รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 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. นายชรัตน์ วสุธาดา
๘. นางพัชรี ใบยา
๙. นางวันเพ็ญ อาพาส
๑๐. นายณัฐวัฒน์ พราวพันธุ์
๑๑. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
๑๒. นางสุนันทา บรรณสาร
๑๓. นายสมพล คาสุข
๑๔. นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์
๑๕. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๖. นายสมชาย อุดมโชค
๑๗. นายขจรศักดิ์ เสยสูงเนิน
๑๘. นางกาญจนา สีลาภู
๑๙. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๒๐. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
๒๑. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
๒๒. นายสุภชัย สุภธีระ
๒๓. นายอาณาจักร สุทธายน
๒๔. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๕. นายดารงศักดิ์ สง่าวงศ์
๒๖ นายประยงค์ พลเยี่ยม
๒๗. พ.อ สันติ ดีใหญ่
๒๘. นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร
๒๙. นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
๓๐. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รอง ผอ.รมน.จว.ส.น. (ฝท)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสกลนคร
แทน ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
แรงงานจังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
แทน ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
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.
๔๑.

นายประเวศ กันสุข
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายภูมิศร์ ลีนาวงศ์
นายสุรพล ยงยอด
นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง
นายประเวส สิงห์ภูกัน
น.ส.มัลลิกา เพ็งคา

๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.

นายสันติ ไชยยศ
นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายนรเชษฐ์ พิทักษ์สฤษดิ์
นางจันทิมา กาลวิบูลย์
นายชัยรัตน์ เคนพิทักษ์
นายผิน โนนคู่เขตโขง
พ.อ.อรรถสิทธิ์ โชติรัตน์
พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร
พ.ท.ธงชัย ธีระพรม
น.ต.นิเวศ ศรีเวียง
พ.ต.ต.พิรุณ สมพงษ์
นายสฤษฎ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

๕๔. นายธนากร งามชมพู
๕๕. นายไพบูลย์ ชวรุ่ง
๕๖. นายศิริพงษ์ พาดี
๕๗. นายจรูญศักดิ์ พุฒน้อย
๕๘. นายปัญญา มหาชัย
๕๙. นายสุเธียร นามวงศ์
๖๐. นายสรศิลป์ นันตสุข

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
แทน อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓
แทน ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบินฝูงบิน ๒๓๖
แทน ผู้กากับการกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แทน รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
/ . ๖๑ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.

นางวิไลพร ศรีโภคาศัย
นายสมจิตร เข็มทอง
นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม
นายมารุต ทรัพย์สุขสาราญ

๖๕. นายยวงยศ จินดาทะจักร์
๖๖. นายสมพร ไชยศรี
๖๗. นายธนาบูลย์ สุขปัญญา
๖๘. นายกาญจน์ หมอกกุล
๖๙. นายนักรบ อ่อนอุระ
๗๐. นายศักดิ์ดา อยู่เดช
๗๑. นางภีรพร แซ่เล้า
๗๒. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
๗๓. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๗๔. นายวสันต์ ปิ่นเงิน
๗๕. นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
๗๖. นายสุชาติ ศิริ
๗๗. นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
๗๘. นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
๗๙. นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
๘๐ . นายภักดี ไชยเพชร
๘๑. นางนวลจันทร์ พัดทอง
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.

นายเกษศิริ สุวพงษ์
นางรัตนสุต จิรารักษ์
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายอนุกูล คาภูแสน
นายสมชาติ มูลศรี
นายเรืองสุวรรณ โยวะ
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
นายอนันต์ธวัฒน์ เพิ่มทอง
พ.ต.วีระศักดิ์ เพ็ชวิภา
ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
นายสังขดิษฐ์ สาลี
นายอทิป แก้วดวงใหญ่
นายบุญเรือง แสนโสม
นายศรีวิทย์ วุธรา
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

แทน ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
แทน การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
แทน ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒นทพ.
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
/ . ๙๗ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔
๙๗. นายสุวิทย์ ติรโรจน์
๙๘. นางรัตนวดี ไชยโคตร
๙๙. นายธรรมรัตน์ นามวงษ์
๑๐๐. นางภัทรวดี ทองมาอิ่ม
๑๐๑. นายพิจิตร สุโข
๑๐๒. นายชูชาติ เทพสุต
๑๐๓. นายประสิทธิ สาขา
๑๐๔. นางรุงวิกรัย ศิริศาสตร์สกุล
๑๐๕. นายสถาพร แสงกระจ่าง
๑๐๖. นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
๑๐๗. นายปริญา สมมิตร
๑๐๘. นางพรปวีณ์ เมธากรณ์
๑๐๙. นางสาวณภักสร์ เคนงาม
๑๑๐. นายสุนทร ชนินทรสงขลา
๑๑๑ นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
๑๑๒. นายธนพล ติรวัฒนาพงษ์
๑๑๓. นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
๑๑๔. นางสาวชาลินี สุวรรณคุณ
๑๑๕. นายเกรียงศักดิ์ ศิริจรูญวงศ์
๑๑๖. นางชนิสรา ดวงบุบผา
๑๑๗. นายรชต มูลทรัพย์
๑๑๘. นายสัมฤทธิ์ ผุดผ่อง
๑๑๙. นายวิชัย ชัดเชื้อ
๑๒๐. นางมิ่งขวัญ สว่าง
๑๒๑. นายสุดใจ ผลสุข
๑๒๒. ด.ต.วัฒนา ยงคาชา
๑๒๓. นางประกายวรรณ อิมปัญญา
๑๒๔. นายสมบัติ จิราวัฒน์วรากุล
๑๒๕. นายสมศักดิ์ จันทรทรัพย์
๑๒๖. นายวิรุทธ์ เริ่มรักษ์
๑๒๗. นางสาวไพจิตร มีพรหม
๑๒๘. นายประไพศิลป์ คิอินธิ
๑๒๙. นายเทวัญ ศรีสาราญ
๑๓๐. นายสมพงษ์ พระโส
๑๓๑. นายกิตติพงษ์ ทองเฟื่อง
๑๓๒. นายเต็ม สมบัติศรี
๑๓๓. นายศักดิ์สิทธิ์ พองพรหม

ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
แทน ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
แทน ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสกลนคร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯสาขาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
/ . ๑๓๔ . . .
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นายสุนีย์ ศิลาวงศ์
นายปริญญา นิภาพฤกษ์
นายพานิช พุ่งสิน
นายทองพูน สีคุณหลิ่ว
นายสายันต์ มนดาล
นายหนูสิทธิ์ ไชยกมล
นายคาเขื่อน ร่มเกษ
นายจิตติพงษ์ ยาทองไชย
นายวิชัย สีสุพล
นายภิญญา การชาคา
นายพูล ไชยงาม
นายบรรลุ สุราษฎร์
นายทองใบ สุทธิประภา
ไพฑูรย์ ศรีบัวลา
นายไพศาล ศรีมุกดา
นายชูพงษ์ คาจวง
นายบรรเทิง วงค์ศรีลา
นายอุลัยพร ไตรวงค์ย้อย
นายประไทย จาปาสิทธิ์
นายประมวล ศรีมา
นายสนองศักดิ์ ดวงศรีจันทร์
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายสุพจน์ ณ หนองคาย
นายสุกิตติ แสงประดิษฐ์
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายภูริทัต สัจจะกานต์
นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวล
นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์
นายอนันท์ศักดิ์ วนะภูมิ
นายสมเจตน์ พิมทานนท์
นายกฤช ร่างน้อย
นายนิพนธ์ การชาคา
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
นายประทิม โกษาแสง
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายวัชระ ฉัตรเท
นายชนก มากพันธุ์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
นายกเทศมนตรีตาบลแพด
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด วาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
นายอาเภอบ้านม่วง
แทน นายอาเภอพังโคน
แทน นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
แทน นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
แทน นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
/ .๑๗๓ . . .
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๑๗๓. พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
๑๗๔. พ.ต.ท.สันติจิตต์ มรัตน์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
๑๗๕. พ.ต.อ.กวีสักดิ์ สุขบาง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
๑๗๖. พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
๑๗๗. พ.ต.อ.กองพล สาราษฎร์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
๑๗๘. พ.ต.อ.ไวยยวุฒิ รัตน์วิโรจน์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
๑๗๙. พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
๑๘๐. พ.ต.อ.นิยม พุทธศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
๑๘๑. พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ บุญคง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
๑๘๒. พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
๑๘๓. พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูลสวัสดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
๑๘๔. พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
๑๘๕. พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรส่องดาว
๑๘๖. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
๑๘๗. พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
๑๘๘. พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
๑๘๙. พ.ต.อ.รชตะ ศรีวณิช
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเจริญศิลป์
๑๙๐. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๙๑. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๑๙๒. พ.ต.ท.อรรณพ พุ่งโตมร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
๑๙๓. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๑๙๔. พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูนสวัสดิ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
๑๙๕. พ.ต.ท.บุญเชิด พลแสน
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑๙๖. พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
แทน สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสร้างค้อ
๑๙๗. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสว่าง
๑๙๘. พ.ต.ท.ภัทรพล กมล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนงาม
๑๙๙. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรคาบ่อ
๒๐๐. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๒๐๑. พ.ต.ท.ภานุพล เลพล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๒๐๒. พ.ต.ท.ถวิล คาเกษ
แทน สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๒๐๓. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) (ติดราชการ)
๒. วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
๓. ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
๔. หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท. สกลนคร
๕. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร ๑ และ ๒
๖. ผู้บงั คับการกองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ ค่ายฝึกรบพิเศษน้าพุง
๗. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
/ . ๘. หัวหน้าหน่วย . . .
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๘. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
๙. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดสกลนคร
๑๐. นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
๑๑. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
๑๒. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (อ. เมือง)
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลแวง
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
๑๙. สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง ๕ กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจทางหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๒. นางสาววรากุล วัชญากาจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๓. นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๔. นายนราวุฒิ จันทร์ทอง
สานักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร
๕. นางชุติมา มุ้งทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๖. นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๗. นางสถาพร วงศ์รัตนะ
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
๘. นายสุทนัย เสนารักษ์
ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน
๙. นายอัมพร อุดมชารี
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๐. นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัด
สกลนคร
๑๑. นายขันตินนท์ ชาวันดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๑๒. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๙ ราย ได้แก่
(๑) นางวันเพ็ญ อาพาส นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ สานักงานคลัง
จังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนคลังจังหวัดสกลนคร (ผู้อานวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังระดับสูง)
สานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
(๒) นายภูริทัต สัจจะกานต์ ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภออากาศอานวย
/ . (๓)นายสมศักดิ์ . . .
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๘
(๓) นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น)
อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอสว่าง
แดนดิน
(๔) นายสุกิตติ แสงประดิษฐ์ ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มาดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอวานรนิวาส
(๕) นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล ตาแหน่งป้องกันจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง
ชานาญการพิเศษ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอ(ผู้อานวยการต้น) อาเภอพรรณานิคม
(๖) นายประทิม โกษาแสง ตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญ
การพิเศษ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครองอาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอนิคมน้าอูน
(๗) นายสมโภช สิทธิเวช ตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอพังโคน (ลาออกจากราชการมี
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)
(๘) นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีสาขาศรีราชา
ย้ายมาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
(๙) นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ย้ายมาดารง
ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๒. ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดอื่น จานวน ๑ ราย ได้แก่
- นายชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ย้ายไปดารงตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ จานวน ๒๑ 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 ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๘,๑๙๕.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๒๑๖.๙๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๖
รายจ่ายลงทุน : งบประมาณที่ได้รับ ๑,๙๙๐.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๐๕.๐๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๙
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๑๘๖.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๘๒๒.๐๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๙
/ . เปรียบเทียบผล . . .
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๙
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสกลนครตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาคม
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายจ่ายรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๑๘๖.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๘๒๒.๐๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๙
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๖๙๗.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘,๕๕๖.๑๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๙ ลดลงร้อยละ ๓.๒๐
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินกันไว้เบิก ๕๒.๗๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓.๑๗๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๐
พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินกันไว้เบิก ๘๘๕.๕๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๐๖.๕๙๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๐
ประธาน : หน่วยงานไหนที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ดาเนินการด้วย
คลังจังหวัดสกลนคร : ส่วนราชการที่ต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสกลนคร
ให้ดูที่เว็บไซต์ของสานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ประธาน : ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในเรื่องการแต่งการนุง่ ขาว ห่มขาว ในช่วงพุทธชยันตี
๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และงานต่างๆที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชการกุมาร ครบ ๖๐ พรรษา
เป็นวันเปิดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมทั้งเรื่องการบวชในงานพุทธยันตี บวชเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ที่มพี ิธีบวช ซึ่งทางราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และเอกชนร่วมกันทามีผู้บวชได้จานวน ๑๑๒ รูป
ต้องขอบคุณส่วนราชการที่จัดส่งเจ้าหน้าที่มาบวชและ ทางอาเภอต่างๆที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้มาบวช และ
เป็นเจ้าภาพรูป ละ ๓,๕๐๐ บาท ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา มีการเทศนาธรรมะที่วัดป่าสุทธาวาสทุกวัน
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. และประมาณ ๑๙.๐๐ น. ซึ่งได้ขอความร่วมมือส่วนราชการเป็นเจ้าภาพ มีการ
ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม มีการพัฒนาวัด มีทั้งส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
ร่วมกันพัฒนา และมีการจัดนิทรรศการพุทธชยันตี ต้องขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่
ให้ความร่วมมือก็จะมีอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดธรรมะทัศนาจรตามรอยบูรพาจารย์ ต้องการกลุ่มบุคลคนประมาณ
๑๐๐ คน ไปตามวัดที่หลวงปู่มั่นเคยจาวัดอยู่ แล้วมาสิ้นสุดที่วัดป่าสุทธาวาส ทั้งหมด ประมาณ ๖ วัด ถ้า
ท่านใดสนใจแจ้งที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และจะมีการประกวดทุงโบราณ ขอให้นายอาเภอและองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ส่งเข้าประกวดทุก อบต. และทุกเทศบาล เป็นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสกลนครมาโชว์อีกครั้งหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ต้องขอขอบคุณไว้
ณ โอกาสนี้ด้วย
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร : กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจัดขึ้น ได้
ตั้งงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับการประกวดทุงโบราณ ขบวนแห่โคมบูชา รับสมัครในวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และขอประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนของการประชุมอยากให้ส่วนราชการที่จะส่งขบวนแห่โคมบูชาเข้าประกวดได้จัดขบวน หรือโคมบัวของปี
ที่แล้วไม่ให้นาเข้าประกวดใหม่ในปีนี้ให้ทาขึ้นมาใหม่ เงินรางวัลขบวนแห่ รางวัลที่ ๑ เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
/ . ประธาน : . . .
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๑๐
ประธาน : ขอให้อาเภอทั้ง ๑๘ อาเภอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพการประกวดต่างๆ ไว้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดสกลนคร ขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- รับเรื่องรวมทั้งหมด จานวน ๑๘๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง ๑๘๔ เรื่อง
- ได้รับรายงานและอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๕ เรื่อง
๒. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๑๔๙ เรื่อง
(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ จานวน ๒๐ เรื่อง)
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๙๗ เรื่อง
(ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ จานวน ๑๗ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๕๒ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งสิ้นจานวน ๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๔ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งสิ้นจานวน ๓ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๗ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๒ เรื่อง
(๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้นจานวน ๕๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๓๕ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๔ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๗ เรื่อง
(๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้นจานวน ๖๔ เรื่อง
/ . - ดาเนินการแล้ว . . .
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๑๑
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๓๘ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๕ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๘ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๓ เรื่อง
(๖) การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จานวน ๑๐ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๓ เรื่อง
(๗) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสิ้นจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล้ว
(๘) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จานวน ๑ เรื่อง
ได้แจ้งส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา
(เมษายน ๒๕๕๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
- ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จานวน ๓ เรื่อง ได้รับรายงาน ๓ เรื่อง ดาเนินการยุติเรื่อง ๓ เรื่อง
ประธาน : ขอให้เร่งรัดดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : สานักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดสกลนครรายงานการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
ความยากจนจังหวัดสกลนคร ดังนี้
(๑) ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
ปริมาณงาน
๑. โครงการงบประมาณจังหวัดประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. เป้าหมาย ๗๙ คน เจ้าหน้าที่ ๑๕ คน
๒. ดาเนินการระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘
โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนที่
พฤษภาคม ๒๕๕๕รวม ๓ วัน ณ ศูนย์
ตกเกณฑ์ จปฐ.
กิจกรรมฝึกอบรมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย”ปรับทัศนคติและ ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง หมู่
ที่ ๑๒ ตาบลไฮหย่อง อาเภอพังโคน จังหวัด
พัฒนาทักษะอาชีพ”
สกลนคร
๓. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้
- การพัฒนาตนเอง”คิดบวก ชีวิตบวก”
- ฟังธรรมะกับการดาเนินชีวิต โดย
พระอาจารย์เพ็ง ยติโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ศรีจาปาชนบท บ้านพังโคน ต.พังโคน
อ.พังโคน จ.สกลนคร
- ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง,และ
การประกอบอาชีพในพื้นที่อาเภอพังโคน เช่น
การเกษตรผสมผสาน (ปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยง
ไก่ เลี้ยงปลา) ปลูกเห็ด เลี้ยงจิ้งหรีด ทาขนม
- ความสาคัญของการจัดทาบัญชีครัวเรือน
และการใช้ประโยชน์ โดยวิทยากรจาก ธกส.
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๑๒
ปริมาณ

กิจกรรม

สกลนคร
- การดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดย นางพิม โถตันคา
จากศูนย์อินแปง
- การจัดทาแผนแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้วยตนเอง
๔. สรุปผลการฝึกอบรมฯ
- ผู้เข้าอบรมมีทัศนะคติเชิงบวกในการ
ดาเนินชีวิตตนเอง เช่น เกิดแรงบันดาลใจ เกิด
แนวคิดจะพัฒนาตนเอง “เมื่อก่อนคิดว่า
ตนเองไม่มีศักยภาพ เมื่อมาอบรมฯครั้งนี้ ทา
ให้รู้ว่า”ไม่ใช่อุปสรรคถ้ามีความตั้งใจทาจริง”
- เกิดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจาก
การศึกษาดูงานเพื่อไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจาวัน เช่น เรียนรู้วิธีการคิด วางแผน
ลงมือทา การค้าขาย
- เห็นความสาคัญการจัดทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนชีวิต
ตนเองและครอบครัว
๒. การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

๓. เตรียมความพร้อมการจัดทาบัญชีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

๑. รศ.รัตนา จักกะพาก นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะมอบเครื่อง
อุปโภค บริโภค แก่ครัวเรือนยากจนจานวน
๖ ครัวเรือน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่
อาเภอเมืองสกลนคร
๒. ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองมอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค ๖ ครัวเรือนๆละ ๑,๐๐๐
บาท
๓.สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
จัดเตรียมแบบบัญชีครัวเรือน พร้อมกับให้ความรู้
เรื่องการดาเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง การ
ค้นหาความต้องการประกอบอาชีพของครัวเรือน
ยากจน ๑๓๗ ครัวเรือน
๔. อาเภอกุดบาก โดย พม.จ./พช./ผู้นาชุมชน/
อาสาพัฒนาชุมชน สร้างเล้าไก่และห้องน้าให้
ครัวเรือนยากจน
๑. จัดหาแบบบัญชีครัวเรือน สาหรับ ๑๓๗
ครัวเรือน
๒. ทีมปฏิบัติการแก้จนระดับตาบลให้ความรู้การ
จัดทาบัญชีครัวเรือน
๓. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
บัญชีครัวเรือน
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๑๓
(๒) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนกระทรวงมหาดไทยในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
ปริมาณงาน
ห้วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการแก้ไข ๒๕ คน
มิถุนายน
ศจพ.จ
ปัญหาความยากจนตามแนวคิด
๒๕๕๕
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด(ศจพ.จ.สน)
๒. จัดซื้อวัสดุประกอบอาชีพ
๑๓๗ ครัวเรือน เฉลี่ย
มิถุนายน –
พัฒนาชุนจังหวัด/อาเภอ
และส่งมอบให้ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐
กรกฎาคม
เป้าหมาย
บาท
๒๕๕๕
๓. ติดตามและสนับสนุนการ
๑๓๗ ครัวเรือน
มิถุนายน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/
จัดทาบัญชีครัวเรือนแก่ครัวเรือน
๒๕๕๕
อาเภอ/ทีมปฏิบัติการแก้
ยากจนเป้าหมาย
จนระดับตาบล
๔. ติดตามการประกอบอาชีพ ๑๓๗ ครัวเรือน
มิถุนายน –
พัฒนาชุมชนจังหวัด/
และให้คาแนะนาการดาเนินชีวิต
กรกฎาคม
อาเภอ/ทีมปฏิบัติการแก้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒๕๕๕
จนระดับตาบล
แก่ครัวเรือนแก่ครัวเรือนยากจน
เป้าหมาย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครขอรายงานการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร ดังนี้
๑.อาเภอสว่างแดนดิน
๑.๑ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองพะเนาว์ หมู่ที่ ๑๔ ตาบล
สว่าง จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ บริษัทมาลี จัดทาโครงการ ๑ บริษัท ๑ ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านพันนา
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ ส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย “สนับสนุนปลูกผักสวนครัวในยางรถยนต์” บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓
ตาบลตาลโกน จากหน่วยงาน กศน.อาเภอ จานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๔ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหมู่บ้าน,ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านพันนา หมู่ที่ ๑ ตาบล
พันนา โดยเทศบาลตาบลพันนา เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ กิจกรรมสนับสนุนการจัดทาปุ๋ยชีวภาพ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ตาบลตาลโกน โดย อบต.ตาลโกน
เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท
๑.๕ กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยชีวภาพ และบ่อแก๊สชีวภาพ บ้านบึงโนใน หมู่ที่ ๕ ตาบลโคกสี
โดย สนง.พัฒนาชุมชนอาเภอฯ วันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
/ . ดาเนินกิจกรรม . . .
๒.อาเภอพรรณานิคม
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๑๔
ดาเนินกิจกรรมการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านพอกใหญ่ ม. ๗
ต.พอกน้อย บ้านดอนกอย ม. ๒ ตาบลสว่าง และบ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตาบลเชิงชุม โดยงบ สนง.พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านละ ๒๖,๗๕๐ บาท
๓.อาเภอวานรนิวาส
๓.๑ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยส่งเสริมกลุ่มพลังสตรีในการทาอาชีพเสริมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก สนง.พัฒนาชุมชน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท บ้านน้าบุ่น หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองสนม
๓.๒ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยส่งเสริมกลุ่มพลังสตรีในการทาอาชีพเสริมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก สนง.พัฒนาชุมชน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕ ตาบลนาคา
๓.๓ โครงการครอบครัวอบอุ่นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแฝก ม. ๕ ตาบลนาคา
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (พม.)
๔.อาเภอพังโคน
๔.๑ โครงการแปรรูปผ้าขาวม้า สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
โนนขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตาบลต้นผึ้ง และบ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๑ ตาบลพังโคน งบประมาร หมู่บ้านละ ๓๒,๐๐๐ บาท
๔.๒ โครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม บ้านอุ่มเหม้า ม. ๑๕ ตาบลไฮหย่อง โดย อบต.ไฮหย่อง
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๕.อาเภอโคกศรีสุพรรณ
๕.๑ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านด่านม่วงคา ม.๑ ต.ด่านม่วงคา ผู้ร่วมกิจกรรม
๓๐ คน (ชุมชน/กรรมการศุนย์ฯ) (พช.)
๕.๒ สนับสนุนการสาธิตบ่อแก๊สชีวภาพบ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ตาบลเหล่าโพนค้อ จานวน ๕ บ่อ (พช.)
๕.๓ อบรมสาธิตอาชีพแก้จน “การทาปาท่องโก๋ น้าเต้าฮู้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยยาง ม. ๖
ต.เหล่าโพนค้อ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (พช.)
๕.๔ สนับสนุนการปลูกเห็ด และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแมดน้อย ม.๑๒
ต.แมดนาท่ม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (พช.) )
๖.อาเภอเจริญศิลป์
๖.๑ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยส่งเสริมการปลูกผักแปลงรวม บ้านโคกศิลา
หมู่ที่ ๒ ตาบลโคกศิลา (พช.)
๖.๒ สนับสนุนการทาปุ๋ยชีวภาพ บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ ตาบลโคกศิลา และบ้านหนองน้อย
หมู่ที่ ๓ ตาบลทุ่งแก ใช้ งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๗.อาเภอกุดบาก
๗.๑ การขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านนาขาม
ม.๑๙ ตาบลนาม่อง
๗.๒ สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองสะไน ม.๑๘
ต.นาม่อง ,บ้านกุดแฮด ม.๔ ต.กุดบาก และบ้านหนองสะไน ม.๑๑ ต.นาม่อง บ้านเชิงดอย ม.๖ ต.นาม่อง
เช่นการปลูกผักสวนครัว ทาน้ายาล้างจาน เพาะเห็ดขอน งบประมาณหมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท (พช.)
๘.อาเภอบ้านม่วง
สนับสนุน การปลูกพืชผักสวนครัวของครัวเรือน ครอบครัวพัฒนาต้นแบบ/ครอบครัวขยายผลและ
ครัวเรือนแก้จน ในกระถางยางรถยนต์ บ้านขี้เหล็ก ม.๑ ต.ดงหม้อทอง ,บ้านบ่อแก้ว ม. ๑ ต.บ่อแก้ว และบ้านนา
เจริญ ม.๗ ต.ดงหม้อทองใหญ่ โดย สนง.กศน.อาเภอ หมู่บ้านละ ๑๘,๐๐๐ บาท
/ . ๙.อาเภอเต่างอย . . .
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๙.อาเภอเต่างอย
กิจกรรมสาธิตการทาน้ายาล้างจาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านนาอ่าง ตาบลนาตาล (พช.)
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๐.อาเภอโพนนาแก้ว
- สาธิตการทาบ่อแก๊สชีวภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนประดู่ ตาบลเชียงสือ จานวน ๖ บ่อ (พช.)
๑๑.อาเภอภูพาน
สนับสนุน/สาธิตการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๙ ตาบลสร้างค้อ งบประมาณ
๙,๐๐๐ บาท (พช.)
หน่วยงานที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
๑. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย ๑ หมู่บ้าน ๑ ตาบลๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท
๒. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสกลนคร จัดเตรียมการทบทวนปรับแผน
ชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย
ประธาน : ขอให้มกี ารรายงานในลักษณะนี้ทุกเดือน แต่ขอให้เปลี่ยนแบบรายงานไปด้วย อย่าเอาเฉพาะ
ตัวเลขมานาเสนอเพียงอย่างเดียว เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน คือ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้คนไทย ๒๐ กว่าปี ยูเนสโก้ได้ยอมรับเป็นแนวทางการพัฒนา
คนได้อย่างดีและเอาไปใช้ในหลายประเทศ ประเทศภูฎานได้นาไปใช้ ได้ศึกษาแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
นาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ความสุขของคนในประเทศภูฐาน มี
รูปภาพเผยแพร่ในสาธารณชนในพระบรมราชวังของประเทศภูฎานจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ในนั้นด้วย แสดงให้เห็นว่าเขาให้การยอมรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นอย่างมากในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน แนวความเศรษฐกิจพอเพียงคือ
การรู้จักตัวเองใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณาตัวเอง รู้ข้อดี ข้อเด่น ข้อด้อยของตัวเอง แล้วนาไปแก้ไขปัญหา
ด้วยตัวเองอย่างมีเหตุมีผลในขณะเดียวกัน เมื่อรู้ศักยภาพของตัวเองจะทาอะไรก็ดูเหตุดูผล เมื่อทาไปแล้ว
ต้องไม่เสี่ยง ถ้าไม่ได้ตามเป้าก็ไม่ทาให้ชีวิตนี้สูญสลายไปหรือประสบภาวะขาดทุน นี้คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้มอบให้คนไทย และอยู่บนศักยภาพของตนเองใช้เหตุผลในตัดสินใจ การรู้จักตนเอง ก็คือ
บัญชีครัวเรือนจะทาให้คนรู้จัดตนเอง การดาเนินชีวิตประจาวัน ค่าใช้จ่ายทั่วๆ ไป รวมไปถึงเรื่องการทามา
หากินว่าค่าใช้จ่ายกับรายได้เป็นอย่างไร ถ้าปล่อยให้วิถีชีวิต โดยเราสารวจบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ก็เป็น
หน้าที่ของข้าราชการที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีไหม ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตพี่น้อง
ประชาชน ต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข คือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บัญชีครัวเรือนจะ
ทาให้เราเห็นสภาวะในแต่ละวันของสังคมของคนสกลนคร ก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ปัญหาไหน
ที่มันเกินกาลังก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้องดาเนินการ ข้อมูลจากการสารวจบัญชีครัวเรือนที่
ดาเนินการเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะสารวจในตาบลต้นแบบทุกครัวเรือน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาต่อไปเมื่อสารวจเสร็จแล้วเป็นหน้าที่ของพัฒนาการจังหวัดนายอาเภอ
จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการลงไปดาเนินการกับพี่นอ้ งประชาชน แต่อยู่บนพื้นฐานแนวความคิดว่าเราไม่ไปทา
ให้ชาวบ้าน แต่เราจะเป็นพี่เลี้ยงหวังแต่เพียงว่าทาอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักตัวเอง และรู้จักคิด
ด้วยตัวของเขาเอง ตรงนี้จะเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงพระราชทานมา ตัวเลขตรงนี้จะเป็นฐาน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งในทุกปีองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม ขณะนี้ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ ๓ เดือน ขอให้นายอาเภอทุกอาเภอ ไปบูรณาการ
/ . ร่วมกับองค์กร . . .
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ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนตาบลหมู่บ้าน ขอให้นายอาเภอเป็นผู้บริหารจัดการ และตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียงมีให้เห็น เช่นปุ๋ยอินทรีย์ เรื่องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่ ความขยันของคนที่
จะทาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และคิดว่าเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนโดยตรง อยากจะจัดรวม สินค้า
OTOP ของจังหวัด ทาเป็นบูทติดแอร์ยกมาตราฐาน โดยขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีงบประมาณอยู่
งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรืองบปกตินอมาบูรณาการร่วมกันจัดจาหน่ายสินค้า OTOP ประมาณเดือน
กรกฎาคม หน่วยงานดาเนินการได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานในจังหวัด และ
ได้ประสานกับประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด มีโครงการจัดมหกรรมอาหารทะเล และเนื้อโพนยางคา ก็จะ
นามาบูรณาการมาจัดพร้อมกัน เราจะหางบประมาณมาดาเนินการจัดบูท โดยให้พี่น้องประชาชนที่เป็น
เจ้าของ OTOP มาจาหน่ายเราจะไม่เก็บเงิน ถ้าพี่น้องประชาชนมาขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการเปิด
ตลาดเพิ่มมากขึ้น จะได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนสกลนครจะเป็นเครือข่ายในการซื้อขายกันและกันได้
ยอดขายจะทาให้ได้ ประมาณ ๕ วัน อาจจะไม่คุ้มกับการลงทุน แต่คุ้มในเรื่องของความภาคภูมิใจ น่าจะ
เป็นผลดี ขอฝากไปยังนายอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านด้วย
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร : ได้ประชุมกลุ่มรายย่อยจะจัดจาหน่ายสินค้าประมาณเดือนปลายสิงหาคม
งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาทประมงจังหวัดสกลนคร ; ปีนี้ครบรอบ ๕๕ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้รับการถวายปลานิล กรมประมงมีนโยบายจะทาการประชาสัมพันธ์ปลานิลครบวงจร จังหวัด
สกลนครไม่ได้สัมผัสกับอาหารทะเล ก็เลยเอา ๒ โครงการมารวมกันมีงบประมาณ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
บาท จะนามารวมกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มียุทธศาสตร์โคเนื้อ เรามีครบทุกอย่างทั้ง เนื้อ
นม ไข่ พร้อมที่จะจัดงาน
ประธาน : หน่วยงานไหนที่สนใจให้นาเอางบประมาณมารวมกัน
เกษตรจังหวัดสกลนคร : วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของกรมจัดที่เมืองทองสิ้นค้าส่วน
หนึ่งจะต้องไปจัดที่เมืองทองครบรอบ ๖ ปี สายใยรัก
ประธาน : จะจัดไม่ตรงกัน มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา)ช่วยกากับ
ดูแลพิจารณาช่วงเวลาในการจัดงานสาหรับ งบประมาณจะนามาบูรณาการร่วมกัน ส่วนราชการใดที่มี
งบประมาณสามารถเอื้อตรงนี้ได้ก็ช่วยกรุณาแจ้งด้วย และร่วมกันทางาน จะได้ความรัก
ความสามัคคี เป็นโครงการที่ดี
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่องสรุปงานที่จังหวัดดาเนินการในการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้นาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ เข้าที่ประชุม ที่ผ่านมาจะมีผลส่งเสริมช่วยเหลือ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย เริ่มจาก
(๑) อาเภอโคกศรีสุพรรณ ได้มีการขุดลอก จานวน ๑๐ โครงการ ในเขตพื้นที่แมดนาท่ม ด่านม่วง
คา เหล่าโพนค้อ ทั้ง ๑๐ โครงการ จะมี ๗ โครงการที่ไหลลงสู่น้าก่า อีก ๓ โครงการไหลลงสู่น้าพุง ซึ่งปีที่
ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาพื้นเกษตรได้ ๔,๕๔๑ ไร่ แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ ๗,๘๙๑ ครัวเรือน
เป็นการขุดเปิดทางน้า ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลืออุทกภัย
(๒) อาเภอเจริญศิลป์ มี๑๗ โครงการจะไหลลงสู่น้ายาม และลุ่มน้าสงคราม ที่ผ่านมาสามารถแก้ไข
ให้ปัญหาเกษตรกรได้ ๒๗๐ ไร่ ประชาชน ๓๕๐ ครัวเรือน
(๓) อาเภอนิคมน้าอูน มี ๒ โครงการ ในเขตพื้นที่ตาบลสุวรรณคาม ซึ่งค่อนข้างจะแห้งแล้งเป็นการ
ขุดน้าซับเพื่ออุปโภคบริโภคและไม่มีการไหลลงสู่ลาน้า
/ . (๔)อาเภอบ้านม่วง . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๗
(๔) อาเภอบ้านม่วง มี ๒๑ โครงการ ตาบลดงเหนือ ตาบลบ่อแก้ว โนนสะอาด ดงหม้อทองใต้
ตาบลมาย ห้วยหลัว แก้ไขปัญหาได้ ๓,๗๗๐ ไร่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ๑,๕๒๐ ครัวเรือน
(๕) อาเภอพรรณานิคม มี ๔๓ โครงการ ในเขตพื้นที่ ตาบลไร่ พอกน้อย ช้างมิ่ง นาหัวบ่อ บะฮีนา
ใน เชิงชุม และวังยาง พื้นที่การเกษตร ๒,๓๐๐ ไร่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๕๐ ครัวเรือน ทั้งหมด
ไหลลงสู่น้าอูน และลาน้ายาม
(๖) อาเภอพังโคน มี ๑๔ โครงการ ในเขตพื้นที่พังโคน ไฮหย่อง ต้นผึ้ง และม่วงไข ไหลลงสู่ห้วย
ปลาหาง พื้นที่การเกษตร ๕,๒๓๕ ไร่ ราษฎรมีความเดือดร้อน ๒,๑๐๓ ครัวเรือน
(๗) อาเภอภูพาน ได้แก่สร้างค้อ และหลุบเลา เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้า และไหลลงสู่น้าพุง
สามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรได้ ๑,๗๐๐ ไร่ ประชาชน ๕๓๐ ครัวเรือน
(๘) อาเภอเมืองสกลนคร มี ๑๔ โครงการ ในเขตพื้นที่ตาบลขมิ้น ตาบลเชียงเครือ ท่าแร่ งิ้วด่อน
ดงมะไฟ จะเป็นลาน้าซับ ที่เหลืองจะไหลลงสู่หนองหาร พื้นที่การเกษตร ๖๐ ไร่ ราษฎร ๑๒๗ ครัวเรือน
(๙) อาเภอวานรนิวาส มี ๒๓ โครงการจะไหลลงสู่แม่น้าหลักลาห้วยสงคราม ลาห้วยปลาหาง และ
ลาน้ายาง
(๑๐) อาเภอวาริชภูมิ ดาเนินโครงการทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ จะไหลลงสู่น้ายาม จานวน ๔ โครงการ
อีก ๒ โครงการจะไหลลงน้าอูน ที่เหลือไหลลงลาน้าปลาหาง ราษฎรช่วยเหลือไป ๑,๔๐๐ ครัวเรือน
(๑๑) อาเภอสว่างแดนดิน มี ๑๙ โครงการจะไหลลงลาน้าสงคราม ลาน้ายาม พื้นที่การเกษตร
๒๒,๙๐๐ ไร่ ราษฎรที่เดือดร้อน ๗๒๐ ครัวเรือน
(๑๒) อาเภอส่องดาว มี ๒ โครงการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ๖๕๐ ครัวเรือน
พื้นที่การเกษตร ๔๔๐ ไร่ ได้ประสานกับ ผู้อานวยการกองช่าง กาหนดแผนและดาเนินการโดยใช้ ผู้ต้องขัง
ในเรือนจาเรือนจาในการขุดเปิดน้า
ประธาน : ให้อธิบายใจความสาคัญอย่างจังหวัดสกลนครมีสายน้าที่สาคัญกี่สาย มีปัญหาเรื่องน้าท่วม
ตรงไหน สอดคล้องกับภาวะภัยแล้งตรงไหน จะได้บรรเทาน้าท่วมในปีที่ผ่านมา ขออนุญาตสรุปเป็นราย
อาเภอ มีน้าอยู่ ๓ เส้นที่เกี่ยวในจังหวัดสกลนครมีน้าสงคราม ไหลไปทางทิศเหนือ สว่าง บ้านม่วง คาตากล้า
อากาศอานวย น้าอูน ไม่มีปัญหาเรื่องน้าท่วม น้าพุง ก็ไม่มีปัญหา ก็จะมี ๒ สายที่น้าท่วมอยู่ประจา
การแก้ไขปัญหาที่เกิดน้าท่วมอยู่ประจาให้อาเภอพิจารณาร่วมกับท้องถิ่น ตรงไหนที่เป็นคูคลองทาสันให้สูง
เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่รับน้าให้มากขึ้น ก็จะบรรเทาภาวะน้าท่วมได้บ้าง เราจะมีงบภัยแล้ง ก็จะสามารถ
บรรเทาเรื่องน้าท่วมได้ ขณะเดียวกันที่มีปัญหาที่อากาศอานวยจะมีน้าท่วมขังอยู่ความลาดชันของลาน้ามัน
น้อยมาก ซึ่งได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทางอาเภอประสานกับทางท้องถิ่น ว่าจะต้องแก้ไขปัญหายังไง
เพื่อชะลอ และเปิดพื้นที่รับน้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อบรรเทาภาวะน้าท่วม อย่างน้อยภัยที่เกิดก็ให้เกิดน้อยกว่าปีที่
ผ่านมา ตรงไหนที่เกินกาลังของ อบต./อบจ. ก็มีเครื่องจักรเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นรวมทั้งประสานงาน
กับทางประมงและสถานีประมงน้าจืดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดน้า ปล่อยน้าของหนองหาร ที่ประชุมได้
ขอให้ทางประมง และสถานีประมงน้าจืดช่วยพิจารณาการเก็บน้าในหนองหาร เพื่อพิจารณารองรับน้าจะมา
เพื่อที่จะได้บรรเทาความสูญเสียน้าท่วมให้น้อยลง ให้ท่วมน้อยวันลงกว่าปกติ มีเส้นทางน้าที่จะลงหนองหาร
ประมาณ ๑๒ เส้น แต่ขณะนี้อุดตันประมาณ ๘ เส้น จากโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ อุดตันจากการบุกรุกที่
ของพี่น้องประชาชน ให้ทางเทศบาลเสนอว่าจุดไหน ตรงไหน ถ้าไม่ทาจะท่วม ถ้ารู้ว่าตรงไหนเราเปิดทางน้า
เพิ่มขึ้นได้ไหมต้องมานัง่ ตรวจสอบต้องดาเนินการให้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการขุดลอกท่อระบายน้า
ทั้งหมดการจัดระเบียบเรื่องการถมดินโครงการต่างๆที่มีในจังหวัดทาให้ดี กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จะได้
ประชุมเรื่องนี้อีกและให้นาเรื่องนี้เข้าแจ้งในที่ประชุมประจาเดือนรับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ในจังหวัดสกลนครจะทาอย่างไร จะถามความคิดเห็นว่าจะต้องทาอะไรเพิ่มเติมอีก
/ . ที่ประชุม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๘
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๖ เรื่องการลอกท่อระบายน้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร
แทนนายกเทศมตรีนครสกลนคร : เทศบาลนครสกลนครได้จัดทาแผนลอกท่อระบายน้าในเขตเทศบาล
นครสกลนคร ประจาปี ๒๕๕๕ ดังนี้
(๑) เดือนมกราคม ๒๕๕๕ จัดทา ๖ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนธาตุดูม ๑ ธาตุดูม ๒ ธาตุดูม ๓
ธาตุดูม ๔ วัดศรีสุมังคล์ วัดพระธาตุเชิงชุม
(๒) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จัดทา ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังเทศบาล ตลาดเทศบาล
รุ่งพัฒนา ๑ รุ่งพัฒนา ๒ หนองหารหลวง
(๓) เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จัดทา ๖ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดโพธิ์ชัย วัดศรีสระเกษ วัดเหนือศรีโพน
เมือง วัดแจ้งศรีบุญเรือง วัดศรีชมพู กลางธงชัย
(๔) เดือนเมษายน ๒๕๕๕ จัดทา ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสะพานคา นาเวง หน้าค่าย บ้านธาตุ
(๕) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จัดทา ๕ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนนาอ้อย วัดป่าสุทธาวาส ๑
วัดป่าสุทธาวาส ๒ หนองสนม แวงใหญ่
(๖) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จัดทา ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังเทศบาล ตลาดเทศบาล
หนองทรายขาว กกส้มโฮง
(๗) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ จัดทา ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคาสะอาด ๑ คาสะอาด ๒
หนองมันปลา
ชุมชนที่ไม่มีรายชื่อในแผนเป็นชุมชนที่มีสภาพพื้นที่ และระบบท่อระบายน้าที่มีปัญหาน้อยมาก
จานวน ๑๑ ชุมชน
เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕ ฝนตกชุกมากเตรียมการแก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องน้าท่วมขัง
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน – เดือนธันวาคม สารวจตรวจสอบระบบท่อระบายน้า ซ่อมแซม
ส่วนที่ชารุดเสียหาย
ประธาน : ขอให้ทางเทศบาลนครสกลนครทาแผนการแก้ไขปัญหามาเพื่อที่จะได้ประสานว่าจะดาเนินการ
ช่วงไหน ตอนนี้ยงั ไม่ได้รับผลกระทบเราก็เริ่มดาเนินการก่อน ชาวบ้านจะได้เห็นว่าเราเตรียมการ ขอให้แจ้ง
ว่าจะดาเนินการช่วงไหนเรื่องนี้ขอให้ปลัดจังหวัดดูแลและ กลางเดือนหน้าจะประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทาง
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย จะประชุมกับทางประมงจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องหนอง
หารด้วย
๓.๗ เรื่องการทอดผ้าป่าสามัคคี ฯพณฯ (นายพลากร สุวรรณรัฐ) องคมนตรี
ประธาน : ขอประชาสัมพันธ์เรื่องผ้าป่าขององคมนตรี ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ได้มามอบสิ่งของพระราชทานให้พี่น้องประชาชนที่เขตอาเภอเมือง ท่านไปกราบพระหลวงปู่แสวง และได้รับ
แจ้งจากหลวงปู่ว่าทางวัดมีปัญหาเรื่องน้า อาเภอกุดบาก เป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมา
กราบหลวงปู่แสวง ขบเขามีน้าซับท่านวางท่อแล้วมีปัญหา จึงขอให้องคมนตรีช่วยเหลือ
จึงเสนอให้มีการทาผ้าป่า ทางชลประทานได้ไปสารวจ ค่าใช้จ่ายประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุ
๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าแรง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากจะขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และ
นายอาเภอตั้งองค์ผ้าป่า แห่งละ ๑ กอง นามารวมกัน และวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ องคมนตรี จะมาทอด
รวมกัน สาหรับส่วนราชการอื่นบริจาคเครื่องทาบุญตามอัธยาศัย ไม่มีการวางเป้าหรือกาหนด ขอเพียง
กรุณาไปบอกบุญเพื่อร่วมงานในที่ทาการของท่าน ทางองค์กรปกครองท้องถิ่น องคมนตรี (นายพลากร
สุวรรณรัฐ) จะเป็นประธานในการทอดผ้าป่า
/ . ๓.๗ เรื่องการจัดแข่งขัน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๙
๓.๘ เรื่องการจัดประชาสัมพันธ์การแข่งขันมวยชิงแชมป์โลก
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ขอประชาสัมพันธ์การจัดมวยชิง
แชมป์โลก ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อจะจัดตั้ง
กองทุนอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ไปร่วมพิธี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร : มีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนจังหวัดสกลนครในขณะนี้มี ยอดบริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าจะบริจาคเพิ่มเติมบริจาคได้ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับการประสานจากกรมป่าไม้ว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ กาหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจาปีของ
ชาติ กรมป่าไม้ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนคนในชาติทุกหมู่เหล่าร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
ที่มีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสานึกของ
ประชาชนให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จึงขอเชิญชวนร่วมจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ ที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๕๕ สาหรับกล้าไม้สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเพาะชากล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ใน
พื้นที่ทุกแห่ง และให้จังหวัดสรุปผลการจัดกิจกรรมตามแบบรายงานพร้อมภาพถ่ายส่งให้กรมป่าไม้ และ
สาเนารายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการและอาเภอ ได้พิจารณาดาเนินการปลูกต้นไม้ในวันจันทร์
ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร สาหรับกล้าไม้ที่จะนาไปปลูกขอให้
ประสานขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่สกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง”
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ในปีนี้บริษัทโอสถสภาได้แจ้งให้จังหวัดทราบว่ามูลนิธิมิราเคิล
ออฟไลฟ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ร่วมกับบริษัทโอสถสภาเข้าร่วม
โครงการ หนึ่งใจติวให้น้องปีนี้จัดเป็นปีที่ ๒ จะติวเข้มให้นักศึกษามัธยมตอนปลาย จัดขึ้นวันที่ ๑๒ – ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๕ ปีที่แล้วใช้สถานที่ ๒ แห่ง หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๋
กับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ของมหาวิทยาลัยราชกัฏสกลนคร ในปีนี้มีเรื่องขัดข้องบางประการพรุ่งนี้
คณะกรรมการหนึ่งใจติวให้น้องจะเตรียมการประชุมชี้แจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จะได้มีหนังสือแจ้ง
รายละเอียดไป ขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถานศึกษา เขตการศึกษา ๒ – ๓ ได้กรุณา
เตรียมการในเรื่องนักเรียน ที่จะเข้าติว และอบจ.ที่จะสนับสนุนงบประมาณในบางส่วนด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องโครงการสนับสนุนการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน”
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้รับรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
/ . สถาบันพระมหากษัตริย์ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๐
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดตนเอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดให้มีการประกวด
เขียนเรีย งความหัว ข้อ “พระมหากรุณาธิ คุณของในหลวง ต่ อปวงพสกนิกรบ้านฉั น ” และขอให้จั ง หวั ด
ดาเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งให้ทุกอาเภอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับ ปวช. ในสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่ง
เรียงความเข้าประกวด ดังนี้
๑.๑ ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.
๑.๒ ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงาน
ของคนอื่นและเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน
๑.๓ ผลงานที่ส่ งเข้า ประกวดต้ องได้รั บการรับ รองโดยครู ประจ าชั้ นหรื ออาจารย์ ที่
ปรึกษาว่าเป็นผลงานของผู้เขียนจริง จึงถือเป็นเรียงความฉบับสมบูรณ์
๒. ให้จังหวัดดาเนินการตัดสินและมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความใน
ระดับจังหวัด โดยให้จังหวัดจัดหารางวัลในการดาเนินการระดับจังหวัดตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดในประกาศฯ หรื อ อาจพิ จ าณาเพิ่ ม เติ ม ตามแต่ จ ะเห็ น สมควร ส าหรั บ รางวั ล ในระดั บ จั ง หวั ด
กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดไว้ดังนี้
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชยมี ๔ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จานวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชยมี ๔ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๒. ให้รวบรวมผลงานเรียงความที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดทุกรางวัล ส่งให้
กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อนาไปเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบในโอกาส
ที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ การตัดสินการประกวดในระดับประเทศ กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาจาก
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละจังหวัด และจัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศ ภายในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๕ โดยจะแจ้งผลการประกวดและกาหนดการให้ทราบต่อไป
จังหวัดสกลนคร จึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ สานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครและอาเภอทุกอาเภอได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา
ที่กาลัง ศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึ กษา และระดั บ ปวช. ในสถานศึก ษาทุก แห่ง ส่ ง ผลงานเรี ยงความเข้ า
ประกวดในระดับจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่งเรียงความเข้า
ประกวดดังกล่าว จังหวัดจะได้ส่งประกาศจังหวัดสกลนครในการประกวดเขียนเรียงความให้ทราบต่อไป
สาหรับรางวัลในการประกวดเขียนเรียงความในระดับจังหวัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจานวนทั้งสิ้น
๕๗,๐๐๐ บาท จังหวัดจะได้ขอความร่วมมือขอรับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
/ . รองผู้ว่าราชการ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๑
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขออนุมัติดาเนินการตามโครงการฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องเพิ่มตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของจังหวัด น้าหนักร้อยละ ๒
พลังงานจังหวัดสกลนคร : เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
ณ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
และได้นาเรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐให้ที่ประชุมพิจารณาโดยให้มีมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐลง
ให้ได้อย่างน้อย ๑๐ เปอร์เซ็นต์เพื่อลดการนาเข้าน้ามันต่างประเทศ และกระทรวงพลังงานได้จัดทา
แนวทางประหยัดพลังงานให้หน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานราชการดาเนินการด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน
และบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องการจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (นัดพบ IT) ปี ๒๕๕๕
จัดหางานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน จะได้จัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (นัดพบ IT) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น
ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องกาหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินของ
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชและคณะ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ฯพณ ฯศาสตราจารย์ธานินทร์
กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ ฯพณฯ
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯและคณะ จะเดินทางมาจังหวัดสกลนคร
เพื่อตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รายละเอียดตามกาหนดการที่ได้แจกจ่ายให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับในวันดังกล่าวด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องขอให้ส่วนราชการแจ้งการเข้ามาดาเนินโครงการต่าง ๆในพื้นที่
นายอาเภอโพนนาแก้ว : ด้วยอาเภอโพนนาแก้วได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงสือ ว่า
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีส่วนราชการต่างๆในเขตจังหวัดสกลนคร ได้จัดงบประมาณเข้ามาพร้อมให้ผู้
รับจ้างเข้ามาดาเนินการโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการเข้า
มาดาเนินการโครงการต่างๆ ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงสือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการพัฒนาตามระเบียบกฎหมาย ไม่ทราบความเป็นมาของโครงการต่างๆ จนก่อให้เกิด
อุปสรรค หรือเกิดข้อสงสัยแก่ราษฎร จึงทาให้ไม่สามารถชี้แจงราษฎร และไม่สามารถติดต่อประสานงานใน
การแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้น แก่ส่วนราชการที่ได้นาโครงการดังกล่าวมาดาเนินการได้ ทั้งนี้
หากส่วนราชการใดที่จะนาโครงการหรือให้ผู้รับจ้างให้มาดาเนินการโครงการต่างๆ ในพื้นที่ ขอได้โปรดมี
หนังสือแจ้งรายละเอียดการดาเนินงานโครงการต่างๆ นั้น ให้อาเภอหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
ทราบด้วย
/ . ที่ประชุม : . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๒
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่องจังหวัดสกลนครได้รับโล่รางวัลพระราชทานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น
แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๕ และการจัดงานวันข้าวและชาวนาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๕
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน “กลุ่ม
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ ประจา ปี ๒๕๕๕” และการจัดงานวันข้าวและชาวนาจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๓
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขในปัจจุบัน ที่ได้
พระราชทานโล่รางวัล“กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ” ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกแรกนาขวัญ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชนะเลิศการประกวดในระดับประเทศ นับตั้งแต่มี
การประกวดในปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ๕ ปีที่ผ่านมา จังหวัดสกลนคร ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ถึง ๔
ครั้ง ดังนี้
ครั้งแรก ปี ๒๕๕๑ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตาลเลียน ตาบลช้างมิ่ง อาเภอพรรนานิคม
จังหวัดสกลนคร (ผู้อัญเชิญโล่ นายไพศาล เรืองสวัสดิ์ ประธานกลุ่ม)
ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๒ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแร่ ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
(ผู้อัญเชิญโล่ นายพรสวรรค์ พานพินิจ ประธานกลุ่ม)
ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๓ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขัวขอนแคน ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร (ผู้อัญเชิญโล่ นายประไม ฉะอ้อน ประธานกลุ่ม)
ในปี ๒๕๕๔ ได้ส่งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดงสวรรค์ ตาบลไฮหย่อง อาเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร เข้าประกวด แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ด้วยหัวจิตหัวใจของความเป็นนักสู้ที่มีแต่ความ
มุ่งมั่นของคนสกลนคร กลุ่มบ้านดงสวรรค์ ขออาสาสมัครเป็นตัวแทนเพื่อเข้าประกวดอีกครั้ง และไม่ทาให้
ชาวสกลนครผิดหวัง จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๕
และเข้ารับโล่พระราชทาน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในงานพระราชพิธีพืชมลคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการเชิดชูข้าว และชาวนาจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัด
สกลนคร ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จะจัดงาน “วันข้าวและชาวนาสกลนคร” ครั้งที่ ๓ ประจาปี
๒๕๕๕ ณ บริเวณตลาดใหม่บ้านตาลเลียน ตาบลช้างมิ่ง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ภายใน
งานจะจัดกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ข้าวของพ่อ” กิจกรรมเชิดชูชาวนา กิจกรรมด้านวิชาการ
ข้าว กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีด้านข้าว กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าว การสาธิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานนี้จะมีชาวนาชั้นนา และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานประมาณ ๑,๕๐๐ คน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๙ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครกาหนดออกบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเหล่า
หมู่ที่ ๑ ตาบลบ้านเหล่า อาเภอเจริญศิลป์ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๐ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
แทนเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
/ . ประจาเดือน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๓
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๖ ครั้ง จานวน ผู้บริจาค ๘๖๔ ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
๒๕๙,๒๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอวาริชภูมิ จานวน ๑๐๐ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๐,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอภูพาน จานวน ๑๘๗ ราย ปริมาณ
โลหิต ๕๖,๑๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอกุดบาก จานวน ๒๓๘ ราย ปริมาณ
โลหิต ๗๑,๔๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สานักงานทางหลวงที่ ๓ จานวน ๓๓ ราย
ปริมาณโลหิต ๙,๙๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จังหวัดทหารบกสกลนคร จานวน ๑๑๑ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๓,๓๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภออากาศอานวย จานวน ๑๙๕ ราย
ปริมาณโลหิต ๕๘,๕๐๐ ซีซี.
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยพังโคนพณิชย์การเทคโนโลยี
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาเภอเต่างอย
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาเภอพังโคน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาเภอสว่างแดนดิน
จานวน ๒๐๐ ราย
การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
อวัยวะ จานวน ๑ ราย
การจัดหาสมาชิก
สมาชิกกิติมศักดิ์
- ไม่มี
สมาชิกสามัญ
- จานวน ๗ ราย
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อาเภอวาริชภูมิ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
สิ่งของมูลค่า ๘๓,๒๐๐ บาท
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อาเภอเต่างอย เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
สิ่งของมูลค่า ๑,๗๐๐ บาท
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อาเภอเมืองสกลนคร สิ่งของมูลค่า
๕,๘๐๐ บาท
/ . ออกหน่วยแพทย์ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๔
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอเต่างอย ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอภูพาน ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาเภอโคกศรีสุพรรณ ถุงยังชีพ จานวน ๑๐๐ ชุดมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๕.๑ เรื่องการการจัดแสดงสินค้า
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร : ร่วมแสดงสินค้าที่เวียดนาม เชิญหัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอทุกอาเภอ
ไปร่วมงาน ๕ วัน
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

