รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 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. นายคมสันต์ ล่องวิเชียร
๘. นายณัฐวัฒน์ พราวพันธุ์
๙. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
๑๐. นายอภิชาต สังข์ศรี
๑๑. นายสมพล คาสุข
๑๒. นายชูเกียรติ บัญชางาน
๑๓. นายไมตรี วิริยะเจริญกิจ
๑๔. นายสุพัฒน์ แก้วมณีชัย
๑๕. นายชิตชัย อินทรพาณิชย์
๑๖. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๑๗. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
๑๘. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
๑๙. นายอาณาจักร สุทธายน
๒๐. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๑. นายดารงศักดิ์ สง่าวงศ์
๒๒ นายประยงค์ พลเยี่ยม
๒๓. พ.อ สันติ ดีใหญ่
๒๔. นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร
๒๕. นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
๒๖. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์
๒๗. นายชุมพล เจียมวิไล
๒๘. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
๒๙. นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รอง ผอ.รมน.จว.ส.น. (ฝท)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
แทน คลังจังหวัดสกลนคร
แทน ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
แทน ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
สัสดีจังหวัดสกลนคร
เกษตรจังหวัดสกลนคร
สถิติจังหวัดสกลนคร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
/ . ๓๐. . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒
๓๐. นายวิชาญ แท่นหิน
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

นายประเวศ กันสุข
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
นายสุรพล ยงยอด
นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง
นายสุเมธ สิงควาณิชย์
นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม

๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.

นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายทศพร สุขสานต์
นางรดาฐานิสร์ แช่มดีกวีวัฒน์
นายสนม ชุรินทร
นายชัยวัฒน์ บริสุทธ์
พล.ต.กฤตัชญ์ สรวมศิริ
พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิทธิโคตร
ร.อ ชานาญ เนืองนอง
น.ต.นิเวศ ศรีเวียง
พ.ต.ท.อัมพร พงศ์แพทย์
นายสฤษฎ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

๔๙. นายธนากร งามชมพู
๕๐. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์รัตนะ
๕๑. นายศิริพงษ์ พาดี
๕๒. นายสุประณีต ยศกลาง
๕๓. นายปัญญา มหาชัย
๕๔. นายสุเธียร นามวงศ์
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

นายสรศิลป์ นันตสุข
นางวิไลพร ศรีโภคาศัย
นายธีระ ขุนนาคสีชัย
นายวิเชียร แจ่มใส

หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
แทน อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
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
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แทน รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
แทน ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
/ . ๕๙. . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓
๕๙. นายมารุต ทรัพย์สุขสาราญ
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.

นายยวงยศ จินดาทะจักร์
นายสมพร ไชยศรี
นางณัฐธภา เริงเลื่อม
นายกาญจน์ หมอกกุล
นายวรวิทย์ สุภาอ้วน
นายศักดิ์ดา อยู่เดช
นายชูเกียรติ คาโสภา
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
นายวสันต์ ปิ่นเงิน
นายสมบัติ ม่อมพะเนาว์
นางสาวรัชนีกร ปรมัตตานนท์
นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
นายขวัญชัย ทัศคร
นายสมบูรณ์ เถาว์พันธ์

๗๕. นางนวลจันทร์ พัดทอง
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.

นายเกษศิริ สุวพงษ์
นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ
นายสนธิ อนุญาหงษ์
นายเรืองสุวรรณ โยวะ
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
พ.อ.อ.ปรีดา นิยมคา
พ.ต.อานุภาพ อุฑาสา
ดร.จิตรา พึ่งพานิช
นางกันยกร แก้วคาแสน
นาวาอากาศตรี วิทยา ดอกบัวโรย
นายอทิป แก้วดวงใหญ่
นายบุญเรือง แสนโสม
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นายกิตติรัตน์ ประภารัตน์
นายธรรมรัตน์ นามวงษ์
นายประจักษ์ รัตนมณี

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
รก.การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒นทพ.
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ. ๐๑๗
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
/ . ๙๔. . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔
๙๔. นายชูชาติ เทพสุต
๙๕. นายประสิทธิ์ ค้าดี
๙๖. นายประสิทธิ สาขา
๙๗. นายสมิทธิ เรืองจันทร์
๙๘. นายสถาพร แสงกระจ่าง
๙๙. นางนฤมล อินธิแสง
๑๐๐. นายปริญา สมมิตร
๑๐๑. นางพรปวีณ์ เมธากรณ์
๑๐๒. นายสิทธิชัย บุญมั่น
๑๐๓. น.ต.ธงชัย ฤทธิ์มหันต์
๑๐๔. นายฉัตรพงษ์ บุพร์จันโท
๑๐๕. นายสุนทร ชนินทรสงขลา
๑๐๖. นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
๑๐๗. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
๑๐๘. นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
๑๐๙. นางปฐมาพรณ์ แสนเกตุ
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.

นายเกรียงศักดิ์ ศิริจรูญวงศ์
นายประสาร ภูดี
นายสัมฤทธิ์ ผุดผ่อง
นายวิชัย ชัดเชื้อ
นายวิโรจน์ เสนาธิบดี
ด.ต.วัฒนา ยงคาชา
นางประกายวรรณ อิมปัญญา
นายสุรพล นิติกิจไพบูลย์
นายไพบูลย์ หล้าชาญ
นายวิรุทธ์ เริ่มรักษ์
นางจินตนา ผาอินทร์
นายประไพศิลป์ คิอินธิ
นายวุฒินันท์ กวีพัชชาพัชร
นายกฤษณ์ แก้วเกตุ
นายฉวี คามูลศรี
นายศักดิ์สิทธิ์ พวงพรหม
นายกระสินธุ์ ศิริรักษ์
ร.ต.วิทยา ตอบกลาง
นายทองพูน สีคุณหลิ่ว

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
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
ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสกลนคร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯสาขาสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
จังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
แทน ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
/ . ๑๒๙. . . .
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๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
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.

นายสายันต์ มนดาล
นายเกรียงศักดิ์ เคนไชยวงศ์
นายไพโรจน์ จันดา
นายวิวรรธน์ วันเพียแก้ว
นายวิชัย สีสุพล
นายเฉลิมพร ภูราช
นายบรรลุ สุราษฎร์
นายสุริยะ แก้ววิรัตน์
นายทองออน ผาลี
นายเสถียร อินทะเสน
นายประวิทย์ เพชรนอก
นายสนองศักดิ์ ดวงศรีจันทร์
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายบรรณศักดิ์ จันทมา
นายประจญ จันทระโพธิ์
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
นายชัชวาล จันทอก
นายสัมฤทธิ์ ดาริวิชญ์
นายอนันท์ศักดิ์ วนะภูมิ
นายอานาจ อิ่มใจ
นายกฤช ร่างน้อย
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
นายภานุมาศ สันติจิตโต
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายภูวนัย เทิดมาลัย
นายชนก มากพันธุ์
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
พ.ต.ท.ไชยยงค์ ทิทา
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
พ.ต.อ.กองพล สาราษฎร์
พ.ต.ท.วีระยุทธ ใบภักดี
พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
พ.ต.อ.พิพัฒน์ มนาปี
พ.ต.ท.ธานิพน์ อินทร์วงศ์
พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
นายกเทศมนตรีตาบลแวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
แทน นายอาเภอวาริชภูมิ
แทน นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
แทน นายอาเภอกุดบาก
แทน นายอาเภอบ้านม่วง
แทน นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
แทน นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
/ . ๑๖๘. . . .
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๖
๑๖๘. พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
๑๖๙. พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรส่องดาว
๑๗๐. พ.ต.ท.สมคิด ขุนนายก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
๑๗๑. พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
๑๗๒. พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
๑๗๓. พ.ต.อ.รชตะ ศรีวณิช
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเจริญศิลป์
๑๗๔. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๗๕. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๑๗๖. พ.ต.ท.อรรณพ พุ่งโตมร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
๑๗๗. พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูนสวัสดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
๑๗๘. พ.ต.ท.นิพนธิ์ ราชพิศ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑๗๙. พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
แทน สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสร้างค้อ
๑๘๐. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสว่าง
๑๘๑. พ.ต.ท.ภัทรพล กมล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนงาม
๑๘๒. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรคาบ่อ
๑๘๓. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๑๘๔. พ.ต.ท.ภานุพล เลพล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๑๘๕. พ.ต.ท.ถวิล คาเกษ
แทน สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๑๘๖. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๑๘๗. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
๑๘๘. พ.ต.ต.กอบชัย สิริศรีจันทร์
ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร
๑๘๙. พ.ต.ต.พิรุณ สมพงษ์
รสว.ธกวส.กกตด.๒๓
๑๙๐. พ.ต.อ.ธวัชชัย หาญนัทธี
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์) ติดราชการ
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๓. อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
๔. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
๕. แรงงานจังหวัดสกลนคร
๖. หัวหน้าศูนย์ควบคุมไฟป่าสกลนคร
๗. หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
๘. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
๙. หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท. สกลนคร
๑๐. ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
๑๑. ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
๑๒. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร ๑ และ ๒
๑๓. ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
๑๔. หัวหน้าส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดสกลนคร
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลพรรณนานิคม
/.๑๖...
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๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลแพด
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
๓๐. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
๓๑. นายอาเภอวานรนิวาส
๓๒. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
๓๓. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๓๔. 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. นายอัมพร อุดมชารี
นิติกรปฏิบตั ิการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๖. นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัด
สกลนคร
๗. นางสาวรวงทอง บรรพตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
๘. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๑๒ ราย ได้แก่
(๑) นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน ย้ายมาไปดารง
ตาแหน่งอัยการจังหวัดสกลนคร
(๒) นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานคดียาเสพติด ย้ายมาดารงตาแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
/ . (๓) นายวิชาญ . . .
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๘
(๓) นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ประมงจังหวัดสกลนคร
(๔) นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ รักษาการใน
ตาแหน่งการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
(๕) นายกิตติ แสงประดิษฐ์ ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มาดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
(๖) นายภูริทัต สัจจะกานต์ ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
(๗) นายสมโภชน์ สิทธิเวช ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
(๘) นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
(๙) พันตารวจเอก สุจินต์ นิจพานิชย์ รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม ย้ายมาดารงตาแหน่ง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
(๑๐) พันตารวจเอก ธวัชชัย หาญนัทธี ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ ๔ กอง
บังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค ๔ ย้ายมาดารงตาแหน่ง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
(๑๑) พันตารวจเอก ไพศาล ไชยบุตร ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
ย้ายมาดารงตาแหน่ง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
(๑๒) พันตารวจเอก สิงห์ทอง พลลา ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาดารงตาแหน่ง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดอื่น จานวน ๑ ราย ได้แก่
- นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ให้ไปดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ จานวน ๒๙ หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
แทนคลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
/ . รายจ่ายประจา . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๙
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๗,๔๗๙.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๓๗๙.๗๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๓๐
รายจ่ายลงทุน : งบประมาณที่ได้รับ ๑,๗๔๕.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๖๗.๒๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๔๙
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๙,๒๒๕.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๙๔๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๕.๓๑
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสกลนครตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนเมษายน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายจ่ายรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณที่ได้รับ ๙,๒๒๕.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๙๔๖.๙๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๑๘๗.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๙๖๘.๕๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๒ ลดลงร้อยละ ๒.๙๑
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินกันไว้เบิก ๕๒.๗๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓.๑๗๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓.๙๐
พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินกันไว้เบิก ๘๘๕.๒๘๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๗๑.๕๐๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๕๖
ประธาน : ขอให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งรัดดาเนินการให้เรียบร้อย เป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนด
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์
ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- รับเรื่องรวมทั้งหมด จานวน ๑๘๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง ๑๘๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานและอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๘ เรื่อง
๒. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๑๒๙ เรื่อง
(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จานวน ๗ เรื่อง)
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๘๐ เรื่อง
(ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ จานวน ๘ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๔๙ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๓ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๒ เรื่อง
/ . – ได้รับรายงานแล้ว . . .
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๑๐
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหมดจานวน ๓ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ จานวน ๒ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
(๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๑๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๕ เรื่อง
(๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๔๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๓๐ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๔ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๔ เรื่อง
(๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๖๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๓๒ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๖ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๕ เรื่อง
(๖) การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๑๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จานวน ๘ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๒ เรื่อง
(๗) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมดจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล้ว
(๘) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จานวน ๑ เรื่อง
- ได้แจ้งส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม ๒๕๕๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสือแจ้ง
เตือนครั้งที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๓ เรื่อง ได้รับรายงาน
๓ เรื่อง ดาเนินการยุติเรื่อง ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปผู้ว่าราชการจังหวัด ๑ เรื่อง
ประธาน : ขอให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามเจ้าหน้าที่ และเร่งรัดให้ดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมแกนนาชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จานวน ๑๘ หมู่บ้าน
/ . โดยมีผลกิจกรรม . . .
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๑๑
โดยมีผลกิจกรรม ที่อาเภอได้ดาเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้
(๑) โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจาปี ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น
๑๘ อาเภอๆ ละ ๑ หมู่บ้าน รวมจานวน ๑๘ หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมย่อยที่อาเภอดาเนินการแล้ว ได้แก่
กิจกรรมอบรมครอบครัวพัฒนา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
กาหนด ๓ วัน โดยกาหนดให้มีการนาไปศึกษาดูงาน ๑ วัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ตัวแทนครอบครัวที่สมัคร
ใจร่วมโครงการ และแกนนาชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม จากจังหวัด รวมทั้งสิ้นหมู่บ้านละ ๓๐ คน
(๒) โครงการรักษาฐานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จากหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๕๗ หมู่บ้าน เป็นการอบรมครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านละ
๓๐ คน เป็นการทบทวนแผนชุมชน กิจกรรมการพัฒนาตามตัวชี้วัดการประเมินฯ ของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้หมู่บ้านคงเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต่อไป
๒. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๒.๑ กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๑๐๖ ศูนย์
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๑๐๙ ครัวเรือน
๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านผักสวนครัว จานวน ๑๐๕ หมู่บ้าน
๒.๔ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบ้านผักสวนครัวรั้วกินได้ จานวน ๑๐๕ ครัวเรือน
๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน ยอดสะสม จานวน ๓,๕๗๗ ครัวเรือน
๓. แผนงานที่จะดาเนินการต่อไป
๓.๑ จัดปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการฯ
๓.๓ กาหนดแนวทางการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสกลนคร ในด้านการสนับสนุนสร้างแกนนา ขับเคลื่อนกิจกรรม ระดับอาเภอ
๓.๔ กาหนดเป้าหมาย/จัดทาเกณฑ์ชี้วัดหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการบูรณาการทางานร่วมกันของ
หน่วยงาน ในภาพรวมของจังหวัด
ปลัดจังหวัด : มีกิจกรรมเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของหมู่บ้าน ABC ได้แจ้งให้อาเภอ
ดาเนินการเตรียมการที่จะดาเนินการ ในส่วนที่ ๒ จะนาเยาวชนทุกอาเภอ อาเภอละ ๖ คน เข้าอบรมตาม
แนวทางพ่อ ที่ศูนย์พัฒนาภูพาน ในวันที่ ๔-๕ ๒๕๕๕ โดยจะนาเยาวชนเข้ามาประมาณ ๑๐๐ คน ก็เป็น
การดาเนินการที่ต่อเนื่องในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จานาเอาผู้นาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอาเภอประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม เข้ามาอบรมที่ศูนย์แปลงชุดหนึ่ง จะเป็น ๓ เรื่องที่จะต้องดาเนินการต่อเนื่องกัน
ประธาน : เรื่องนี้ถือเป็นวาระของจังหวัดเพราะจังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งของพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
และเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในขณะเดียวกันมีพระราชดาริ
มากมายโดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้า ๒๗๐ โครงการในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่จังหวัด
สกลนครมากกว่า ๑๐๐ ครั้ง
น่าจะมากที่สุดในประเทศไทย แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทางจังหวัดมีแนวทาง จะให้มีการสารวจบัญชี
ครัวเรือน อาเภอละ ๑ ตาบลเป้าหมาย มีการขยายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอาเภอให้ไป
อยู่ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับตาบล โดยเอาตาบลที่เป็นตาบลทดลองในการสารวจ
บัญชีครัวเรือน ดาเนินการในเรื่องพื้นที่ ให้ ๒๕ ตาสับปะรด ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเราจะใช้
๒๕ ตาสับปะรดเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านดาเนินการทุกๆเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ๑ คน
รับผิดชอบ ๕–๖ ครัวเรือน สารวจ ดูแล เอาใจใส่ต่างๆของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน บัญชีครัวเรือน
ตรงนี้จะสะท้อนภาพการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในแต่ละวัน แต่ละอาทิตย์ แต่ละเดือน ผนวกให้เห็นถึง
/ . ภาพรายได้ . . .
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๑๒
ภาพรายได้เกิดขึ้นของพี่น้องประชาชนและนาตัวเลขมาเปรียบเทียบดูว่าในแต่ละเดือนหากพี่น้องประชาชน
ดาเนินชีวิตกับรายได้ที่ได้มา กับรายรับที่จ่ายไปเขาสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ไหม จะเป็นตัวเลขที่จะสะท้อน
ความเป็นไปของพี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกันเมื่อมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการสารวจ กานัน
ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเอาข้อมูลหรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงนั้นในการ
ดาเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละครอบครัวรวมเป็นภาพรวมของหมู่บ้านเอาไปดาเนินการจัดเป็นแผนชุมชน
หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน และนาไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นจะนาปัญหาความต้องการต่างๆ เหล่านี้
ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อมีงบประมาณในแต่ละปีทาโครงการแผนงานเพื่อตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น บัญชีครัวเรือนเปรียบเหมือนภาพสะท้อนเราจะจัดรูปแบบการพัฒนาให้ชัดเจน เริ่มต้น
จากตาบลตัวอย่าง ตาบลนั้นถูกให้คัดเลือกบัญชีครัวเรือนก็จะเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของระดับ
ตาบลในการที่จะเผยแพร่ส่งต่อพี่น้องประชาชนในอนาคต ในขณะเดียวกันฝากนายอาเภอ นายอาเภอ
จะต้องเป็นผู้บูรณาการในการดาเนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ดาเนินการอยู่ แต่หาก
ไม่ได้รับการบูรณาการจากท่านนายอาเภอ ต่างคนต่างทา พี่น้องประชาชนอาจสับสน ขอความกรุณา
หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ระดับจังหวัด กรุณาแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในระดับอาเภอจะมีการ
ดาเนินการในเรื่องใด จะมีการดาเนินการเมื่อไร ขอความกรุณาท่านเอาเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาหารือ หรือมี
แผนแล้วนาเข้าประชุมระดับอาเภอ เพื่อนายอาเภอจะนาไปบูรณาการให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องต้องกัน ขอให้ทุกคนสานึกว่าถ้าเราทางานร่วมกันเหนื่อยร่วมกัน แต่ผลประโยชน์พี่น้องประชาชน
ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย เราจะทางานเป็นทีม ส่วนเรื่องการรายงานเป็นเรื่องการใช้วิจารณญาณ หรือ
เทคนิคในการรายงานผลของท่าน ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการรายงานผลของท่านนาไปรายงานส่วนราชการ
โดยตรง ในเม็ดงานหรือผลงานที่เกิดขึ้นบูรณาการร่วมกันท่านสามารถเอาผลงานทั้งหมดไปรายงาน แต่
ผลงานที่เกิดขึ้นในการทางานท่านสามารถนาไปอ้างอิงเป็นผลงานของท่านได้เลย ในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่ม
ในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พื้นฐานบางอย่าง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนและการ
กระตุ้นเตือน หากเขารับรู้เร็วการสารวจก็ราบรื่น หากเขายังไม่เห็นความสาคัญการสารวจก็จะไม่เรียบร้อย
พี่น้องประชาชนจะรับผลของการทางานของเขาเอง ยกตัวอย่างพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จ หากเรามีศักยภาพ
พาเขาไปดูงานพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จให้พี่น้องประชาชนได้พูดคุยกันเอง การถ่ายทอดของพี่น้องประชาชน
จะลึกซึ่งกว่าการถ่ายทอดของพวกเรากับพี่น้องประชาชน ขอหัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ บทบาท
ของเราคือการบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน เป้าหมายอันเดียวกันคือให้พี่น้องประชาชนดีขึ้น
ซึ่งเราคิดว่าหากเรามีการสารวจจริงๆ และนามาวิเคราะห์ มีแนวทางในการจัดตั้งองค์กร คือคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ให้ ๒๕ ตาสับปะรด ลงไปดูแลชาวบ้าน เราก็ให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ความรู้กับ
กานันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องทาหน้าที่ในการสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นของพี่
น้องประชาชน จะเป็นความยั่งยืนที่พี่น้องประชาชนเขารู้ และดาเนินการไปพร้อมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้แทน ซึ่งขณะนี้แบบพิมพ์ขอฝากท่านนายอาเภอไปประสานงานกับตาบลที่จะเป็น
ตาบลแม่แบบในการสารวจจัดสรรงบประมาณในเรื่องของแบบพิมพ์ จังหวัด กรมพัฒนาชุมชนก็มี
งบประมาณในการพิมพ์เพื่อที่จะสนับสนุนหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด ๑๔๐ หมู่บ้าน
ฝากทางนายอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการไว้ด้วย รวมทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนครอบครัว
ที่ตกเกณฑ์ ๑๓๗ ครัวเรือน ก็ให้แต่ละครอบครัวสารวจบัญชีครัวเรือน ส่วนราชการต่างๆมีหน้าที่สนับสนุน
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่องการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : การดาเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน
(๑) ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเดือนเมษายน ๒๕๕๕
/ . ๑.การรายงานผล . . .
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๑๓
กิจกรรม
๑.การรายงานผลการการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายของส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น
มูลนิธิ/ภาคเอกชน เดือนเมษายน ๒๕๕๕
- ให้การสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพคน
พิการ
- สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อยังชีพ

ปริมาณงาน
๑.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.)
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
- เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้กาลังใจแนะนา
การดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการทาบัญชีครัวเรือน

๒. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนครเยี่ยมเยียนให้ความรู้
การปลูกผัก/เลี้ยงไก่ไข่/เพาะเห็ด/การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
ใช้เอง
๓.จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนยากจน ๒๕ ครัวเรือน ได้รับการดูแลจาก
หมูบ่ ้าน/ชุมชน/ส่วนราชการและภาคเอกชนจานวน
๔๐,๐๐๐ บาท
๔.กองทุนหมู่บ้านซื้อรถเข็น ๒ ล้อ
ราษฎรในหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล,พช.,
เกษตรฯ,ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน,ราษฎร,อปท.ให้ความ
ช่วยเหลือ
ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า ๑๒ ครัวเรือน
๒.จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามเข็ม มีแผนกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือนยากจนบรรจุในแผน
ทิศชีวิตครัวเรือนยากจน เพื่อผลักดันแผนงาน ชุมชน
โครงการตามเข็มทิศชีวิตของครัวเรือนยากจน
บรรจุในแผนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน
๓.จัดคลินิกแก้จนเพื่อให้คาปรึกษาอาชีพ
สาธิตการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนระดับอาเภอ
ทางเลือกสาหรับครัวเรือนยากจน
๑๔ แห่ง
(๒) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนกระทรวงมหาดไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
ปริมาณงาน
ห้วงเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๑.ประชุมคณะกรรมการแก้ไข ๒๕ คน
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศจพ.จ
ปัญหาความยากจนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด(ศจพ.จ.สน) ครั้งที่ ๒
๒.แนะนาการจัดทาบัญชี
๑๔ อาเภอ ๑๓๗
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศจพ.อ/ทีม
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ปฏิบัติการระดับ
ตาบล
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๑๔
กิจกรรม
๓.ให้คาแนะนาการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ครัวเรือนยากจน

ปริมาณงาน
๑๔ อาเภอ ๑๓๗
ครัวเรือน

ห้วงเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศจพ.อ/ทีม
ปฏิบัติการระดับ
ตาบล

ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : ขณะนี้ได้จัดทาแผน
ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าโดยได้ดาเนินการ ๔ มาตรการ ได้แก่การป้องกันมาตรการ
เชิงรุก มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมฟื้นฟู สาหรับรายละเอียดแต่ละมาตรการขอให้รับชมทางวีดีทัศน์
ความยาวประมาณ ๕ นาที
ประธาน : ขอให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ประสานงานกับนายอาเภอด้วย ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเป้าหมายต่างๆ ถ้าเกินกาลังให้ประสานมาทางจังหวัด
ยังมีหน่วยทหาร ตารวจ ตชด.ที่ ๒๓ ที่จะให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท่านอยู่ ก็ขอให้นายอาเภอ
เป็นผู้บริหารจัดการในการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันหากมีผลการปฏิบัติงานในแต่ละแผนงานท่านกรุณาเสนอ
ในที่ประชุมแต่ละเดือนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาฝายชุมชน เรื่องของการฝึกอบรมเยาวชน หรืออบรมใน
หมู่บ้าน ที่เป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา หรือรวมทั้งเรื่องของการปลูกป่า และหากมีกิจกรรมใดคิดว่า
ทางจังหวัดจะไปช่วยเหลือท่านได้หรือไปร่วมในกิจกรรมนั้น ขอความกรุณาให้ รวมทั้งนายอาเภอด้วย เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงการทากิจกรรมการเกษตร หรือเรื่องการตัดไม้ทาลายป่า หรือกิจกรรมในการส่งเสริม
ปลูกป่าเพิ่มมากขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องการจัดงานรัฐพิธี “วันฉัตรมงคล” ประจาปี ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครกาหนดจัดงานรัฐพิธี “วันฉัตรมงคล” ประจาปี
๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กาหนดการจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักกระ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. การแต่งกาย
ชุดปกติขาว รายละเอียดดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ น. เวลา ๐๘.๑๕ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น. -

- ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตารวจ ภาคเอกชน ร่วม
พิธีพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
พิธีกรเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ลงทะเบียนพานพุ่ม
(พุ่มเงิน-พุ่มทอง)
- ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน ถวายพานพุ่ม
- พระสงฆ์จานวน ๑๐ รูป พร้อม ณ สถานที่ประกอบพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงสถานที่
ประกอบพิธี
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
- ประธานเข้านั่งประจาที่ที่จัดไว้
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
/ . – ประธานเข้า . . .
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๑๕
- ประธานเข้านั่งประจาที่ที่จัดไว้
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล (ผู้ร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน)
- พิธีกรเชิญประทานประกอบพิธีวนั ฉัตรมงคล ประจาปี ๒๕๕๔
- ประธานถวายคานับ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่ม (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) เปิดกรวยกระทงดอกไม้และ
ถวายคานับ (ผู้ร่วมพิธีคานับพร้อมกัน)
- ประธานไปประจาที่แท่นกล่าว
- ประธานกล่าวคาถวายอาศีรวาทราชสดุดี
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายอาหารปิ่นโต จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม
แด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานกรวดน้า
พระสงฆ์เดินทางกลับ
ประธานไปประจาที่แท่นกล่าว ถวายคานับ (ผู้ร่วมพิธีคานับพร้อม ประธาน)
- เสร็จพิธี
จังหวัดจึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ไปร่วมงานรัฐพิธีในวันดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน
ประธาน : ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการจัดขบวนแห่ผะเหวด (พระเวสสันดร) และแห่ข้าวพันก้อน ในการจัดงาน
เทศน์มหาชาติ
แทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร : ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล ได้กาหนดจัดงานแห่ผะเหวด (พระเวสสันดร) และแห่ข้าว
พันก้อน ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยเทศบาลนครสกลนคร ได้จัด
ให้มีขบวนแห่ผะเหวด (พระเวสสันดร) ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ ให้คงไว้
เทศบาลนครสกลนครจึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดขบวนแห่ผะ
เหวด (พระเวสสันดร) ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

พิธีเปิดขบวนแห่ผะเหวด (พระเวสสันดร)
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. - หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาลและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ปะราพิธีบริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
เวลา ๑๔.๐๐ น.
- ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
เดินทางมาถึงปะราพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา (เชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง)
/ . - ประธานในพิธี . . .
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๑๖
-

ประธานในพิธีถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง และตัดริบบิ้น
เปิดขบวนแห่ผะเหวด (พระเวสสันดร)
เคลื่อนขบวนแห่ผะเหวด (พระเวสสันดร) ไปตามถนนสุขเกษม
เลี้ยวขวาสี่แยกศรีนคร ไปตามถนนเจริญเมืองเดินตรงเข้าสู่
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
- เจริญพระพุทธมนต์ เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน
(ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร)
ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว-ห่มขาว)
ประธาน : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น
ครองราชย์ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันพระใหญ่ จังหวัดได้พิจารณาให้มีการ
เทศน์มหาชาติ เพราะเป็นชาติของพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ เป็นการทานเกี่ยวกับเรื่องบารมี เนื่องจาก
ประเพณีไทยการจัดเทศน์มหาชาติ ต้องมีการแห่ผะเหวด (แห่พระเวสสันดร) จะจัด ปีหนึ่งครั้งหนึ่ง แต่
เนื่องจากปีนี้เป็นปีพุทธยันตี วันวิสาขบูชาจะมีกิจกรรมเยอะมาก เทศบาลนครสกลนครก็มีส่วนร่วมอย่างมาก
ในการที่จะนาชุมชนต่างๆ มาร่วมรับผิดชอบในการจัดทาขบวนแห่ ๑๓ กัณฑ์ ของพระเวสสันดรชาดก
ซึ่งแต่ละกัณฑ์จะมีอนิสงฆ์ต่างๆ ขบวนแห่ใน วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จะเริ่มตั้งแต่ ๑๔.๐๐ น.
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องการจัดเทศน์มหาชาติ วันฉัตรมงคล
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครได้กาหนดจัดงานในระหว่าง
วันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร โดยในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นพิธีแห่พระเวสสันดร และวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๕๕ เป็นการเทศน์มหาชาติ จานวน ๑๓ กัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
ในส่วนของการจัดเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจะได้เชิญส่วนราชการและเอกชนร่วม
ฟังเทศน์มหาชาติและเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในแต่ละกัณฑ์ด้วย เทศน์มหาชาติ มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์
ประกอบด้วย
(๑) กัณฑ์ทศพร
(๒) กัณฑ์หิมพานต์
(๓) กัณฑ์ทานกัณฑ์
(๔) กัณฑ์วนปเวศน์
(๕) กัณฑ์ชูชก
(๖) กัณฑ์จุลพน
(๗) กัณฑ์มหาพน
(๘) กัณฑ์กุมาร
(๙) กัณฑ์มัทรี
/ . (๑๐)กัณฑ์สักกบรรพ . . .
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๑๗
(๑๐) กัณฑ์สักกบรรพ
(๑๑) กัณฑ์มหาราช
(๑๒) กัณฑ์ฉกษัตริย์
(๑๓) กัณฑ์นครกัณฑ์
ประธาน : ขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ร่วมกัน พอได้เงินก็จะถวาย
กัณฑ์เทศน์มหาชาติ อยากให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติครั้งนี้ เป็นชาดกที่มีความสาคัญ
และมีอนิสงฆ์แรง ขอความกรุณาจัดเจ้าหน้าที่ มาถวายจากสิ่งที่ท่านได้รวบรวมในแต่ละกัณฑ์เจ้าภาพเยอะ
ถ้ามาก็จะแบ่งถวายวัด วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันฉัตรมงคลช่วงที่ทาพิธีหัวหน้าส่วนต้องมาร่วมพิธี
ให้เจ้าหน้าที่ไปเป็นประธานแทน กัณฑ์แรกจะเริ่มตั้งแต่ ๐๔.๐๐ น. และเวลา ๐๔.๐๐ น. จะแห่ข้าวพัน
ก้อน ตั้งอยู่ที่สระพังทอง และเดินแห่ขา้ วพันก้อน หรือไปทาพิธีในโบส์ถ ที่วัดพระธาตุเชิงชุม ขอเป็น
เจ้าภาพกัณฑ์แรก เพราะว่าจะได้กลับมาทาพิธีวันฉัตรมงคล ก็ฝากทางสานักงานพระพุทธศาสนา สอบถาม
หลวงพ่อกัณฑ์ที่ ๑ เทศน์ประมาณกี่นาที แต่กัณฑ์ไม่เท่ากัน กัณฑ์แรกยาวที่สุด มีเนื้อหาสาระไม่เท่ากัน
ส่วนราชการไหนเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ไหนจะได้กะเวลาถูก
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : ได้ดาเนินการอบรมโครงการ
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติจังหวัดสกลนคร
ก็ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว มีเป้าหมายที่จะเข้าอบรมตามโครงการ ๙๐ คน ที่วัดป่าหนองไผ่ วัดพระอาจารย์
สุธรรม ให้แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาจิต ทางด้านสติ และด้านการทางาน น่าจะสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ดี ในช่วงบ่ายอีกวันหนึ่งไปดูงานที่ศูนย์ภูพาน ก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง โดยหลักกาหนด
ไว้ ๒ คืน ๓ วัน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ติดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหลือ ๒ วัน จา
การตอบแบบสอบถามหัวหน้าส่วนราชการตอบแบบสอบถามมานั้นความพึ่งพอใจมีสูง ทั้งด้านสถานที่มี
ความพร้อม ไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องที่พักพร้อม ส่วนราชการใดที่สนใจจะไปปฏิบัติธรรมก็สามารถติดต่อไปได้
ประธาน : มีผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหลายสถานีที่ร่วมปฏิบัติธรรม และหัวหน้าส่วนราชการ รวม
๙๐ คน ขอประชาสัมพันธ์ที่วัดมีความสะดวกมาก มีเต็นท์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มีมุ้งให้ สามารถนอนได้ไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ คน หน่วยราชการใดที่ต้องการไปปฏิบัติธรรมที่วัด ห้องน้ามีหลายห้อง อากาศก็ไม่ร้อนมาก
สาหรับวัดป่าหนองไผ่ วัดพระอาจารย์สุธรรม ไม่มคี ่าใช้จ่ายแล้วแต่ศรัทธา ต้องขอบคุณทุกท่าน ๑ วันกับ๑
คืนที่อยู่วัดเต็มๆ อย่างน้อยก็ได้ธรรมอยู่ในใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ อย่างมากการตัดสินใจอะไร
ไปเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมาก หากเรามีศีลธรรมอยู่ในใจ ก็จะส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อพี่
น้องประชาชน หากเราไม่มีสติยั้งคิดมีสติน้อยอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การไปครั้งนี้เป็นการเพิ่มธรรม
มะในหัวใจ เพื่อที่จะคิดดีทาดี เป็นวัตถุประสงค์ที่ได้เชิญท่านเข้าร่วมและอาจจะมีโครงการต่อไป จะมี
โครงการไปเที่ยวศึกษาเชิงนิเวศน์ ที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องกาหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : กาหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสกลนคร ของ รัฐมนตรี
/ . ช่วยว่าการกระทรวง . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๘
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ( นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ) วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา ๑๓.๒๐ น.
- ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบิน DD๙๔๐๖
เวลา ๑๔.๕๐ น.
- เดินทางถึงท่าอากาศยานสกลนครพักผ่อน ณ ห้องรับรองท่าอากาศยาน
สกลนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น.
- ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสกลนครไปยังโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
เวลา ๑๕.๒๐ น.
- เดินทางถึงโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ/จ้าหน้าที่/อสม.และคณะให้การ
ต้อนรับ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ พบปะให้กาลังใจแก่
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข
เวลา ๑๕.๔๕ น.
- รับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
(๑๕ นาที) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ออกเดินทางจากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ไปยังโรงพยาบาลสกลนคร
- เดินทางถึงโรงพยาบาลสกลนคร
- ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่รอต้อนรับบริเวณหน้าอาคารวิเคราะห์
วิจัยบาบัด
- เยี่ยมชมและให้กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแผนกต่างๆ (๑๕ นาที)
- รับฟังการบรรยายสรุปผลการดาเนินงานของจังหวัดสกลนคร ณ ห้อง
ประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบาบัด
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับและแนะนาจังหวัดสกลนคร
(๑๐ นาที)
- การนาเสนอของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(๑๕ นาที)
- ผลการดาเนินงานควบคุมยาซูโดเอฟรีดีน
- ผลการดาเนินงานโรคมะเร็งท่อน้าดีในตับ
- การนาเสนอของโรงพยาบาลสกลนคร (๑๕ นาที) ในประเด็นดังนี้
- ผลการดาเนินงานโรงพยาบาลไร้ความแออัด
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (๓๐ นาที)
เวลา ๑๗.๒๐ น.
- ออกเดินทางจากโรงพยาบาลสกลนครไปร้านกรีนคอนเนอร์
เขตเทศบาลนครสกลนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น.
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านกรีนคอนเนอร์ เขตเทศบาลนครสกลนคร
เวลา ๑๘.๑๕ น.
- ออกเดินทางจากร้านกรีนคอนเนอร์ไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ร่วมออกบริการตามโครงการ
/ . จังหวัดเคลื่อนที่ . . .
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๑๙
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านสงเปือย หมู่ที่๔ ตาบลไฮหย่อง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อนาบริการของ
หน่วยงานไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องประชุมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดสกลนคร
ปลัดจังหวัดจังหวัดสกลนคร : เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี ร้อยตารวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บารุง
ผู้อานวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะย่าเสพติดแห่งชาติ มีกาหนดการเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
สกลนครในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟัง
รองนายกรัฐมนตรี ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีการรับลงทะเบียนให้เรียนเชิญนายอาเภอ
ผู้กากับการตารวจภูธร นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิก
อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ ๓,๕๐๐ คน มาร่วมในการรับฟัง เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องไปพร้อมกันเวลา ๑๑.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และรอรับรองนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๔.๓๐ น.
ประธาน : มีอาหารกลางวันเลี้ยง เตรียมไว้ ประมาณ ๕,๐๐๐ คน มีทั้งหมด ๑๔ จุดบริการ
ต้องขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๘ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๕
แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๕ ครั้ง จานวน ผู้บริจาค ๗๖๘ ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ ๒๓๐,๔๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ สานักงานเทศบาลสกลนคร จานวน ๙๖ ราย
ปริมาณ โลหิต ๒๘,๘๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอเมืองสกลนคร จานวน ๒๔๐ ราย
ปริมาณโลหิต ๗๒,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอวานรนิวาส จานวน ๑๔๙ ราย
ปริมาณโลหิต ๔๔,๗๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอบ้านม่วง จานวน ๑๓๕ ราย
ปริมาณโลหิต ๔๐,๕๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอส่องดาว จานวน ๑๔๘ ราย
ปริมาณโลหิต ๔๔,๔๐๐ ซีซี.
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอวาริชภูมิ
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอภูพาน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอกุดบาก
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จานวน ๒๐๐ ราย
/ . วันที่ ๒๘ พฤษภาคม . . .
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๒๐
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภออากาศอานวย
จานวน ๒๐๐ ราย
การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
อวัยวะ จานวน ๒ ราย
ร่างกาย จานวน ๕ ราย
การจัดหาสมาชิก
สมาชิกกิติมศักดิ์
- ไม่มี
สมาชิกสามัญ
- จานวน ๗ ราย
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
- อาเภอโพนนาแก้ว สิ่งของมูลค่า ๒๒,๕๐๐ บาท
- อาเภอกุสุมาลย์ สิ่งของมูลค่า ๘,๕๐๐ บาท
- อาเภอโคกสีสุพรรณ สิ่งของมูลค่า ๖,๐๐๐ บาท
- อาเภอเมืองสกลนคร สิ่งของมูลค่า ๒๘,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
อาเภอนิคมน้าอูน เงินสด ๓,๐๐๐ บาท สิ่งของมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ อาเภอบ้านม่วง ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่องรายงานพยากรณ์อากาศ
แทนผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยา : ในช่วง ๑ - ๒ วันนี้ จะมีฝนตก เนื่องจากลมทางตะวันตกเฉียงเหนือ
นาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา มีอากาศเย็น กาลังไม่แรง พัดผ่านมาทางอีสานตอนบน จึงทาให้เกิดฝนตก
และในช่วงวันอาทิตย์ และวันจันทร์ อากาศจะกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนแต่ยังไม่
ถึงสถิติที่เคยมี ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน ร้อนที่สุดในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ อุณหภูมิ
สูงสุดเพียง ๓๘.๗ องศา อากาศร้อนที่สุดอยู่ที่จังหวัดลาปาง ๔๑.๒ องศา สาหรับจังหวัดสกลนคร
ยังมีเทือกเขาภูพาน และหนองหาร ช่วยให้อากาศไม่ร้อน ในช่วงปีนี้ตั้งแต่ต้นปี ร้องที่สุด อยู่ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อุณหภูมิ ๓๘.๓ องศา ปีที่แล้วร้อนที่สุด ๓๙.๕
องศา ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๒ เรื่องรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนถ้าเกิดเหตุ
กรุณารายงานเป็นเหตุด่วนสาธารณภัยเพื่อที่จะได้ประสานความช่วยเหลือกับทางสานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสกลนคร และเมตาธรรมมูลนิธินาถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนการให้การช่วยเหลือ
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ชดใช้เป็นเงิน หากมีเหตุขอให้แจ้งสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สกลนคร ๑๗๘๔ เบอร์โทร ๐๘๑ – ๙๖๕-๑๐๖๕
ประธาน : เกิดเหตุแจ้ง ๑๗๘๔ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ในช่วงประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร จัดประชุม
/ . แก้ไขปัญหาน้าท่วม . . .
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๒๑
แก้ไขปัญหาน้าท่วมเพราะบางทีช่วงนี้ฝนตกหนัก ถนนน้าระบายไม่ทันจะได้ดูถนนเส้นไหนยังมีปัญหาจะได้
ลอกเตรียมไว้ก่อน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ในช่วง ๒ วันที่ผ่านมาพี่น้อง
ประชาชน ตาบลเหล่าปอแดง ตาบลดงชน ที่กาลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
น้าท่วม เนื่องจากสถิติข้อมูลน้า วันที่ ๒๕ เมษายนที่ผ่านมา มีปริมาณเก็บน้าในเขตหนองหาร ๗๗.๗
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทียบกับปีที่แล้วมากกว่า ๖ เปอร์เซ็นต์ ขอประสานไปยังประมงจังหวัดได้กรุณาปล่อยน้า
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ประมงจังหวัดสกลนคร : ได้ดาเนินการปล่อยน้าเรียบร้อยแล้วแต่ทางอาเภอโพนนาแก้วก็ท่วมเหมือนกัน
ขณะนี้ปล่อยน้าอยู่ประมาณ วันละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. วัน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ตาบลเหล่าปอแดงมีปริมาณน้าท่วม
ที่นา ประมาณ ๓๐๐ ไร่
ประธาน : ขอให้เกษตรจังหวัดเข้าไปดูแลว่ามีปัญหาตรงไหนบ้าง ประมาณ เดือนพฤษภาคมจะได้มา
พูดคุยเรื่องน้าท่วม น้าแล้ง จะได้เตรียมการสักที สิ่งที่เกิดขึ้นเก็บไว้เป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาในปีหน้า
จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเปิดปิดน้าจะได้สัมพันธ์กันตรงไหนที่ควรทาฝาย เทศบาล
อบจ. หรือ อบต. จะต้องได้มาบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือมีพื้นที่ที่สามารถทาแก้มลิงได้หรือไม่
ถ้าทาจะใช้งบประมาณจานวนเท่าไหร่ เราต้องเริ่มเตรียมการแล้ว จะได้วางแผนถูก
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๓ เรื่องวันแรงงานแห่งชาติ
แทนแรงงานจังหวัดสกลนคร : ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันแรงงาน
แห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ปีนี้จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่องแรงงาน
ไทยสร้างชาติ สร้างเสริมสุขภาพ ปลอดยาเสพติด ละอบายมุข โดยเจ้าภาพหลัก คือ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน โดยสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ร่วมมือกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชมรมวิ่งเพื่อ
สุขภาพ ของจังหวัดสกลนคร นาโดยนายแพทย์สุขสมัย และจะมีการสนับสนุนกิจกรรมในเรื่อง ศตศจ. ใน
เรือ่ งการต้านภัยยาเสพติด ซึ่งกังวนเกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่าเพิ่มขึ้นวันละ ๖๖ บาท จะทาให้ผู้ใช้
แรงงานเอาเวลาไปอยู่ข้างนอกมากกว่า กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ได้รับการสนับสนุน
จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด จัดร้านค้าต่างๆ ร่วมเชียร์ ร่วมชมกิจกรรมครั้งนี้ จะมีการออ
กร้าน OTOP ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สินค้าถูกใจของการค้าภายในจังหวัด บริเวณ ลาน ร.๕
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วย
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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๒๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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๒๓

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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๒๔
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๒๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

