.ปรีดา นิยมคา
พ.ต.อานุภาพ อุฑาสา
ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
นายสุทธิ์มา หามกาวงศ์
นางกันยกร แก้วคาแสน
นาวาอากาศตรี วิทยา ดอกบัวโรย
นายวิชัย ไชยโมง
นายบุญเรือง แสนโสม
นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นายสุวิทย์ ติรโรจน์
นายปรีชา จันทะวงศ์
นายประจักษ์ รัตนมณี
นายสหพล ชาทองยศ

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
สกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒นทพ.
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แทน หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท. สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ. ๐๑๗
แทน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
แทน ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
/ . ๙๖ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔
๙๖. นางสาวสุรีรัตน์ ใยสิงสอน
๙๗. นายประสิทธิ สาขา
๙๘. นายเฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม
๙๙. นายสถาพร แสงกระจ่าง
๑๐๐. นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
๑๐๑. นายปริญา สมมิตร
๑๐๒. นางพรปวีณ์ เมธากรณ์
๑๐๓. นางสาวอุสดี ศรีทอง
๑๐๔. น.ต.ธงชัย ฤทธิ์มหันต์
๑๐๕. นายบุญส่ง พานชัย
๑๐๖. นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
๑๐๗. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
๑๐๘. นางณัฐกฤตา กองพันธ์
๑๐๙. นางสาวชาลินี สุวรรณคุณ
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.

นายเกรียงศักดิ์ ศิริจรูญวงศ์
นายประสาร ภูดี
นายสุทธิพงค์ สุธรรม
นายสนิท ชาวไทย
นายชนุดม รักเพชรมณี
นายมนูญชัย ธีระอกนิกษฐ์
นายวิโรจน์ เสนาธิบดี
ด.ต.วัฒนา ยงคาชา
นายศุภมิตร พลไชย
นายสุรพล นิติกิจไพบูลย์
นางทิพเนตร เสนาคา
นางจินตนา วงษ์รัตนะ
นายผาน พวงเงิน
นางบุญเรือน พจนา
นายฉัตรพล ปันเศษ
นายจอมมา ดาบอาลา
นายกระสินธุ์ ศิริรักษ์
นางวรุณี เทียนทวี
นางณภัค กุลยนิช
นายทองพูน สีคุณหลิ่ว
นายยุทธภูมิ มีเพียร
นายสมคิด วันยาว

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
แทน ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
แทน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้า
จืดเขื่อนน้าอูน
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯสาขาสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
จังหวัดสกลนคร
แทน พลังงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
/ . ๑๓๒ . . .
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๕
๑๓๒.
๑๓๓.
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.

นายเกรียงศักดิ์ เคนไชยวงศ์
นางวรรณภา จันทรมา
นายคาเขื่อน ร่มเกษ
นายจิตติพงศ์ ยาทองไชย
นายกอบสุข ศรีมงคล
นายพูล ชัยงาม
นายบรรลุ สุราษฎร์
นายทองใบ สุทธิประภา
นางเหมารัฐ เหมะธุลิน
นายประวิทย์ เดชะคาภู
นางรัชณี เดชะคาภู
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายบรรณศักดิ์ จันทมา
นายรังสรรค์ อานาจบุดดี
นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
นายชัชวาล จันทอก
นายสัมฤทธิ์ ดาริวิชญ์
นายอนันท์ศักดิ์ วนะภูมินทร์
นายอานาจ อิ่มใจ
นายกฤช ร่างน้อย
นายนิพนธ์ การชาคา
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
นายภานุมาศ สันติจิตโต
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายภูวนัย เทิดมาลัย
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
พ.ต.ท.พอง แพงไชย
พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน

แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลฮางโอง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่าง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
แทน นายอาเภอวาริชภูมิ
แทน นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
แทน นายอาเภอกุดบาก
แทน นายอาเภอบ้านม่วง
แทน นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
แทน นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
แทน นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
/ . ๑๗๑ . . .
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๖
๑๗๑. พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูลสวัสดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
๑๗๒. พ.ต.อ.นิยม พุธาศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
๑๗๓. พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรส่องดาว
๑๗๔. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
๑๗๕. พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
๑๗๖. พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
๑๗๗. พ.ต.อ.รชตะ ศรีวณิช
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเจริญศิลป์
๑๗๘. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๗๙. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๑๘๐. พ.ต.ท.อรรณพ พุ่งโตมร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
๑๘๑. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๑๘๒. พ.ต.ท.วรพงษ์ พุ่มศิโร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
๑๘๓. พ.ต.อ.นวาระ จันมาวิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑๘๔. พ.ต.ท.พรเทพ พันธ์ผกา
แทน สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสร้างค้อ
๑๘๕. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสว่าง
๑๘๖. พ.ต.ท.ภัทรพล กมล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนงาม
๑๘๗. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรคาบ่อ
๑๘๘. พ.ต.ท.สุรชัย เชาว์พร้อม
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๑๘๙. พ.ต.ท.ภานุพล เลพล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๑๙๐. ร.ต.ท.เดชา ไชยนนท์
แทน สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๑๙๑. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๑๙๒. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
๑๙๓. พ.ต.ท.พัฒนอุดม อุ่นประภา
ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร
๑๙๔. พ.ต.ท.อาพร สายัณห์ศิริ
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) ติดราชการ
๒. อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๔. ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
๕. การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
๖. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
๗. หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
๘. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
๙. ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
๑๐. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร ๑ และ ๒
๑๑. ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
๑๒. หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
๑๓. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
๑๔. ผู้อานวยกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
/ . ๑๕. . . .
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๗
๑๕. หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดสกลนคร
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลแพด
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลแวง
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
๓๐. 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
๗. นายสุทนัย เสนารักษ์
ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน
๘. นายอัมพร อุดมชารี
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๙. นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัด
สกลนคร
๑๐. นายขันตินนท์ ชาวันดี
เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัด
สกลนคร
๑๑. นางสุภัค วรรณการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๒. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น จานวน ๓ ราย
ประธาน : มีข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น จานวน ๓ ราย ได้แก่
(๑) นายเอกคม ด้วงชะเอม อัยการจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
/ . ๒) นายเลิศพงศ์ . . .
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๘
(๒) นายเลิศพงศ์ กลัดอ่า อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนครย้ายไปดารงตาแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
(๓) นายกาจัด ราชคา ประมงจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่งประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒ ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๒ ราย
ประธาน : มีข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๒ ราย ได้แก่
(๑) นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานคดียาเสพติด ย้ายมาดารงตาแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
(๒) นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมาดารง
ตาแหน่งประมงจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จานวน ๒๘ หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
คลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๖,๖๘๔.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๖๖๓.๗๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๗๓
รายจ่ายลงทุน : งบประมาณที่ได้รับ ๑,๒๘๑.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๔๐.๗๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๒๒
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๗,๙๖๕.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๒๐๔.๔๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๘๙
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนของแต่ละหน่วยงาน
- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
กราฟแสดงร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
- ต่ากว่า ๒๐% คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓
- มากกว่า ๒๐% ไม่เกิน ๔๒% คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑
- มากกว่า ๔๒% คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๖
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสกลนครตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมีนาคม
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายจ่ายรวม
/ . ปีงบประมาณ . . .
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๙
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณที่ได้รับ๗,๙๖๕.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๒๐๔.๔๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๙
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณที่ได้รับ ๙,๒๒๖.๗๗ ล้านบาทเบิกจ่าย ๖,๗๕๔.๗๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๑
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๖๘
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินกันไว้เบิก ๕๒.๗๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒.๐๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๑.๗๗
พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินกันไว้เบิก ๘๘๔.๖๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๔๖.๔๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖๑.๗๗
สรุปการเบิกจ่ายของจังหวัดสกลนคร ขณะนี้อยู่ในลาดับที่ ๔ ของประเทศ
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดสกลนครขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์
ของศูนย์ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- รับเรื่องรวมทั้งหมด จานวน ๑๘๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง ๑๗๙ เรื่อง
- อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานและอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๘ เรื่อง
๒. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๑๒๓ เรื่อง
(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จานวน ๒๒ เรื่อง)
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๗๒ เรื่อง
(ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๙ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๔๑ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๓ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหมดจานวน ๒ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ จานวน ๒ เรื่อง
- ไม่มีเรื่องค้าง (๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๑๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๕ เรื่อง
/ . (๔) สานักงานปลัด . . .
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๑๐
(๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๔๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๒๗ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๔ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๖ เรื่อง
(๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๕๗ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๒๘ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๘ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๔ เรื่อง
(๖) การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๑๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จานวน ๗ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๓ เรื่อง
(๗) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมดจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล้ว
(๘) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จานวน ๑ เรื่อง
- ได้แจ้งส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
- ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จานวน ๙ เรื่อง ได้รับรายงาน ๙ เรื่อง ดาเนินการยุติเรื่อง ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรอง
สรุปผู้ว่าราชการจังหวัด ๖ เรื่อง ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๔ เรื่อง ได้รับรายงานครบทั้ง ๔ เรื่อง ดาเนินการยุติเรื่องทั้ง ๔ เรื่อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์) : ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องการ
ดาเนินการของหนังสือร้องเรียน มีหลายส่วนราชการที่ส่งไปแล้วปรากฏว่ายังล่าช้าอยู่ อาจจะมีการเตือน
ครั้งที่ ๑ ครั้ง ๒ และครั้งที่ ๓ บ้าง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่วางไว้จะมีการเตือน ๓ ครั้ง เตือนครั้งที่ ๑ ให้ส่ง
และกาหนดเวลาให้ส่งเมื่อไหร่ ถ้าครบกาหนดแล้วไม่ส่งจะเตือนครั้งที่ ๒ ต้องชี้แจงความล่าช้าเพราะอะไร
และกาหนดเวลาให้ส่งเตือนครั้งที่ ๓ เป็นเรื่อง จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเพราะ
อะไรทาไมถึงล่าช้า ขอให้ส่วนราชการได้ให้กาชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไปตามกาหนดเวลาด้วย
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร : สืบเนื่องจากสถานีตารวจวานรนิวาส ได้มีการสืบสวนเกี่ยวกับ
คดียาเสพติด คดีแรกประมาณ ๒๐ เม็ด เหตุที่มีการสืบสวนเพราะว่าผู้ต้องสงสัยไปทางานรับจ้างก่อสร้าง
ที่จังหวัดภูเก็ต รับจ้างรายวัน ร่ารวยผิดปกติไปค้นบ้านพบยาเสพติดมีการขยายผลมีการปลอมตัวไปติดต่อ
ขอซื้อที่อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีข่าวว่าในกระบวนการค้ายาเสพติดทางภาคเหนือ กาลังเคลื่อน
ตัวมาข้ามมาภาคอีสาน จังหวัดนครพนม บึงกาฬ และจังหวัดมุกดาหาร มีการวางแผนและจับกุมได้ มี
การขยายผลจากเบอร์โทรศัพท์ มีการจับกุมได้ยาบ้า ๗๖๒,๐๐๐ เม็ด หลังการจับกุมแล้วมีการขยายผลต่อ
/ . ยาบ้าครั้งนี้ . . .
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๑๑
ยาบ้าครั้งนี้มีคุณภาพสูงน่าจะผลิตที่ต่างประเทศทางจีนตอนใต้ หรือพม่า และมีการขยายไปถึงนายทุนใหญ่
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอาเภออากาศอานวย เราได้ยึดทรัพย์ ๒๐ กว่าล้าน หลังจากการตรวจสอบแล้วได้
หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศลาว เจ้าหน้าที่กาลังติดตาม และมีการขยายผลยึดทรัพย์ไปเรื่อยๆ จะใช้พื้นที่เรา
เป็นทางผ่าน นับว่าเป็นรายใหญ่ของทางภาคอีสาน เราจะมีการติดตามต่อไป
ประธาน : เป็นเรื่องของการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ฝากทางท่านนายอาเภอและผู้กากับการสถานีตารวจภูธร
มีอะไรก็ประสานในการที่จะประสานกาลัง ขอให้นายอาเภอกาชับกานันผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นต่าง และ
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณ ๓,๙๕๐,๓๕๐.- บาท
(สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มี ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ สร้างแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดาเนินการระดับจังหวัด
งบประมาณ ๒๔๐,๖๐๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๒ ติดตามประเมินผลและพัฒนาศักยภาพแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ดาเนินการระดับจังหวัด งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๓ ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการระดับอาเภอๆ ละ ๑ หมู่บ้านๆ ละ
๑๒๐,๐๐๐.- บาท จานวน ๑๘ หมู่บ้าน งบประมาณ ๒,๑๖๐,๐๐๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๔ รักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยาย
ผล ดาเนินการระดับอาเภอ จานวน ๕๗ หมู่บ้านๆ ละ ๒๖,๗๕๐.- บาท งบประมาณ ๑,๕๒๔,๗๕๐.- บาท
ขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการกิจกรรมที่ ๑ สร้างแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๑๘ หมู่บ้านๆ ละ ๕ คน รวม ๙๐ คน
๒. การจัดทาบัญชีครัวเรือนตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC อาเภอได้คัดเลือกตาบล
ต้นแบบ อาเภอละ ๑ ตาบล คือ
(๑) อาเภอเมืองสกลนคร ตาบลพังขว้าง
มีครัวเรือน ๒,๗๕๖ ครัวเรือน
(๒) อาเภอกุสุมาลย์
ตาบลอุ่มจาน
มีครัวเรือน ๑,๗๕๒ ครัวเรือน
(๓) อาเภอกุดบาก
ตาบลกุดไห
มีครัวเรือน ๒,๐๑๗ ครัวเรือน
(๔) อาเภอพรรณานิคม
ตาบลพอกน้อย
มีครัวเรือน ๑,๖๗๕ ครัวเรือน
(๕) อาเภอพังโคน
ตาบลต้นผึ้ง
มีครัวเรือน ๑,๓๗๓ ครัวเรือน
(๖) อาเภอวาริชภูมิ
ตาบลค้อเขียว
มีครัวเรือน ๗๘๔ ครัวเรือน
(๗) อาเภอนิคมน้าอูน
ตาบลสุวรรณคาม
มีครัวเรือน ๖๘๗ ครัวเรือน
๘) อาเภอวานรนิวาส
ตาบลเดื่อศรีคันไชย
มีครัวเรือน ๒,๐๖๐ ครัวเรือน
(๙) อาเภอคาตากล้า
ตาบลแพด
มีครัวเรือน ๑,๗๗๓ ครัวเรือน
(๑๐) อาเภอบ้านม่วง
ตาบลบ่อแก้ว
มีครัวเรือน ๑,๓๒๓ ครัวเรือน
(๑๑) อาเภออากาศอานวย ตาบลท่าก้อน
มีครัวเรือน ๑,๐๘๗ ครัวเรือน
(๑๒) อาเภอสว่างแดนดิน ตาบลโคกสี
มีครัวเรือน ๒,๑๖๐ ครัวเรือน
(๑๓) อาเภอส่องดาว
ตาบลท่าศิลา
มีครัวเรือน ๑,๖๘๑ ครัวเรือน
(๑๔) อาเภอเต่างอย
ตาบลบึงทวาย
มีครัวเรือน ๑,๐๔๔ ครัวเรือน
/ . (๑๕) อาเภอโคกศรีสุพรรณ . . .
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๑๒
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)

อาเภอโคกศรีสุพรรณ
อาเภอเจริญศิลป์
อาเภอโพนนาแก้ว
อาเภอภูพาน

ตาบลด่านม่วงคา
ตาบลโคกศิลา
ตาบลเชียงสือ
ตาบลโคกภู

มีครัวเรือน ๑,๕๘๙
มีครัวเรือน ๘๔๔
มีครัวเรือน ๙๓๙
มีครัวเรือน ๒,๕๗๘
รวมทั้งสิ้น ๒๘,๑๒๒

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

และดาเนินการที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๑๔๐ หมู่บ้าน มีจานวน ๑๘,๐๕๐ ครัวเรือน
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้สนับสนุนการจัดพิมพ์แบบบัญชีครัวเรือน เพื่อมอบให้ทุกครัวเรือนของ
ตาบลต้นแบบและหมู่บ้านต้นแบบจัดเก็บต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่องการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : การดาเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
ดังนี้
(๑) ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
ปริมาณงาน
๑.การรายงานผลการการให้ความ
๑. กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณและมอบหมาย
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของส่วน
ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอดาเนินการ ๑๔ อาเภอ
ราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น มูลนิธิ/
(ยกเว้นอาเภอกุสุมาลย์,พังโคน,ภูพานและเจริญศิลป์เนื่องจากไม่
ภาคเอกชน เดือนมีนาคม ๒๕๕๕
มีครัวเรือนยากจน) โดยดาเนินกิจกรรมดังนี้
- จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทีม ๑.๑ สร้างและบูรณาการทีมปฏิบัติการตาบลเพื่อเข้าถึง
ปฏิบัติการตาบล
ครอบครัวยากจนดาเนินการ ๑๔ อาเภอ ๔๕ ตาบลๆละ ๗ คน
- ติดตามสนับสนุนให้กาลังใจและ
(รวม ๓๑๕ คน)
แนะนาการดาเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ
๑.๒ จัดเวทีชุมชนตรวจสอบข้อมูลและจาแนกครัวเรือนยากจน
พอเพียง
ดาเนินการ๑๔ อาเภอ ๔๕ ตาบลๆละ ๒๕ คน(รวม ๑,๑๒๕ คน)
- มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค
๑.๓ ชุดปฏิบัติการตาบลร่วมกับครัวเรือนยากจนจัดทาเข็มทิศ
- ปรับปรุงซ่อมบ้าน
ชีวิต
เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน และศักยภาพครัวเรือน
- ให้การสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยยัง สร้างทางเลือกและข้อตกลงในการหาทางออกตามเข็มทิศชีวิต
ชีพคนพิการ
ดาเนินการ ๑๔ อาเภอ ๙๓ หมู่บ้าน
๑.๔ เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้กาลังใจแนะนาการ
ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาบัญชี
ครัวเรือน
๒. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนครเยี่ยมเยียนให้ความรู้การ
ปลูกผัก/เลี้ยงไก่ไข่/เพาะเห็ด/การทาปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง
๓. กาชาดจังหวัดสกลนคร มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค
แก่ครัวเรือนยากจนอาเภอโคกศรีสุพรรณ
๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕๑
ครัวเรือน
เบี้ยยังชีพคนพิการ ๒๗ ครัวเรือน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ๑
ราย
(ทต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร)
- อบต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ ซ่อมบ้านให้ ๑ ครัวเรือน
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๑๓
กิจกรรม

๒.ชุดปฏิบัติการฯ พบปะเยี่ยมเยียน
ครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและ
เงื่อนไขความยากจนรายครัวเรือน
นาไปจัดทาสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหา
ความยากจนรายครัวเรือน(Family
Folder)
๓.สร้างความตระหนัก และยอมรับ
สาเหตุของปัญหาความยากจนของ
กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๗ ครัวเรือน

ปริมาณงาน
๕.กรรมการหมู่บ้านโพนบก ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว มอบ
เครื่องนุ่งห่มแก่ครัวเรือนยากจน ๑ ราย
- กทบ.บ้านหนองลาด ต.ดงหม้อทอง,บ้านใหม่คาศรีชมชื่น ต.
หนองกวัง่ อ.บ้านม่วง ให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ รวม ๒ ราย
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- กองทุน กข.คจ บ้านใหม่คาศรีชมชื่น ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง
ให้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ รวม ๑ ราย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐
บาท
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ๑๓๗ ครัวเรือน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

(๒) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนกระทรวงมหาดไทยในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
ปริมาณงาน
ห้วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
๑.ประชุมคณะกรรมการแก้ไข ๒๕ คน
เมษายน ๒๕๕๕ ศจพ.จ
ปัญหาความยากจนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด(ศจพ.จ.สน)
๒.จัดเวทีบูรณาการโครงการ/
๑๔ อาเภอ ๆละ ๓๐ คน เมษายน ๒๕๕๕ ศจพ.อ/ทีมปฏิบัติการ
กิจกรรมตามเข็มทิศชีวิต
(๒๔๐ คน)
ระดับตาบล
ครัวเรือนยากจน เพื่อผลักดัน
แผนงานโครงการตามเข็มทิศ
ชีวิตของครัวเรือนยากจนบรรจุ
ในแผนให้ความช่วยเหลือของ
หน่วยงาน
๓.จัดคลินิกแก้จน(ดาเนินการ
๑๔ อาเภอ
เมษายน ๒๕๕๕ ศจพ.อ/ทีมปฏิบัติการ
ระดับอาเภอ) เพื่อให้คาปรึกษา
ระดับตาบล
อาชีพทางเลือกสาหรับครัวเรือน
ยากจน
๔.ให้คาแนะนาการดาเนินชีวิต ๑๓๗ ครัวเรือน
เมษายนพัฒนาชุมชนจังหวัด/
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พฤษภาคม
อาเภอ/ทีมปฏิบัติการ
และการจัดทาบัญชีครัวเรือน
๒๕๕๕
ระดับตาบล

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๔
ประธาน : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครได้ฉายภาพวิดีทัศน์ตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้ที่ประชุมทราบ ก็เห็นภาพที่พี่น้องประชาชน ท่านนายอาเภอ ท่านนายก กานันผู้ใหญ่บ้านและ
ชาวบ้านได้พูถึงการสารวจบัญชีครัวเรือน ทางพัฒนาการได้เสนอว่าจะมีการอบรม มีอาสาสมัครต่างๆ คิดว่า
ในแต่ละกระทรวงพอลงทางานในพืน้ ที่จะมีอาสาสมัครหรือมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ขณะนี้มีโครงสร้างที่
ชัดเจนอยู่แล้วแต่ละหมู่บ้านคือคณะกรรมการหมู่บ้าน มีผู้นา อช. มียุวเกษตรกร มีผู้นากลุ่มแม่บ้าน
หน่วยงานไหนพอมีกิจกรรมลงไปมีอาสาสมัครพัฒนาสังคม มีอาสาแรงงานต่าง ๆ อยากฝากหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ โครงสร้างของแต่ละหมู่บ้านมีคนอยู่แล้ว จะลงไปทาอะไรให้ประสานกับทางนายอาเภอ
มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านหนึ่งมีประมาณ ๑๐ คน และให้ใช้แบบสารวจบัญชีครัวเรือนเป็น
ฐานข้อมูลที่บงชี้ในแต่ละหมู่บ้านว่ามีปัญหาเรื่องการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ขอให้นายอาเภอเป็นผู้บูรณา
การในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่วนแบบสารวจบัญชีครัวเรือนส่วนหนึ่งทางจังหวัดโดยสานักงานพัฒนาชุมชน
จะเป็นผู้พิมพ์ให้ ในขณะเดียวกันขอให้นายอาเภอประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น จัดทาแบบพิมพ์
เพื่อที่จะดาเนินการสารวจเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป การสารวจบัญชีครัวเรือนมีทั้งรายรับรายจ่าย
ซึ่งจะทาให้เห็นซึ่งแต่ละเดือนท่านก็เอาลักษณะแบบนี้มาแสดง ขยับอาเภอไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้เห็นที่มี
ความหลากหลายและมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น ขอให้ท่านนายอาเภอได้ประสานงาน กับพัฒนาการอาเภอ
เอารูปแบบมาให้ชัดเจน จะมีการประชุมรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เราจะเริ่มสารวจบัญชีครัวเรือนครั้งแรก
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนครในระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๕มีคดีเกี่ยวกับป่าไม้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนคร ใน ๗ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเต่างอย กุดบาก
พรรณานิคม ภูพาน กุสุมาลย์ บ้านม่วง และอาเภออากาศอานวย รวม ๒๘ คดี ผู้ต้องหา ๑๘ คน
พื้นที่ถูกบุกรุก ๑๘ ไร่ และจับกุมของกลางได้จานวนหนึง่ และลาดับต่อไปขอเชิญผู้เข้าประชุมรับชมวีดี
ทัศน์แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๕๕ อุทยานภูผาเหล็กซึ่งเป็นพื้นที่ถูกบุกรุกสานักงานเริ่มจัดป่าไม้ทาป้าย
เพื่อป้องกันและ อนุรักษ์ป่าไม้จานวน ๑๗ ป้าย ๑๗ หมู่บ้าน ๗ ตาบลใน ๔ อาเภอ ได้แก่อาเภอกุดบาก
นิคมน้าอูน วาริชภูมิ ส่องดาว และมีการสมัครอาสาสมัคร
พิทักษ์ ป่า ๑ รุ่น อบรมเยาวชนอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ๑ รุ่น อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จานวน
๒ รุ่น มีการตั้งหน่วย ป้องกันอุทยานทุกจุด มีการก่อสร้างฝ่ายต้นน้าลาธารสาหรับแนวเขตอุทยานภูผาเหล็ก
เขตอุทยานภูผายล และพื้นที่แนวเขตอุทยานเราก็มีการติดตั้งป้ายอนุรักษ์จานวน ๒๑ ป้าย ๒๑ หมู่บ้าน
๗ ตาบล ๓ อาเภอ ได้แก่อาเภอภูพาน เต่างอย โคกศรีสุพรรณ มีการอบรม วทป. ๑ รุ่น อบรม
อาสาสมัครไฟป่า จานวน ๑ รุ่นนอกจากนั้นยังมีการสร้างฝ่ายต้นน้าลาธารและปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูต้นน้า
ลาธาร และมีหน่วยพิทักษ์ต้นน้าลาธาร อุทยานแห่งชาติภูพานพื้นที่แนวรอบอุทยานแห่งชาติ มีการ
ดาเนินการปักป้ายอนุรักษ์ จานวน ๑๒ ป้าย ๑๒หมู่บ้าน ๑๐ ตาบล ๔ อาเภอ ได้แก่อาเภอภูพาน กุดบาก
พรรณานิคม อาเภอเมือง นอกจากนี้ยังมีการสร้างฝาย มีการปลูกพืชอาหารช้างป่า มีการปลูกต้นไม้
ส่งเสริมการปลูก ต้นไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จานวน ๑๗๙,๓๐๐ กล้า
ประธาน : ต้องการให้เอาแผนที่ของจังหวัดสกลนคร มากาหนดว่าในแต่ละอาเภอตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงใน
เรื่องการตัดไม้ทาลายป่า ขยายพื้นที่การเกษตร การทาผิดกฎหมาย และพื้นที่ไฟไหม้ป่าอยู่เป็นประจา เขต
ป่าต้นน้าเราก็เอาพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่เป็นปัญหาตรงนี้เป็นตัวตั้งและเอาโครงการต่างๆ ที่เรามีอยู่จาก
/ . งบปกติของ ทสจ. . .
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๑๕
งบปกติของ ทสจ. จากงบพัฒนาจังหวัดรวมทั้งงบองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถที่จะรณรงค์ช่วยได้ลงไป
ดาเนินการ เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง และเอาเงินเอาคนเอางบประมาณที่เรามีอยู่มาบูรณาการร่วมกันแต่ขณะนี้
ท่านแสดงแค่งบพัฒนาจังหวัดเท่านั้น แต่ยังไม่มีงบปกติ ยังไม่มีงบองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามาช่วย หรือ
ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วม และยังไม่ชัดเจนไม่ได้ระบุในการแก้ไขปัญหา หรือพิทักษ์รักษา ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่ถึงสิ่งที่ต้องการขอให้ดาเนินการให้ครบ ขอให้ปลัดจังหวัดเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการจัดทา
ด้วยในขณะเดียวกันการทางานตรงนี้ต้องประสานงานกับอาเภออย่างใกล้ชิด เพราะนายอาเภอเป็นผู้ที่
บริหารจัดการในการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตามกฎหมาย
ทุกเรื่องที่มีเกิดขึ้นในอาเภอนายอาเภอต้องรู้เรื่องด้วย ส่วนราชการต่างๆก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไป
ปรึกษาหารือร่วมกับนายอาเภอและนายอาเภอจะทาหน้าที่บูรณาการทุกภาคส่วนมาทางานเพื่อประโยชน์สุข
พี่น้องประชาชน ขอให้พิจารณาดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๖ เรื่องการบริหารจัดการน้าในสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร : สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้โครงการ
ชลประทานสกลนครแผนการจัดการน้าในภาพรวมจังหวัดสกลนคร จะนาเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัดรับรู้ร่วมกันเริ่มจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงสภาพ
อุทกภัยของลุ่มน้าต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร จะเห็นว่ามีลุ่มน้าต่างๆ จะแบ่งเป็นเขตอาเภอและลุ่มน้า ลุ่มน้า
สงครามทั้งตอนบนและตอนล่างยาวประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน้าทั้งสิ้น ๔,๓๗๗ ตารางเมตร
มีน้าประมาณ ๒,๓๒๔ ล้านลูกบาตรเมตร บริเวณน้าท่วมในเขตลุ่มน้าตอนบนสืบเนื่องมาจากน้าป่าไหลหลาก
และเข้าท่วม ซึ่งมาจากบริเวณเทือกเขาภูพาน มีลักษณะแคบทาให้ไม่สามารถระบายน้า จึงเกิดน้าท่วมบริเวณ
พื้นที่อาเภอส่องดาว อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอบ้านม่วงบริเวณ ลุ่มน้าสงครามตอนล่าง มีพื้นที่น้าท่วมจานวน
มากสาเหตุเกิดจากความต่างระดับมีน้อยมากทาให้อิทธิพลจากแม่น้าโขงไหลเข้าทับแม่น้าสงครามทาให้ล้น
มาถึงอาเภออากาศอานวยและอาเภอคาตากล้า และอาเภอบ้านม่วง จึงทาให้เกิดพื้นที่น้าท่วมอย่างกว้าวขว้าง
ลุ่มน้ายาม มีความยาวรวม ๑๕๕ เมตร ครอบคลุมอาเภอวาริชภูมิ ส่องดาว สว่างแดนดิน เจริญศิลป์
วานรนิวาส และอาเภออากาศอานวย เกิดจากการล้นของแม่น้าโขง ลุ่มน้าอูน ได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกัน
แผนการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดให้แบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว การขุดลอกขยายความจุ
ของห้วยหนองคลองบึงต่างๆ โดยเฉพาะในเขตชุมชน มีการขุดขยายก็สามารถลดจานวนวันลดระยะเวลา
ได้มาก การจัดทาแก้มลิงขนาดใหญ่ สามารถที่จะลดมวลน้าได้ในระดับหนึ่งสามารถที่จะนาน้าไปเก็บไว้ก่อน
เพือ่ ไม่ให้เข้าท่วมเขตชุมชน การขุดคลองไม่ให้เข้าเขตชุมชนก็สามารถทาได้เพื่อให้การไหลของน้าไหลอ้อม
การก่อสร้างผนังกันน้าไม่ให้เข้าเขตชุมชน ถ้าเราบริหารจัดการน้าได้ดีน้าที่จะมาฤดูฝนจะทาให้ป้องกัน
อุทกภัย ได้การบริหารจัดการผู้บุกรุกและกีดขวางทางน้าที่ทาให้เกิดน้าท่วมราษฎรที่ขวางทางน้าไม่ให้ไหล
การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพก็สามารถลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้แผนล่าสุดมีประมาณ ๕๐ แห่ง
แผนระยะกลาง คือแผนงานที่ใช้เงินไม่มาก แต่ก็ให้หน่วยงานอื่นมาช่วยดาเนินการ การก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ขนาดเล็กช่วยเก็บน้าไว้
ทีป่ ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องการจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการงานจัดพิธี “วันข้าราชการพลเรือน” ประจาปี ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครกาหนดจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานพิธีวนั ข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕
/ . ในวันเสาร์ที่ . . .
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๑๖
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดการจะมีพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. การแต่งกายชุดปกติขาว มีรายละเอียด
ดังนี้
๑. งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ น. เวลา ๐๘.๓๐ น. -

๒. พิธีวันข้าราชการพลเรือน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๕ น.
-

- ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน
ประชาชน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
- ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ลงทะเบียนพานพุ่มดอกไม้สด
ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ถวายเครื่องราชสักการะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่
ประกอบพิธี
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
- ประธานเข้านั่งประจาที่ที่จัดไว้
- พิธีกรเชิญประธานประกอบพิธี
- ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด)
จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพ และเข้าประจาแท่น
กล่าว
- ประธานกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดี
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมประธานในพิธี
- เสร็จพิธี
ประจาปี ๒๕๕๕
พระสงฆ์ จานวน ๙ รูป ประจาอาสน์สงฆ์ที่จัดไว้
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
แด่พระสงฆ์จานวน ๙ รูป
- ประธานสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธีกรวดน้า
- ประธานสงฆ์พรมน้าพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี
- ประธานสงฆ์เข้านั่งประจาอาสน์สงฆ์ที่จัดไว้
- ประธานในพิธีเข้าประจาแท่นกล่าว
- ประธานอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕
/ . - ประธานสงฆ์อ่าน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๗
- ประธานสงฆ์อ่านสารสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕
- ประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕
- พระสงฆ์เดินทางกลับ
-

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ประจาปี ๒๕๕๕
- หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร (นายประสงค์ คงเคารพธรรม)
กล่าวรายงานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ประจาปี ๒๕๕๕
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวให้โอวาท/แสดงความยินดี
- ผู้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร
- เสร็จพิธี
จังหวัดจึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน เข้าร่วมงานรัฐพิธีและพิธีในวันดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจาปี ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครกาหนดจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจาปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กาหนดการจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด
เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. การแต่งกายชุดปกติขาว รายละเอียดดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ น. เวลา ๐๗.๓๐ น. เวลา ๐๘.๓๐ น. -

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน
และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
พระสงฆ์จานวน ๑๐ รูป ประจาอาสน์สงฆ์ที่จัดไว้
ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ลงทะเบียน พานพุ่มดอกไม้สด
ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ถวายเครื่องราชสักการะ
(พานพุ่มดอกไม้สด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่
ประกอบพิธี
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
พระสงฆ์ให้ศีล
ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด
จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพ และเข้าประจาแทน
กล่าว
/ . - ประธานกล่าว . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๘
-

ประธานกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดี
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่
พระสงฆ์ จานวน ๑๐ รูป
- ประธานสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธีกรวดน้า
- พระสงฆ์เดินทางกลับ
- เสร็จพิธี
จังหวัดจึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน เข้าร่วมงานรัฐพิธีในวันดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องการจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ประจาปี ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครกาหนดจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช” ประจาปี ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ลานรวมใจไทสกล
กาหนดการจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. การแต่งกายชุดปกติขาว
รายละเอียดดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ น. เวลา ๐๘.๓๐ น. -

- ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน
และผู้ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ลงทะเบียนพวงมาลา
ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน วางพวงมาลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงสถานที่
ประกอบพิธี
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
- พิธีกรเชิญประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
- ประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ (วันทยหัตถ์)
- ประธานขึ้นเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานถอดหมวก (เจ้าหน้าที่รับหมวกจากประธาน)
- ประธานจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย (กราบไม่แบมือ ๑ ครั้ง)
- ประธานรับหมวก (เจ้าหน้าที่ส่งหมวกให้ประธาน)
- ประธานเข้าประจาที่แท่นกล่าว ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์)
- ประธานกล่าวถวายราชสดุดี จบแล้วถวายความเคารพ
(วันทยหัตถ์)
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์) พร้อมประธาน
/ . – เสร็จพิธีวันคล้าย . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๙
- เสร็จพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจาปี ๒๕๕๕
จังหวัดจึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ไปร่วมงานรัฐพิธีในวันดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : การจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์ประกอบของงานจะมีตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรี
กาหนดให้ทั้ง ๓ วัน นั้น เชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานที่มีเสาธงประดับหน้าส่วนราชการ ลดธง ครึ่งเสาเพื่อเป็น
การไว้อาลัย เชิญชวนประชาชนและส่วนราชการทุกหมู่เหล่าแต่งกายไว้ทุกข์ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ กาหนดให้
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษและประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์และ
พระราชทานเพลิงในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนครกาหนดจัด ณ วัดป่าสุทธาวาส โดยจะมีพิธีการใน
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐ น ผู้ร่วมพิธตี ้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศ
ข้าราชการใช้กางเกงดา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด พร้อมทั้งใส่ปลอกแขไว้ทุกข์ด้วย เวลา ๑๕,๐๐ น
เป็นพิธีวางดอกไม้จันทน์ ถวายพระองค์ท่าน หลังจากนั้นช่วงที่ ๒ จะเริ่มตั้งแต่ เวลา ๑๙.๓๐ น. เริ่มถวายพระเพลิง
ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีแต่งกายชุดปกติขาวใส่ปลอกแขนไว้ทุกข์สีดา กางเกงขาว กองพิธีจะเสร็จสิ้นในวันที่
๙ เมษายน ๒๕๕๕ มีสิ่งที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติมคือ ต้องขอความกรุณาทุกพื้นที่ นายอาเภอขอความร่วมมือสถาน
บริการต่างๆ งด หรือลดการแสดงความบันเทิงการจาหน่ายอาหารได้ ขอความร่วมมืองดการแสดงขอความร่วมมือทาง
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีสื่อสาร และสื่อมวลชนทุกแห่งช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกแห่งพ่อแม่พี่น้องร่วมแต่ง
กายไว้ทุกข์ในวันที่ ๘ –๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สาหรับฉัตร ๗ ชั้น ทางสานักงานจังหวัดได้ประสาน คุณจาลอง เจ้าหน้าที่
อาวุโสของกรมพระราชพิธี กองพระราชพิธีสานักพระราชวัง ฉัตร ๗ ชั้นไม่มีแบบกาหนดไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดาเนินการคือ กรมศิลปากรแต่สามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นทาได้ ฉัตร๗ ชั้นจะมีสีขาว จะใช้วัสดุผ้าขาวก็ได้ ขณะนี้
ของจังหวัดสั่งที่กรุงเทพ ชั้นล่าง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ นิ้ว ราคา ๑๑,๐๐๐ บาทลดให้เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ทาง
จังหวัดสั่งซื้อ ๒ ตัว ทางอาเภอจะใช้เป็นตัวอย่างก็ได้แล้วประกอบเองใช้ผ้าขาวด้วยก็ได้แต่ขอให้ครบ ๗ ชั้น ยอด
ฉัตรเหมือนกับยอดธง ธงมีองค์ประกอบ ๓ อย่าง เสาธง ยอดธง ตัวผืนธงฉัตรก็มี ๗ ชั้นและมียอดฉัตรด้วย สาหรับ
ดอกไม้จันทน์ ทางสานักงานจังหวัดได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
ดาเนินการจัดทาแล้ว และวางแผนแจกจ่ายดอกไม้จันทนสาหรับอาเภอที่ขาด ขอให้ท่านติดต่อกับพัฒนาสังคม
และคามมั่นคงโดยตรง
ประธาน : กาหนดการต่างๆ ได้แจ้งเวียนส่วนราชการและอาเภอเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทาง
และวิธีการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานกับเครื่องแบบต่าง ๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเป็นเข็มที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการและคณะบุคคลต่าง ๆ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตามประกาศสานักพระราชวัง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๕๔ เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ดังนี้
(๑) เครื่องแบบปกติขาว เต็มยศหรือครึ่งยศ
/ . ๑.๑ บุรุษ ให้ประดับ . . .
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๒๐
๑.๑ บุรุษ ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือปากกระเป๋าเสื้อ
๑.๒ สตรี ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องขวา โดยอยู่ในระดับ
เทียบเคียงกับบุรุษ
(๒) เครื่องแบบสีกากี ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือปาก
กระเป๋าเสื้อ (เหนือป้ายชื่อ) ทั้งบุรุษและสตรี
(๓) เครื่องแบบทหาร-ตารวจ ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานได้กับเครื่องแบบทุก
ชนิด ยกเว้น เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม โดยประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้ายชิดกับขอบกระเป๋า
ด้านบนใกล้กับแนวรังดุม หากเป็นเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าด้านบนให้ประดับบริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนว
เดียวกับกระเป๋าเสื้อด้านบน โดยห้ามประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานร่วมกับเข็มเครื่องหมายพิเศษชนิด
อื่นที่ปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย
(๔) ชุดสากล (บุรุษและสตรี) เสื้อสูท ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ที่รังดุมคอ
พับของเสื้อส่วนล่างเบื้องซ้าย
(๕) เสื้อซาฟารีและเสื้อพระราชทาน ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้อง
ซ้าย บริเวณปากกระเป๋าเสื้อใกล้กับแนวรังดุม
(๖) ชุดสุภาพ (สตรี) ให้ประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ทั้งนี้ ห้ามประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานในงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ที่สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธารงไว้ซงึ่ สถาบันหลักของชาติ จังหวัดสกลนคร โดยมี ๒ กิจกรรม ได้แก่
(๑) ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สานักปฏิบัติธรรม
วัดป่าบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(๒) การศึกษาดูงานเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ระหว่างวันที่
๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
(๑) กลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง โดยออกค่าเครื่องบินในการเดินทาง
ไป - กลับ ระหว่างจังหวัดอุดรธานี – ภูเก็ต ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และนายอาเภอ
(๒) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ โดยออกค่าเครื่องบินในการเดินทาง
ไป – กลับ ระหว่างจังหวัดอุดรธานี – ภูเก็ต ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง
(๓) กลุ่มเป้าหมายที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยออกค่าใช้จ่ายเองตลอดโครงการ
(จานวน ๑๐,๐๙๕ บาท/คน) ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ
หน่วยงาน อาเภอ จัดส่งแบบตอบรับให้จังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจะได้
ดาเนินการ ตามโครงการและจองตั๋วเครื่องบินต่อไป
ประธาน : ให้ปรับกาหนดการฝึกอบรมเป็น วันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๕ หัวหน้าส่วนราชการจะร่วมงานรัฐพิธีฯ ส่วนหนึ่งเราจะพูดคุยเรื่องการพัฒนาจังหวัด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงเสด็จที่นี้มากที่สุดในประเทศไทยจะเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงมาต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีเครื่องมือคือเรื่องของการสารวจบัญชีครัวเรือนและการขยาย
/ . ผลรวมทั้งการ . . .
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๒๑
ผลรวมทั้งการจัดการต่างๆ ด้วย เอาชาวบ้านที่ประสบผลสาเร็จมาบรรยายให้เราฟัง และไปศึกษาดูงานที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ช่วงเช้า-ค่า จะนอนที่วัดฝึกนั่งสมาธิกับพระอาจารย์สุธรรม จะได้หลายอย่างไป
ในตัว ฝึกนั่งสมาธิ และไปศึกษาดูงานเป็นการผ่อนคลายและแก้ไปละลายพฤติกรรมพวกเราด้วย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ได้แจกจ่ายให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านแล้ว ขอให้พิจารณา และผู้บงั คับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ส่งผู้กากับการสถานีตารวจภูธร
อาเภอ ๓๑ ท่าน พร้อมกับตัวท่านรวม ๓๒ ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย จ่ายเฉพาะค่าเครื่องบิน
นอกจากนั้นจังหวัดออกให้ หัวหน้าส่วนบางท่านกรอกใบสมัครมาว่าเข้าร่วมปฏิบัติธรรมแต่ไม่ไปภูเก็ต
อย่างน้อยสุด ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านหนองไผ่ ส่วนไปภูเก็ตท่านไม่
ไปแล้วแต่สะดวก สาหรับท่านที่ติดราชการที่ต้องไปวันที่ ๓๑ ถ้าท่านไม่สะดวกตีตั๋วกับทางจังหวัดขอความ
กรุณาท่านดาเนินการด้วยตัวเอง ก็ได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ว่า
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีควรมีจานวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาเหมาะสมกับระยะเวลาในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งโดยเฉพาะ ไม่ควรเสนอเรื่องมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นวาระจร
ยกเว้นเรื่องจาเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ การแต่งตั้งผู้บริหาร ประธานกรรมการ
กรรมการในหน่วยงานของรัฐ และเรื่องที่มีผลกระทบหรือมีความอ่อนไหว ที่ไม่อาจเปิดเผยล่วงหน้าได้
หรือเรื่องที่เป็นความลับของทางราชการเท่านั้น ทั้งนี้ ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่องการจัดงาน “ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวิสาขบูชา วันสาคัญสากลของโลก ของ
จังหวัดสกลนคร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : มหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันที๑่ ๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
วิสาขบูชา เป็นกรณีพิเศษ และมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ใช้ชื่องานว่า“ฉลองสัมพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” โดยกาหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน โดยการจัดงานเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้านการปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ
และด้านเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ส่วนที่ ๑ จัดงาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ส่วนที่ ๒ จัด
กิจกรรม ณ สนามหลวง ส่วนกิจกรรมที่ ๓ คือ ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด โดยจะต้องจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับส่วนกลาง สาหรับในจังหวัดสกลนคร ได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒ ครั้งและได้กาหนดโดยทาง
จังหวัดได้มอบหมายให้ทางวัฒนธรรมจังหวัดยกร่างในการจัดงาน โดยกาหนดกิจกรรมขึ้น ๒๖ กิจกรรม
จังหวัดสกลนครจะจัดให้มีพิธีบวชเพื่อ “ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” โดย
กาหนดผู้ที่จะเข้าบวช จานวน ๙๙ รูป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ -๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
ประธาน : ขอให้อาเภอจัดส่งผู้ที่จะเข้าบวช อาเภอละ ๖ รูป ส่วนราชการใดสนใจสามารถสมัครได้โดยไม่ถือเป็น
วันลา
/ . วัฒนธรรมจังหวัด . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๒
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : พิธเี ปิดงานวันวิสาขบูชา จะเริ่มในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่วัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร การจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชาการแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ การประกวดวาดภาพธรรมะการ
รณรงค์นุ่งขาวห่มขาวของข้าราชการและท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งสัปดาห์ กิจกรรมถือศีลฏิบัติธรรมตามวัด
ต่างๆที่อาเภอกาหนดการแสดงธรรมเทศนาและสมาธิวิปัสสนา ณ วัดป่าสุทธาวาส ภาคเช้าจะเป็นนักเรียน
นักศึกษา ภาคค่าจะเป็นข้าราชการและประชาชน การประกวดโคมบัวบูชา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า
การจัดกิจกรรมธรรมะทัศนาจร ไหว้พระธาตุจังหวัดสกลนคร และมีกิจกรรมอื่นๆ การจัดสร้างอนุสรณ์พุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี การจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์ การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาวัดในพื้นที่ท้องถิ่น การ
ประชาสัมพันธ์ดอกบัวบูชา ดอกละ ๑๐ บาท การจัดแสดงโต๊ะหมู่บูชา พิธีถวายผ้าป่ามหากุศล พิธีเปิดขบวน
แห่โคมบัวบูชาในงานเทศกาลวิสาขบูชา เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม สาหรับรายละเอียดการมอบหมาย
ภารกิจจะได้ดาเนินการแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประธาน : กาหนดการตรงนี้ขอให้แบ่งเป็นรายวันออกมาเลย ส่วนอาเภอต่างๆจะมีกิจกรรมคิดว่าน่าสนใจหรือ
อยากจะเผยแพร่ก็สามารถลงมาอยู่ในกิจกรรมของจังหวัดก็ได้ ทางอาเภอก็มีการดาเนินการอยู่ อยากจะ
ประชาสัมพันธ์ก็ส่งมาที่ปกครองจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หรือ พระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อจะรวมเป็นกิจกรรม
และเผยแพร่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๙ เรื่องแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและการธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
ปลัดจังหวัดสกลนคร : สรุปแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและการธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร
ลาดับ
ระยะเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
พื้นที่ดาเนินการ ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
๑ โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจ ธันวาคม - สนง.พช.จ.
ต้นแบบ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พอเพียงต้นแบบ ๒๕๕๔- สน.
กาหนดยุทธศาสตร์แนวทางในการขับเคลื่อน ดังนี้ จานวน ๑๔๐
กันยายน - อาเภอ ทุก
๑) การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
หมู่บ้าน
๒๕๕๕ แห่ง
- อปท. ทุก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ทุกอาเภอ
แห่ง
๒) การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ และทีม
- หน่วยงาน/
วิทยากร
ส่วนราชการ
๓) พัฒนาแกนนาชุมชนและขยายผล
ที่เกี่ยวข้อง
๔) การพัฒนากระบวนการ ติดตามและ
ประเมินผล
๕) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๒

โครงการปิดทองหลังพระ เพื่อสืบสาน
แนวพระราชดาริ
ตรวจสอบและพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่ใช้ประโยชน์ได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้า
ห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ อ่างเก็บน้าห้วยวังเรือ
อ.พรรณานิคม และอ่างเก็บน้าเคือเขาปอก เต่างอย

อ.พรรณานิคม
อ.โคกศรีสุพรรณ
อ.เต่างอย
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ปี ๒๕๕๕- สานักงาน จ.
๒๕๕๘ สน.
อ.พรรณา
นิคม
อ.โคกศรี
สุพรรณ
อ.เต่างอย

๒๓
ลาดับ
ที่

๓

๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
โครงการเสริ ม สร้ า งความจงรั ก ภั ก ดี จั ง หวั ด ในพื้นที่ทุกอาเภอ ธันวาคม
สกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รวม ๑๘ อาเภอ ๒๕๕๔จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี
(รายละเอียด
กันยายน
มีความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทยที่มี
แนบท้าย)
๒๕๕๕
สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ เป็น ศูนย์ รวมยึดเหนี่ย ว
จิตใจ เช่น การรวมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ การ
กล่าวคาปฏิญาณปกป้องสถาบัน /คาปฏิญาณตน
เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี การลงนามถวายพระพร
การเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ การประกวดวาด
ภาพพระราชกรณียกิจในหลวง การประกวดร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระ
เกี ย รติ การจั ด นิ ท รรศการการจั ด มหกรรม
ส่ ง เสริ ม และสิ น ค้ า OTOP สิ น ค้ า ในโครงการ
พระราชดาริฯ การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เป็นต้น
การจัดทาหนังสือ “ย้อนรอยพระยุคลบาท”
แล้วเสร็จ
รวบรวมพระราชกรณียกิจของระบาทสมเด็จ
ภายใน
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
กันยายน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๙
๒๕๕๕
จานวนมากกว่า ๙๐ ครั้ง โดยจัดทาเป็นหนังสือใน
ลักษณะข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยรูปภาพเหตุการณ์
พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ ผลของพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ และเกร็ดในการเสด็จ ฯ ที่
ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
การเสริมสร้างความรู้ความใจในการปกครองใน
มีนาคม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
๒๕๕๔ทรงเป็นประมุข
กันยายน
การสอดแทรกเนื้อหาการปกครองระบอบ
๒๕๕๕
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในหลักสูตรการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาในทุกระดับ
ที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น โดยมีกลุ่ม
บุคคลเป้าหมาย คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับ โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่รับผิดชอบการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง
ผู้ปกครองท้องที่ ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และ
กรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผู้รบั ผิดชอบ
ทปค.จ.สน.
อาเภอ ทุก
แห่ง
อปท. ทุกแห่ง
หน่วยงาน/
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

- สานักงาน
จ.สน.
- ส่วน
ราชการ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ทุกส่วน
ราชการ,
หน่วยงาน
- อาเภอ ทุก
แห่ง
- อปท. ทุก
แห่ง

๒๔
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกอาเภอ
จัดให้มีศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกอาเภอ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ที่เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่สามารถเข้าถึงได้
การบูรณะ บารุงรักษาอาคาร สถานที่ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
พระบรมวงศษานุวงศ์เคยเสด็จฯ

๗

ระยะเวลา
พื้นที่ดาเนินการ ดาเนินการ
อาเภอละ ๑ ศูนย์ มีนาคม
รวม ๑๘ อาเภอ ๒๕๕๔กันยายน
๒๕๕๕

พื้นที่
ที่ในหลวงเสด็จฯ
ทุกแห่ง

ดาเนินการบูรณะ และบารุงรักษาอาคาร สถานที่
ที่ในหลวงและพระบรมวงศษานุวงศ์ เคยเสด็จฯ
พร้อมทั้งการนาเสนอข้อมูลการเสด็จฯ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไว้ ณ สถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
พระราชกรณียกิจ และประชาชน เด็ก เยาวชน
น้อมนาหลักการทรงงานไปปรับใช้ในชีวิต

๘

๙

การพัฒนาหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
โครงการจัดตั้งครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้าน
รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
การพัฒนาหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาองค์กร
ประชาชน การจัดระเบียบชุมชน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น
การจัดตั้งศูนย์พั ฒนาการเมือ งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขจังหวัด (ศพป.จ.) และอาเภอ
ฝึกอบรมทบทวนวิทยากรแกนนาระดับ
จังหวัดและอาเภอ วิทยากรแกนนาระดับอาเภอ
ร่วมกับ ศพป.อ. ทาหน้าที่ขยายผลการฝึกอบรม
ให้กับวิทยากรระดับตาบล
ศพป.อ. และวิ ท ยากรระดั บ อ าเภอ/ต าบล
ดาเนินการจัดทาแผนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และกล่ อ มเกลาทางสั ง คมเพื่ อ ปลู ก ฝั ง บ่ ม เพาะ
ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอั นมีพระมหากษัตริ ย์ทรง
เป็ น ประมุ ข ให้ กั บ เยาวชน นั ก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษา องค์กร และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบ
- อาเภอ ทุก
แห่ง
- อปท.ทุกแห่ง
- ส่วนราชการ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

มีนาคม - ทุกส่วน
– ธันวาคม ราชการ,
๒๕๕๕
หน่วยงาน
- อาเภอ ทุก
แห่ง
- อปท.ทุก
แห่ง

หมู่บ้านรอบ
ตั้งแต่
ศูนย์ฯ ๒๒
มีนาคม
หมู่บ้าน ดังนี้
– ธันวาคม
- อ.เมืองสกลนคร ๒๕๕๕
๑๕ หมู่บ้าน
- อ.เต่างอย
๗ หมู่บ้าน

- กปร.
- หน่วยงาน
สังกัด
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
- สนง.พช.จ.สน.
- อปท.ในพื้นที้

- อาเภอ ทุกแห่ง มีนาคม –
- ทุกตาบล
ธันวาคม
รวม ๑๒๕
๒๕๕๕
ตาบล

- ทปค.จ.สน.
- อาเภอ ทุก
อาเภอ
- ส่วน
ราชการ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- อปท. ทุก
แห่ง

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๕
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

๑๐ การตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของบุคคล องค์กร ที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง
ตั้ ง ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ความเคลื่ อ นไหวของบุ ค คล องค์ ก ร ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความ มั่นคง ในระดับจังหวัด/อาเภอ การสร้าง
เครือข่ายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
และสกัดกั้นการเผยแพร่ความคิดและทัศนคติที่ไม่
เหมาะสม การตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และติดตามข้อมูล
ข่าวสาร
- การระมัดระวังในการดาเนินงาน มิให้เกิด
การโต้แย้งความคิดเห็นโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้
กลายเป็นชนวนในการขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก
อันจะนาไปสู่การขาดจิตสานึกในการรู้รักสามัคคี
- จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายระดับหมู่บ้าน
ตาบล เพื่อเฝ้าระวังการเผยแพร่และป้องกัน
ความคิดที่มีผลต่อความมั่นคง
๑๑ การสร้างพลังสังคม พลังชุมชน เอาชนะยาเสพ ทุกอาเภอ
ติด ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันกลุ่ม รวม ๑๘ อาเภอ
ผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ต่อ)
จัดตั้งและขับเคลื่อนงานกลุ่มผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (๒๕ ตาสับปะรด) ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เร่งการจัด
ระเบียบสังคม และสร้ างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน
สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนเสริ ม สร้ า ง
ค่ า นิ ย มที่ ถู ก ต้ อ งดี ง าม จั ด ประชุ ม ประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อ
ค้นหาสภาพปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ การ
จัดเวรยาม เฝ้าระวัง ตรวจตราความสงบเรียบร้อย
การส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา
สถานศึกษา ให้มีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติด และอาเภอขยายผลโครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

ตุลาคม
๒๕๕๔ ธันวาคม
๒๕๕๕

- ศพส.จสน.
- ศพส.อ. ทุก
แห่ง
- ทปค.จ.สน.
- สนง.เขต
พท.
การศึกษา
ประถมศึกษา
เขต ๑,๒,๓
- สนง.เขต พท.
การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต ๒๓
- สนง.พช.จ.
สน.
- สสจ.สน.
- ตร.ภ.จ.สน.
- ส่วนราชการ
,
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

/ . ทั้งนี้ ในการ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๖
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานจังหวัดสกลนครได้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณที่หน่วยงานมีอยู่ และปรับแผนให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมตามแผน ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการเข้ามาสนับสนุนในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในด้านการปกครอง ความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในจังหวัด
สกลนคร
ประธาน : ขอประชาสัมพันธ์วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันฉัตรมงคลเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชสมบัติ จะมีการรณรงค์ปลูกป่าในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือจะทาฝาย
ประชาอาสาที่มีทั้งหมดอยู่ประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ ฝาย จังหวัดมีนิทรรศการในหลวงอยู่แล้วหาสถานที่จัด
ก่อนวันฉัตรมงคลเพราะมีป้ายครบสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว อาจจะมีป้ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดง
ความรู้สึกต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พิจารราดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๐ เรื่องคาขออาชญาบัตรพิเศษสารวจแร่โปแตช
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร : ด้วยบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
สานักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓๘/๑๑๐ อาคารศรีวราแมนชั่น ๒ ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ได้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษ เพื่อสารวจแร่โปแตช ในอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จานวน ๑๒ แปลง
เนื้อที่ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครได้รับคาขอทั่วไป และกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดพื้นที่ที่จะขออาชญาบัตรพิเศษสารวจแร่โปแตช ในเขตพื้นที่อาเภอวานรนิวาส จานวน
๖ ตาบล ได้แก่ ตาบลวานรนิวาส ตาบลธาตุ ตาบลคอนสวรรค์ ตาบลขัวก่าย ตาบลนาคา และตาบลศรีวิชัย
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครได้แจกจ่ายเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน
ประธาน : อาเภอวานรนิวาสได้รับทราบเรื่องนี้แล้วหรือยัง
นายอาเภอวานรนิวาส : เรื่องนี้มีผลกระทบเรื่องการทานา และมีการเดินขบวนทุกปี
ประธาน : อยู่ในระหว่างทาการสารวจ ยังไม่อนุญาตให้ทาการขุด
นายอาเภอวานรนิวาส : ทางบริษัท ไชน่า หมิงเต๋า มาติดต่อ ๒ -๓ ครั้งแล้วล่าสุด จ้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชกระบังมาทาการสารวจผลกระทบ อาเภอวานรนิวาสให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยไปว่าขอให้นา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาชี้แจงกับชาวบ้านก่อน ขณะนีย้ ังไม่ส่งข้อมูลมาเลยต้องฝากทางอุตสาหกรรมจังหวัด
สกลนครด้วยว่าต้องเอาเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมาชี้แจงทาง อบต, กานัน ผู้ใหญ่บ้านก่อน
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร : พื้นที่ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ บริษัทไม่จาเป็นต้องทาทั้งหมด ตอนที่ขออาชญา
บัตรต้องขอเนื้อที่ไว้ก่อน หลังจากที่ได้อาชญาบัตร ถึงจะลงมือขุด มีแจ้งว่ามีแหล่งโปแตชที่จังหวัดสกลนคร
โดยเฉพาะอาเภอวานรนิวาสมีแหล่งโปแตชที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดซึ่งตรงนี้ทาให้บริษัทมีความต้องการดึงโปแตรมาใช้
ก่อนที่จะสารวจต้องดูก่อนว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน หรือพื้นทีป่ ฏิรูป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๑ เรื่องการติดต่อประสานงานและจัดส่งหนังสือราชการกับกลุ่มตรวจสอบการเงิน
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร : ตามที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมภิ าค
จังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งกลุ่มตรวจสอบการเงินขึ้นในจังหวัดสกลนคร มีสานักงานตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด
(ชั้น ๒) โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๔-๖๕๖๙ ๐-๔๒๒๒-๓๕๐๐ ต่อ ๑๙๐ โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๗๒๓๘ นั้น
กลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือ หากส่วนราชการได้ส่งมีหนังสือราชการที่จะแจ้ง
/ . หน่วยงานต่างๆ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๗
หน่วยงานต่างๆเพื่อทราบหรือถือปฏิบัติขึ้น ขอให้ส่งให้กลุ่มงานตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร ทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๒ เรื่องสรุปผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “ขอนแก่นเกมส์”
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร : ตามที่จังหวัดสกลนครได้ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
ขอนแก่นใน ๑๐ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฑา จักรยาน เทนนิส ยูโด เทควันโด มวยไทยสมัครเล่น มวย
สากลสมัครเล่นเพาะกาย เรือพาย และเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จานวน ๙๐ คน
ผลการแข่งขันจังหวัดสกลนครได้รับเหรียญทอง จานวน ๖ เหรียญทอง เหรียญเงิน จานวน ๒ เหรียญ
เงินและเหรียญทองแดง จานวน ๖ เหรียญทองแดง รายละเอียดได้แจกจ่ายเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๓ เรื่องการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๕๕
ผู้อานวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร : พรุ่งนี้จะเป็นการปิดการแข่งขันกีฬา เริ่มกาหนดการ
ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ทุกกลุ่ม สีทั้ง ๘ สี ร่วมกันปิดการแข่งขัน หน้าเทศบาลนครสกลนคร เดินผ่านธนาคาร
อาคารสงเคราะห์เข้าไปในสนามกีฬาเทศบาลขอเชิญชวนร่วมงานเลี้ยงเวลา ๑๙.๐๐ น. ที่จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ประธาน : ครั้งต่อไปช่วงหน้าหนาวเย็นพรุ่งนี้เชิญชวนทานข้าวด้วยกันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๔ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วย
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด่านม่วงคา หมู่ที่ ๕ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร สรุปผลการออกหน่วยบริการ ดังนี้
- ส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมกิจกรรม จานวน
๖๑ หน่วย
- เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
จานวน ๓๑๗ คน
- ผู้รับบริการ
จานวน ๓,๘๑๐ ราย
การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๕ กาหนดออกให้บริการวันพุธที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ ๒ ตาบลจันทร์เพ็ญ อาเภอเต่า
งอย จังหวัดสกลนคร ของดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เนื่องจากในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕
จังหวัดสกลนคร มีภารกิจที่สาคัญ และเร่งด่วนที่ต้องเตรียมการ/ดาเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดังนี้
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(๒) การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
/ . (๓) การดาเนินงาน . . .
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๒๘
(๓) การดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๑ – ๑๗
เมษายน ๒๕๕๕ (๗ วัน อันตราย)
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๕ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๖ ครั้ง จานวน ผู้บริจาค ๑,๔๕๐ ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
๒๐๘,๕๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จานวน ๑๔๒ ราย ปริมาณ
โลหิต ๔๒,๖๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอพังโคน จานวน ๑๒๑ ราย ปริมาณ
โลหิต ๓๖,๓๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอโพนนาแก้ว จานวน ๑๕๕ ราย ปริมาณ
โลหิต ๔๖,๕๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอเจริญศิลป์ จานวน ๕๑๑ ราย ปริมาณ
โลหิต ๑๕๓,๓๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอนิคมน้าอูน จานวน ๒๔๓ ราย ปริมาณ
โลหิต ๗๒,๙๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอสว่างแดนดิน จานวน ๒๗๘ ราย ปริมาณ
โลหิต ๘๓,๔๐๐ ซีซี.
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ สานักงานเทศบาลนครสกลนคร
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอวานรนิวาส
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอเมืองสกลนคร
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอบ้านม่วง
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอส่องดาว
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอคาตากล้า
จานวน ๒๐๐ ราย
การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ดวงตา จานวน ๑ ราย
อวัยวะ จานวน ๑ ราย
ร่างกาย จานวน ๑๘ ราย
การจัดหาสมาชิก
สมาชิกกิติมศักดิ์
- ไม่มี
สมาชิกสามัญ
- จานวน ๗ ราย
/ . การบรรเทาทุกข์ . . .
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๒๙
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อาเภอเมืองสกลนคร เงินสด ๓,๐๐๐
บาท สิ่งของมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอพังโคน ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอเมืองสกลนคร ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ อาเภอโคกศรีสุพรรณ ถุงยังชีพ จานวน ๑๐๐ ชุด มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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๓๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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๓๑
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๓๒
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