รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
.………………………….......
ผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒. นายวิตยา ประสงค์วัฒนา
๓. นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์
๔. พ.อ.เกรียงไกร พันธุเพ็ง
๕. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
๖. นายประสงค์ คงเคารพธรรม
๗. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๘. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
๙. นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์
๑๐. นางวันเพ็ญ อาพาส
๑๑. นายณัฐวัฒน์ พราวพันธุ์
๑๒. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
๑๓. นางสุนันทา บรรณสาร
๑๔. นายสมพล คาสุข
๑๕. นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์
๑๖. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๗. นายเชวงพัฒฑ์ กิตติศักดิ์นาวิน
๑๘. นายสมชาย อุดมโชค
๑๙. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๒๐. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
๒๑. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
๒๒. นายสุภชัย สุภธีระ
๒๓. นางปพิชาญา อุปพงษ์
๒๔. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๕. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย วงษ์วิโรจน์
๒๖ นางอดาพร สมพงษ์
๒๗. พ.อ สันติ ดีใหญ่
๒๘. นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร
๒๙. นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
๓๐. นายวีระพงษ์ พลธิรักษา

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

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒
๓๑. นายศุภศิษฐ ราชกรม
๓๒. นายบุญคา ดวงจันทร์
๓๓. นางสาววรินทรทิพย์ ธนัชญาจารุศิริ
๓๔. นายวิชาญ แท่นหิน
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

นายประเวศ กันสุข
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
นายดุสิต สุขสม
นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง
นายประเวส สิงห์ภูกัน
นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม

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

นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายทศพร สุขศา
นางสุชีรา ไพใหล
นายขจร เหล่าก้อน
นายผิน โนนคู่เขตโขง
พล.ต.กฤตัชญ์ สรวมสิริ
พ.อ.บุญสิน รอดกลาง
น.ต.อนุภาพ
น.ต.นิเวศ ศรีเวียง
นางสาวสร้อยสิริ บรรณวัฒน์

๕๒. นายธนากร งามชมภู
๕๓. นายอนุรักษ์ อุปพงษ์
๕๔. นายศิริพงษ์ พาดี
๕๕. นายจรูญศักดิ์ พุฒน้อย
๕๖. นายปัญญา มหาชัย
๕๗. นายสุเธียร นามวงศ์
๕๘. นายปกครอง สุปัญญา

แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวั๒
สกลนคร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
แทน อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดสกลนคร
แทน สรรพากรพืนที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพืนที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พืนที่สกลนคร
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓
แทน ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบินฝูงบิน ๒๓๖
แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แทน รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
/ . ๕๙ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓
๕๙. นางวิไลพร ศรีโภคาศัย
๖๐. นายสมจิตร เข็มทอง
๖๑. นายวิเชียร แจ่มใส

แทน ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร

๖๒. นายมารุต ทรัพย์สุขสาราญ

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงนาอูน
แทน หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
แทน ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒นทพ.
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
/ . ๙๓ . . .

๖๓. นายยวงยศ จินดาทะจักร์
๖๔. นางอรสา วงษ์เกษม
๖๕. นายสมบัติ ทัศนารักษ์
๖๖. นายกาญจน์ หมอกกุล
๖๗. นายเอกวิชญ์ เที่ยงภักดี
๖๘. นายประยูร ไชยตา
๖๙. นายชูเกียรติ คาโสภา
๗๐. นายวิมล อึงพรหมบัณฑิต
๗๑. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๗๒. นายวสันต์ ปิ่นเงิน
๗๓. นายชัยวัฒน์ วัฒนธีภากุล
๗๔. นายสุชาติ ศิริ
๗๕. นายวิษณุ ชินะกุล
๗๖. นายแพทย์อภิชาต อภิวัฒนพร
๗๗. นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
๗๘ . นายสมบูรณ์ เถาว์พันธ์
๗๙. นางนวลจันทร์ พัดทอง
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.

นายบรมัตถ์ พลเยี่ยม
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายพินิจ กาญจนเกต
นายสมชาติ มูลศรี
นายฉลอง ชาแสน
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
พ.ท.อานุภาพ อุฑาสา
ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
นายสังขดิษฐ์ สาลี
นายอทิป แก้วดวงใหญ่
นายบุญเรือง แสนโสม
นายพิเศษ คุณวงษ์
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔
๙๓. นายอภิวัฒน์ บุญกาโล
๙๔. นางรัตนวดี ไชยโคตร
๙๕. นางลาไพ เพชรพรรณ
๙๖. นายปรีชา จันทะวงศ์
๙๗. นายพิจิตร สุโข
๙๘. นายชูชาติ เทพสุต
๙๙. นายประสิทธิ์ ค้าดี
๑๐๐. นายประสิทธิ สาขา
๑๐๑. นางรุ่งวิกรัย ศิริศาสตร์สกุล
๑๐๒. นายสถาพร แสงกระจ่าง
๑๐๓. นางนฤมล อินธิแสง
๑๐๔. นางพรปวีณ์ เมธากรณ์
๑๐๕. นางสาวณภักสร์ เคนงาม
๑๐๖. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
๑๐๗. นายจาเริญ อุศรัตนิวาส
๑๐๘ นานอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
๑๐๙. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
๑๑๐. นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
๑๑๑. นายเกรียงศักดิ์ ศิริจรูญวงศ์
๑๑๒. นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู
๑๑๓. นายสุทธิพงศ์ สุธรรม
๑๑๔. นายสุรชัย เดชศิริอุดม
๑๑๕. นายชนุดม รักเพชรมณี
๑๑๖. นายมนูชัย ธีระอกนิษฐ์
๑๑๗. นายสัมฤทธิ์ ผุดผ่อง
๑๑๘. นายวิโรจน์ เสนารักษ์
๑๑๙. ด.ต.วัฒนา ยงคาชา
๑๒๐. นายกอง เริ่มรักษ์
๑๒๑. นางจินตนา ผาอินทร์
๑๒๒. นายประนอม งิวโสม
๑๒๓. นายเทวัญ ศรีสาราญ
๑๒๔. นายเต็ม สมบัติศรี
๑๒๕. นายศักดิ์สิทธิ์ พองพรหม
๑๒๖. นายบุญสงค์ เพียสา
๑๒๗. นายกามนิษฐ คาพรมมา
๑๒๘. นายดุลยวัต พรหมภักดี
๑๒๙. นายจิตติพงษ์ ยาทองไชย

ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
แทน หัวหน้าแผนกไฟฟ้าเขื่อนนาพุง
แทน ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงนาจืดเขื่อนนาอูน
ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯสาขาสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
/ . ๑๓๐ . . .
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๕
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.
๑๖๘.

นายภิญญา การชาคา
นายทองใบ สุทธิประภา
นายวิมล ไพคานาม
นายทองออน ผาลี
นายอุลัยพร ไตรวงค์ย้อย
นายประมวล ศรีมา
นายธวัช ศิริวธั นนุกูล
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายสุพจน์ ณ หนองคาย
นายกิตติ แสงประดิษฐ์
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายภูริทัต สัจจะกานต์
นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวล
นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์
นายอนันท์ศักดิ์ วนะภูมิ
นายอานาจ อิ่มใจ
นายกฤช ร่างน้อย
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
นายประทิม โกษาแสง
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายวัชระ ฉัตรเท
นายชนก มากพันธุ์
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
พ.ต.อ.ไผ่พนา เพชรเย็น
พ.ต.อ.กวีสักดิ์ สุขบาง
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
พ.ต.อ.กองพล สาราษฎร์
พ.ต.อ.ไวยวุฒิ รัตน์วิโรจน์
พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
พ.ต.อ.นิยม พุทธศรี
พ.ต.อ.ระพีพฒั น์ บุญคง
พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน
พ.ต.อ.สุชัย เชาวืพร้อม
พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูลสวัสดิ์
พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์
พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล

นายกเทศมนตรีตาบลงิวด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
นายกเทศมนตรีตาบลแวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลัว
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
นายอาเภอบ้านม่วง
แทน นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมนาอูน
แทน นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรส่องดาว
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
/ . ๑๖๙ . . .
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๖
๑๖๙. พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
๑๗๐. พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมนาอูน
๑๗๑. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๗๒. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๑๗๓. พ.ต.ท.อรรณพ พุ่งโตมร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิน
๑๗๔. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๑๗๕. พ.ต.อ.วัชยันต์ ตรงกันแสน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑๗๖. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสว่าง
๑๗๗. พ.ต.ท.ภัทรพล กมล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนงาม
๑๗๘. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรคาบ่อ
๑๗๙. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๑๘๐. พ.ต.ท.ภานุพล เลพล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๑๘๑. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๑๘๒. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
ผู้ไม่มาปะชุม
๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๓. ผกก.กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ สกลนคร
๔. หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
๕. ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย สกลนคร
๖. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
๗. หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร
๘. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนครท ๑ และ ๒
๙. ผู้บังคับการกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษนาพุง
๑๐. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
๑๑. หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดสกลนคร
๑๒. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูฯ
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลเจริญสิลป์
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
/ . ๑๘ . . .
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๗
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลแพด
๓๐. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
๓๑. นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
๓๒. นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
๓๓. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๓๔. นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
๓๕. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด วริชภูมิ
๓๖. นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
๓๗. 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 ปฏิบตั ิการ สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๑๒. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนค
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดสกลนคร จานวน ๒ ราย
ได้แก่ ดังนี้
(๑) นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ย้ายมาดารง
ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
/ . (๒) พ.ท.อานุภาพ . . .
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๘
(๒) พ.ท.อานุภาพ อุฑาสา รองผู้บังคับการหน่วยส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ที่ ๒ สานักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดารงตาแหน่ง ผู้บังคับการหน่วยส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ที่ ๒ สานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (บ้านโพนยางคา)
๒. เรื่องการจัดทาหนังสือ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก....สกลนคร”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) : ตามที่จังหวัดสกลนครมีแนวคิดที่จะ
จัดทาหนังสือ “ย้อนรอยพระยุคลบาทที่ย่าตรา...สกลนคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีต่อพสกนิกรไทย เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๕ สาหรับหนังสือดังกล่าว จะเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวสกลนคร รวมทังสิน จานวน ๙๑ ครัง ในพืนที่ทุกอาเภอในจังหวัด
สกลนคร จึงได้มีดาริให้จัดทาหนังสือ “ย้อนรอยพระยุคลบาทที่ยาตรายังจารึก....สกลนคร” ขึน ขณะนี
หนังสือดังกล่าว อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และภาพถ่าย เพื่อนาไปจัดทา
เป็นรูปเล่ม โดยจังหวัดสกลนครได้แต่งตัง กองบรรณาธิการขึน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ยิ่งขึน และคาด
ว่าหนังสือจะแล้วเสร็จภายในสินเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประธาน : เป็นหนังสือที่มีคุณค่า จะรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และจัดพิมพ์ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และจะนาขึนทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ จะส่งให้
ส่วนราชการ สถานศึกษา โรงเรียน และห้องสมุดประชาชน ในจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ และใช้
ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครังที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครังที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จานวน ๒๔ หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
คลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๕
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๙,๑๓๙.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘,๒๑๕.๖๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๙
รายจ่ายลงทุน : งบประมาณที่ได้รับ ๒๒๙๖.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๘๓.๕๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๒
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๑๑,๔๓๕.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘,๙๙๙.๒๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๙เป้าหมายไตรมาส ๓ จะต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๗ เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
/ . เงินกันไว้เบิก . . .
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๙
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๕๒.๗๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๙.๑๐๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๘
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๘๘๕.๘๐๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๕๔.๑๐๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๔
ประธาน : หน่วยงานใดที่ยังที่ยังเบิกจ่ายได้น้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดสกลนครขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์
ของศูนย์ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี
๑. สรุปผลการดาเนินงานเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- รับเรื่องรวมทังหมด จานวน ๑๘๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง ๑๘๖ เรื่อง
- ได้รับรายงานและอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๓ เรื่อง
๒. สรุปผลการดาเนินงานเรือ่ งราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทังสิน จานวน ๑๗๗ เรื่อง
(เพิ่มขึนจากเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จานวน ๒๘ เรื่อง)
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๑๓ เรื่อง
(ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึนจากเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๖ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๖๔ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทังหมดจานวน ๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๔ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทังหมดจานวน ๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ จานวน ๓ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
(๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๑๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๗ เรื่อง
- แจ้งเตือนครังที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๓ เรื่อง
(๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทังหมดจานวน ๖๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๔๒ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑๓ เรื่อง
- แจ้งเตือนครังที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๓ เรื่อง
/. – ได้รับรายงานแล้ว . . .
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๑๐
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๙ เรื่อง
(๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทังหมดจานวน ๗๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๔๕ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๔ เรื่อง
- แจ้งเตือนครังที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๖ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๔ เรื่อง
(๖) การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทังหมดจานวน ๑๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จานวน ๑๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๒ เรื่อง
(๗) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทังหมดจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล้ว
(๘) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จานวน ๑ เรื่อง
ได้แจ้งส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการ ๑ เรื่อง
ทังนี ในคราวประชุมครังที่ผ่านมา (เมษายน ๒๕๕๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสือแจ้งเตือน
ครังที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๒ เรื่อง ได้รับรายงาน ๒ เรื่อง
ดาเนินการยุติเรื่อง ๒ เรื่อง
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
: สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครขอรายงานการดาเนินงานตาม
นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนี
(๑) ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
ปริมาณงาน
๑. โครงการงบประมาณจังหวัดประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. อาชีพที่ครัวเรือนเสนอความต้องการ
โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนที่ตก สนับสนุนวัสดุ เช่น เลียงไก่พืนบ้าน เลียงไก่
พันธุ์ไข่ เลียงเป็ดเทศ เลียงเป็ดพันธุ์ไข่ เลียง
เกณฑ์ จปฐ.
ตรวจสอบความต้องการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน สุกร เลียงปลานิลในบ่อดิน ค้าขาย เก็บของ
เก่าชาย ปลูกเห็ด
เพื่อดาเนินการสนับสนุนจัดซือวัสดุประกอบอาชีพ

๒.การสนับสนุนของส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น มูลนิธิ
ภาคเอกชน

ทอผ้า ถักด้าย ช่างตัดผม ช่างไม้ ช่างซ่อม
จักรยาน,จักรยานยนต์,ช่างเชื่อม,ช่างก่อสร้าง
๒. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ครัวเรือนยากจนที่
ประสบความสาเร็จ นางราวดี จาวงศ์ลา
อ.กุดบาก อาชีพเลียงไก่พันธุไ์ ข่
๑. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
- ประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
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๑๑
ปริมาณงาน
พอเพียงอาเภอ(ศจพ.อ..) เพื่อขับเคลื่อนการ
แก้จน
- เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้
กาลังใจแนะนาการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทาบัญชี
ครัวเรือน
๒. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนครเยี่ยม
เยียนให้ความรู้การปลูกผัก/เลียงไก่ไข่/เพาะ
เห็ด/การทาปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง
๓. กาชาดจังหวัด นาโดยรองศาสตราจารย์
นายกเหล่ากาชาด สมทบเงิน ๖,๐๐๐ บาท
เพื่อซือวัว ๑ ตัว มอบแก่ครัวเรือนนายไพ เถิง
พะวงค์ บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ต.ห้วยยาง อ.
เมืองสกลนคร
๔. ธ.ออมสิน,ธกส.,มูลนิธิสว่างธรรมไพศาล
มอบเงินแก่ครัวเรือนยากจน อ.สว่างแดนดิน
๓,๐๐๐ บาท
๕. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดซ่อมแซมบ้าน/สร้างห้องนา
นางมุย สารอ่อน อ.กุดบาก
๑. ชุดปฏิบัติการแก้จนตาบลให้ความ
ช่วยเหลือจัดเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของ
ครัวเรือนยากจน
๒. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดเก็บข้อมูลบัญชี
ครัวเรือน

กิจกรรม

๓. จัดทาบัญชีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

(๒) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนกระทรวงมหาดไทยในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม

ปริมาณงาน

๑. ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอาเภอ(ศจพ.อ.)
๒. จัดซือวัสดุประกอบอาชีพและส่ง
มอบให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
๓. ติดตามและสนับสนุนการจัดทา
บัญชีครัวเรือนแก่ครัวเรือนยากจน
เป้าหมาย
๔. ติดตามการประกอบอาชีพและให้
คาแนะนาการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครัวเรือนแก่ครัวเรือนยากจน
เป้าหมาย

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
กรกฎาคม ๒๕๕๕

ศจพ.อ.

๑๓๗ ครัวเรือน เฉลีย่
ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑๓๗ ครัวเรือน

กรกฎาคม ๒๕๕๕

พัฒนาชุนจังหวัด/อาเภอ

กรกฎาคมสิงหาคม ๒๕๕๕

๑๓๗ ครัวเรือน

กรกฎาคมสิงหาคม ๒๕๕๕

พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ/
ทีมปฏิบัติการแก้จนระดับ
ตาบล
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ/
ทีมปฏิบัติการแก้จนระดับ
ตาบล

๑๔ อาเภอ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผู้รับผิดชอบ

๑๒
ประธาน : ในการแก้ไขปัญหาความยากจน จะต้องมีการสารวจบัญชีครัวเรือน ขอให้นาผลการสารวจบัญชี
ครัวเรือน ๑๓๗ ครัวเรือน แจ้งในที่ประชุมฯ ครังต่อไปด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี
๑. อาเภอสว่างแดนดิน
๑.๑ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองพะเนาว์ หมู่ที่ ๑๔
ตาบลสว่าง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน
๑.๒ สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทาโครงการ ๑ บริษัท ๑ ชุมชน
บ้านพันนา หมู่ที่ ๑ ตาบลพันนา เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัทมาลี
๑.๓ ส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย “สนับสนุนปลูกผักสวนครัวในยางรถยนต์” บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓
ตาบลตาลโกน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท จาก สนง. กศน.อาเภอสว่างแดนดิน
๑.๔ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม,ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านพันนา หมู่ที่ ๑ ตาบลพันนา เป็นเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท โดยเทศบาลตาบลพันนา
๑.๕ กิจกรรมสนับสนุนการจัดทาปุ๋ยชีวภาพ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ตาบลตาลโกน เป็นเงิน
๔,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตาบลตาลโกน
๑.๖ จัดส่งบ้านบึงโนใน หมู่ที่ ๕ ตาบลโคกสี เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสว่างแดนดิน
๒. อาเภอพรรณานิคม
๒.๑ จัดส่งบ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตาบลเชิงชุม เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพรรณานิคม
๒.๒ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทาปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ บ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตาบลเชิงชุม
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดย กศน. พรรณานิคม
๒.๓ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตาบล
เชิงชุม และหมู่ที่ ๙ ตาบลช้างมิ่ง เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดย กศน. พรรณานิคม
๒.๔ ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ บ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตาบลเชิงชุม เป็นเงิน
๑๑,๐๐๐ บาท โดย สนง.เกษตรอาเภอพรรณานิคม
๒.๕ ฝึกอบรมการทาน้ายาล้างจานและสบู่เหลว บ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตาบลเชิงชุม โดย ธกส.
พรรณานิคม
๒.๖ จัดทาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตาบลเชิงชุม เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
โดย สนง.พัฒนาชุมชนอาเภอพรรณานิคม
๓. อาเภอวานรนิวาส
๓.๑ จัดส่งบ้านกุดจิก หมู่ที่ ๙ ตาบลนาคา เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวานรนิวาส
๓.๒ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและฐานเรียนรู้ชุมชน บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๙ ตาบลนาคา เป็นเงิน
๕,๐๐๐ บาท โดย สนง.พัฒนาชุมชนอาเภอวานรนิวาส
๓.๓ สาธิตการทากระถางจากยางรถยนต์ บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๙ ตาบลนาคา เป็นเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท โดย กศน. อาเภอวานรนิวาส
/ .๔. อาเภอพังโคน . . .
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๑๓
๔. อาเภอพังโคน
๔.๑ จัดส่งบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ ๑๕ ตาบลไฮหย่อง เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพังโคน
๔.๒ โครงการแปรรูปผ้าขาวม้า สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตาบลต้นผึ้ง และบ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๑ ตาบลพังโคน งบประมาณ หมู่บ้านละ
๓๒,๐๐๐ บาท
๕. อาเภอโคกศรีสุพรรณ
๕.๑ จัดส่งบ้านด่านม่วงคา หมู่ที่ ๑ ตาบลด่านม่วงคา เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกศรีสุพรรณ
๕.๒ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ฐานเรียนรู้ บ้านด่านม่วงคา หมู่ที่ ๑ ตาบลด่านม่วงคา
โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกศรีสุพรรณ
๕.๓ สนับสนุนการสาธิตบ่อแก๊สชีวภาพบ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ตาบลเหล่าโพนค้อ โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอโคกศรีสุพรรณ
๕.๔ สนับสนุนการปลูกเห็ด และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านด่านม่วงคา หมู่ที่ ๑
ตาบลด่านม่วงคา โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโคกศรีสุพรรณ
๖. อาเภอเจริญศิลป์
๖.๑ จัดส่งบ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ ตาบลโคกศิลา เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเจริญศิลป์
๖.๒ ส่งเสริมการปลูกผักแปลงรวม ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒
ตาบลโคกศิลา โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเจริญศิลป์
๖.๓ สนับสนุนการทาปุ๋ยชีวภาพ บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ ตาบลโคกศิลา และบ้านหนองน้อย หมู่ที่ ๓
ตาบลทุ่งแก ใช้งบประมาณ หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเจริญศิลป์
๗. อาเภอกุดบาก
๗. ๑ จัดส่งบ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ ตาบลนาม่อง เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกุดบาก
๗.๒ การขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านนาขาม
หมู่ท๑ี่ ๙ ตาบลนาม่อง โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกุดบาก
๗.๓ สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๘
ตาบลนาม่อง ,บ้านกุดแฮด หมู่ท๔ี่ ตาบลกุดบาก และบ้านหนองสะไน หมู่ที่ ๑๑ ตาบลนาม่อง
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๖ ตาบลนาม่อง เช่นการปลูกผักสวนครัว ทาน้ายาล้างจาน เพาะเห็ดขอน
งบประมาณหมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกุดบาก
๘. อาเภอบ้านม่วง
๘.๑ จัดส่งบ้านลึมบอง หมู่ที่ ๓ ตาบลบ่อแก้ว เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านม่วง
/ . ๘.๒ สนับสนุน . . .
๘.๒ สนับสนุน การปลูกพืชผักสวนครัวของครัวเรือน ครอบครัวพัฒนาต้นแบบ/ครอบครัวขยายผลและ
ครัวเรือนแก้จน ในกระถางยางรถยนต์ บ้านขีเ้ หล็ก หมู่ที่ ๑ ตาบลดงหม้อทอง ,บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตาบล
บ่อแก้ว และบ้านนาเจริญ หมูท่ ี่ ๗ ตาบลดงหม้อทองใหญ่ โดย สนง.กศน.อาเภอบ้านม่วง หมู่บ้านละ
๑๘,๐๐๐ บาท
/ . ๙. อาเภอโพนนาแก้ว . . .
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๑๔
๙. อาเภอโพนนาแก้ว
๙.๑ จัดส่งบ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๗ ตาบลนาแก้ว เข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
“อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอโพนนาแก้ว
๙.๒ สาธิตการทาน้ายาอเนกประสงค์,น้ายาสระผม บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๗ ตาบลเชียงสือ, บ้าน
เทพนิมิต หมู่ที่ ๗ ตาบลนาแก้ว และบ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ ๗ ตาบลบ้านแป้น โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอโพนนาแก้ว
สาหรับอาเภออื่นๆอีก จานวน ๘ อาเภอ ได้จัดส่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เข้าประกวด
ในกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข”ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๕
อาเภอละ ๑ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ได้ขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะทางานทีม
บูรณาการสนับสนุนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดสกลนคร มีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
๑. ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องอาจาโร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ และเตรียมความพร้อมดาเนินการกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการฯ และกิจกรรม
สร้างวิทยากรกระบวนการระดับตาบล (ครู ข.)
๒. ดาเนินงานกิจกรรมโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่
๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ และการดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสกลนคร ได้ดาเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการฯ ผ่านทาง สวท. สกลนคร ระบบ เอฟ.เอ็ม.
๙๑.๒๕ MHz รายละเอียด ดังนี้
๒.๑ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงโครงการฯ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ห้องแวร์ซายส์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยนายอาเภอ, นายก อบต., ปลัด อบต. กานัน และพัฒนาการอาเภอ ๑๘ อาเภอ จานวน
๙๐ คน งบประมาณ ๒๑,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๒.๒ กิจกรรมสร้างวิทยากรกระบวนการระดับตาบล (ครู ข.) รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ศจพ.ต. ตาบลเป้าหมาย อาเภอละ ๑ ตาบล จานวน ๑๘ ตาบลๆ ละ
๗ คน และในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๑๔๐ หมู่บ้าน จานวน ๑๐๖ ตาบลๆ ละ ๒ คน
จานวน ๓๓๘ คน งบประมาณ ๓๘๔,๓๔๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๓. ดาเนินการแถลงข่าว “โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร ” ในวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องศรีมงคล โรงแรมอิมพีเรียล อาเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร
๔. มอบแบบบัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๑๔๐ หมู่บ้าน ๑๘ อาเภอ จานวนทั้งสิ้น ๑๔,๗๖๗ ครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๕
/ . ๕. วิทยากรกระบวนการ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๕
๕. วิทยากรกระบวนการระดับตาบล (ครู ข.) ของแต่ละพื้นที่ ได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงานโครงการฯ และการจัดทาบัญชีครัวเรือน ให้กับกลไกการขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน คือ
๒๕ ตาสับปะรด ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มบันทึกบัญชี
ครัวเรือนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
๖. แบบบัญชีครัวเรือนของตาบลต้นแบบ ขณะนี้พิมพ์แบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๐
ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการพิมพ์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา) : จังหวัดสกลนครจะจัดงานแสดงสินค้า
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จะเป็นการออกบูธติดแอร์ โดยการนาสินค้าต่างๆ มาบูรณาการ
โดยการออกค่าใช้จ่ายของส่วนราชการร่วมกัน เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร สานักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร สานักงานประมงจังหวัด
สกลนคร จัดหางานจังหวัดสกลนคร สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน และ
หอการค้าจังหวัดสกลนคร เป็นต้น โดยนาสิ้นมาบูรณาการจาหน่ายในวันดังกล่าว ได้แก่ สินค้า OTOP
อาหารทะเล สินค้าราคาถูก สินค้า ๓ ดา การจัดหางาน ฯ และการแสดงมอเตอร์โชว์ และอื่นๆอีกมากมาย
ประธาน : เป็นการจัดงานแสดงสินค้าบูธติดแอร์ จาหน่ายสินค้าราคาประหยัด เป็นการลดรายจ่าย และ
เพิ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
- ขอแจ้งให้อาเภอพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนปฏิบัติการ “การสารวจบัญชี้ครัวเรือน”
(๒) จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการ “ตามรอยพ่อ...สกลนคร”
(๓) จัดทาแผนปฏิบัติการ “เกษตรอินทรีย์ หรือ เกษตรปลอดสารพิษ” ร่วมกับเกษตรจังหวัด/
เกษตรอาเภอ พิจารณาสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษที่เป็นสินค้าของอาเภอ
โดยให้ส่งแผนปฏิบัติการให้จังหวัดเพื่อนาเสนอในที่ประชุมฯครั้งต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนคร
แทนผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานการ
ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนคร ดังนี
สถานการณ์ป่าไม้ท้องที่จังหวัดสกลนครยังคงมีปัญหาราษฎรบุกรุกพืนที่ทากินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติอยู่บ่อยครังและมีทีท่าจะขยายการบุกรุกและทาลายป่าไม้เพิ่มมากขึน
เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ประกอบกับปัญหาการเกิดไฟป่า เพื่อให้ดาเนินการตามข้อตกลง
โดยจะมีการประสานงานก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม และสัมฤทธิ์ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติการให้ความร่วมมือ ประสานงาน และสนับสนุนการ
ดาเนินงาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้สกลนคร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕ เกิดขึน โดยได้กาหนดพืนที่เป้าหมายเพื่อวางมารตราการป้องกันปราบปรามใน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ไว้แล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๖ เรื่องสรุปงานที่จังหวัดดาเนินการในการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานการเตรียมการป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี
/ . (๑) การคาดการสถานการณ์ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๖
๑. การคาดการสถานการณ์ โดยผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร : ช่วงนีปริมาณ
ฝนน้อย ซึ่งจะเข้าฤดูฝนตามปกติ แต่จะมีพายุและปริมาณฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม คาดว่า
อาจมีพายุโซนร้อน หรือพายุดีเปรสชั่น เข้ามาในเขตพืนที่ จานวน ๑ – ๒ ลูก ซึ่งจะทาให้ฝนตกหนักถึงหนัก
มากในช่วงนัน อาจนามาซึ่งการเกิดอุทกภัยในเขตพืนที่ได้ จึงขอให้อาเภอที่อยู่ในลาดลุ่ม เตรียมความพร้อม
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพืนที่ของแต่ละอาเภอ
๒. การบริหารจัดการนาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร ใน
ภาพรวมทังจังหวัดมีปริมาณต้นทุน จานวน ร้อยละ ๕๗.๕๑ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจานวนร้อยละ
๕๓.๙ (มากว่าปีที่แล้ว จานวนร้อยละ ๔.๔๒) สาหรับการบริหารจัดการได้ดาเนินการ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๕ ดังนี
- เขื่อนนาอูน ปัจจุบันมีปริมาณนาต้นทุนเพียงร้อยละ ๕๘ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มามีจานวนร้อยละ ๓๗.๖๔ มากกว่าปีที่แล้วร้อยละ ๒๐.๑๗ ซึ่งจะเปิดระบบการส่งนาพืนที่ทางการเกษตร
ให้กับเกษตรกรในพืนที่อาเภอพังโคน และพรรณนานิคม ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
- เขื่อนนาพุงมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตพืนที่อาเภอเต่างอย อาเภอโคกศรีสุพรรณ
อาเภอเมืองสกลนคร ปัจจุบันมีปริมาณนาต้นทุนเพียงร้อยละ ๒๘.๑๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มี
จานวนร้อยละ ๔๗.๒๘ น้อยกว่าปีที่แล้ว จานวนร้อยละ ๑๗.๑๓
- ลานาสงคราม จะแบ่งเป็นตอนบนและตอนล่าง ตอนบนจะครอบคลุม พืนที่ ๓ อาเภอ
อาเภอส่องดาว อาเภอเจริญศิลป์ และอาเภอสว่างแดนดิน ส่วนตอนล่างจะครอบคลุมพืนที่อาเภอบ้านม่วง
อาเภอคาตากล้า และอาเภออากาศอานวย นาท่วมพืนที่อาเภออากาศอานวย เกิดจากนาป่าไหลหลาก
เส้นทางนาระหว่างอาเภอส่องดาว สว่างแดนดิน จะมีทางคดเคียว ตืนเขิน และแคบ ในช่วงฤดูแล้งนาจะไม่
ไหล ลานาสงครามตอนล่าง ที่อาเภอบ้านม่วง ลานาจะกว้าวไม่คดเคียว ได้รับอิทธิพลจากลานาโขงหนุนไหล
ทะลักผ่านอาเภอศรีสงคราม อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร แต่มี
ความลาดชัน เพียงแค่ ๒ เมตร จึงทาให้เกิดนาท่วมที่อาเภออากาศอานวยเป็นเวลานาน
- ลานายาม จะมีลักษณะคล้ายๆกับลานาสงคราม แบ่งเป็นตอนบนและตอนล่าง นาจะ
ไม่ทว่ มรุนแรงมากหนัก แต่มีระยะเวลานาน ซึ่งปัจจุบัน ได้ดาเนินการก่อสร้างประตูระบายนา ในเขตพืนที่
อาเภออากาศอานวย จะสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งในเขตพืนที่ตาบลอากาศอานวย วาใหญ่
อากาศ และโพนแพง
- ลานาก่า เกิดปัญหาอุทกภัยซาซาก เกิดจากประตูระบายนาสุรัสวดี กันปากหนองหาร
ล่านาก่าจะไหลผ่านพืนที่อาเภอเมืองสกลนคร อาเภอโคกศรีสุพรรณ และอาเภอโพนนาแก้ว จนถึงอาเภอ
ธาตุพนม โครงการชลประทานได้เสนอขอบประมาณ จัดทาแผนขุดลอกลานาก่า จากประตูนาสุรัสวดีจนถึง
ประตูระบายนาหนองบึง ที่คดเคียวและแคบ จะขยายประตูนาหนองบึงจาก ๒ ช่องเป็น ๓ ช่องระบายนา
เพื่อบรรเทาปัญหาจากนาท่วม ตลอดจนการก่อสร้างพนังกันนาฝังขวาในเขตพืนที่บ้านบึงแดงนาใส ตาบล
โคกก่อง อาเภอเมืองสกลนคร ความยาว ๗ กม.
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๗ เรื่องการลอกท่อระบายน้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร : เทศบาลสกลนครได้จัดทาแผนในการลอกท่อระบายนาในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร และได้ดาเนินการทาความสะอาดล้างท่อระบายนาเป็นประจา ทาให้นาไหลสะดวก ไม่อุดตัน และใน
ส่วนที่มีปัญหาก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๓.๘ เรื่องพิธีบวงสรวง . . .
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๓.๘ เรื่องพิธีบวงสรวงสักการะองค์เทพ พระพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลุ่มหนองหาร
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร : ด้วยวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดทหารบกสกลนคร
กาหนดจัดพิธีบวงสรวงสักการะองค์เทพ พระพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลุ่มหนองหาร โดยจัดให้มีพิธีสวดบด
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม จึงขอเรียนเชิญหัวหน้า
ส่วนราชการได้ร่วมพิธีในวันดังกล่าว รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ
หรือตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร ได้รับแจ้งจากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๕ และคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เชิญชวนประดับธงชาติไทย และธงตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ หรือตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามสถานที่ของหน่วยงานและ
อาคารบ้านเรือน ตังแต่บัดนีเป็นต้นไปถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิม
พระเกียรติ สาหรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ต้องเป็นผืนผ้าสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจาวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทังนี ผู้ที่มีความประสงค์จะนาตราสัญลักษณ์งานเฉลิม
พระเกียรติฯ ไปใช้เพื่อการประดับในสิ่งของใดๆ ให้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตไปที่สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
๐ ๒๒๘๑ ๗๒๓๓ จังหวัดสกลนคร ได้ดาเนินการแล้ว ดังนี
(๑) นาตราสัญลักษณ์ลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนครแล้ว (www.sakonnakhon.go.th)
(๒) แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และอาเภอ ประดับธงชาติไทย และ
ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามสถานที่ของหน่วยงาน
และอาคารบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสาคัญดังกล่าว
ประธาน : ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ สุ บุญเลียง นักเขียน จะมาออกค่ายอบรมนัก(อยาก)
เขียนสกลนคร ณ โครงการชลประทานห้วยเดียก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วย และในพิธีฯ สุ บุญ
เลียง จะให้เกียรติร้องเพลงอิ่มบุญ เฉลิมพระเกียรติ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการจัดทาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเจริญพรชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอานวยการ
/ . จัดงานเฉลิมพระเกียรติ . . .
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จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กาหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตังแต่วันที่ ๑
พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดทาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามความพร้อมและความเหมาะสม ซึ่งเป็นโครงการ และ
กิจ กรรมที่มีลั กษณะ เป็น การถวายพระราชกุ ศล และเพื่อการสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ
ประชาชนให้มีความผาสุก อยู่บนพืนฐานของความประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อสนองแนวพระราชดาริ
ที่ไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และให้เน้นการดาเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ใช้
งบประมาณการดาเนิ น การของหน่ ว ยงาน ในการนี ส านัก นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอ านวยการ จั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ดาเนินการจัดทาโครงการและกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หากหน่วยงานมีโครงการ
และกิจกรรมที่ดาเนินการ ให้จัดทาโครงการและกิจกรรม โดยส่งให้สานักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งหากโครงการและกิจกรรมใด ที่ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยไปก่อนแล้วขอให้จัดส่ง
ภาพถ่ายประกอบโครงการและกิจกรรมด้วย
กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดดาเนินการเพิ่มเติม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี
(๑) จัดพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ตามจานวนที่จังหวัดเห็นเหมาะสม) ในระหว่างวันที่
๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมเชิญชวนประชาชนในพืนที่ร่ว มทาบุ ญถวายเป็นพระราชกุศล โดย
พร้อมเพรียงกัน
(๒) จัดทาโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีลักษณะเป็นการถวายเป็นพระราช
กุศล และเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มีความผาสุก อยู่บนพืนฐานของความ
ประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อสนองแนวพระราชดาริที่ไ ม่ต้องการทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดย
พิจารณาดาเนินการตังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทังนี ให้เน้นการจัดโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นพิเศษ
จังหวัดสกลนคร จะได้ดาเนินการตามโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี
๑. ขอความร่วมมือให้สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้นาโครงการคลินิกเกษตร
และกิจกรรมอื่น ๆ จัดเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เป็นกรณีพิเศษในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) และขอให้นาโครงการคลินิกเกษตร และขอให้
นาโครงการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไปให้บริการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ทุกเดือน
๒. จัดพิธีทาบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เริ่มพิธีตังแต่ เวลา ๐๖.๓๐ น. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย เน้นสีเหลือง
รายละเอียดตามกาหนดการดังนี
เวลา ๐๖.๓๐ น. - พระสงฆ์ จานวน ๖๑ รูป พร้อมกัน ณ บริเวณมณฑลพิธีจัดงาน เจ้าหน้าที่
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร อาเภอ ข้าราชการบานาญ สมาชิกสภา
เทศบาล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม สโมสร ชมรม คณะครู
/ . อาจารย์ . . .
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อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน
ณ บริเวณมณฑลพิธีจัดงาน
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ผู้ว่าราชการจังกวัดสกลนคร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงมณฑลพิธี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถวายคานับ พระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดกรวยดอกไม้ ถวายคานับ
เข้านั่งประจาที่ที่จัดไว้
- พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- ประธานฯ และผู้เข้าร่วมพิธีรับศีล
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และข้าราชการชันผู้ใหญ่ ถวายจตุปัจจัยและ
เครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา/และถวายพระพร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้มาร่วมพิธีร่วมทาบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล
- เสร็จพิธี
๓. จัดให้มีพิธีปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล ณ นาหนองหาร บริเวณแพองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สวนลูก) ซึ่งจังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้สานักงานประมงจังหวัด
สกลนครพิจารณาดาเนินการแล้ว
๔. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จะได้ประสานกับ
ผู้ดูแลพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ต่อไป
สาหรับพิธีปล่อยปลา และพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
และข้าราชการได้ร่วมพิธีเป็นหมู่คณะโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จังหวัดจะได้
จัดรถบัสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อไปพร้อมกัน หลังจากเสร็จพิธีทาบุญตักบาตร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกาหนดปฏิทินการดาเนินงาน ดังนี
๑. การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๗ กันยายน ๒๕๕๕
ห้วง กันยาน ๒๕๕๕

กลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ ก.น.จ.
จังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดให้ ก.น.จ.
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างส่วนราชการกับจังหวัด
เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
/ . ๒๔ – ๒๘ กันยายน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๐
๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ก.น.จ. โดย อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ
พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๒. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๑๗ ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
จังหวัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้ ก.น.จ.
ห้วง ธันวาคม ๒๕๕๕
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างส่วนราชการกับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์
โครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

ก.น.จ. โดย อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ
พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ
๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
จังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๖.๒/๘๗๓๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๕ แจ้งมติ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ อาเภอทราบและถือปฏิบัติแล้ว
สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) จังหวัดสกลนครได้จ้าง
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ ห์ จุ้ ย โต เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) แผนปฏิบัติราชการประจาปี และการถ่ายทอด
ความรู้สู่ระดับส่วนราชการของจังหวัดสกลนคร โดยมีแผนการดาเนินงาน ดังนี
กิจ กรรมที่ ๑ ดาเนิ นการศึกษาวิเคราะห์ แผนพั ฒ นาระดับชาติ แผนพัฒ นาระดับภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
๔ ปี โดยจะเสนอรายงานการศึกษาเบืองต้นวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ ๒ ดาเนินการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ๔ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ๕ คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕ คน โดยจะดาเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมเพื่อให้ความรู้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ๑ ครัง ใช้เวลา ๒ วัน โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี Balanced Scorecard, The Strategy
Focused Organization และ Strategy Maps โดยจะจัดประชุมเพื่อให้ความรู้วันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๕
กิจ กรรมที่ ๔ จั ดประชุมเชิงปฏิ บัติก ารเพื่ อจัดท าแผนพัฒ นาจัง หวัด ๔ ปี แผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี ๒ ครัง ๆ ละ ๒ วัน ครังที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และครังที่ ๒ วันที่
๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
/ . กิจกรรมที่ ๕ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๑
กิจกรรมที่ ๕ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มบุคคลตาม
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๑ ครัง ๑ วัน วันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๕
กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมถ่ายทอดความรู้สู่ระดับส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ๑ ครัง ๓ วัน
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ ๗ จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยจะเสนอ
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี (พ.ศ. ๒๕๕๗) ในวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ขณะนีที่ปรึกษาได้ดาเนินการกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
และได้ส่งงานงวดที่ ๑ รายงานการศึกษาเบืองต้น (ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนา ระดับ
ภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด) แล้ว สาหรับกิจกรรมที่เหลือจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมและปรึกษาหารือต่อไป
ในส่ ว นของกลุ่ มจั งหวัดได้จ้างมหาวิทยาลั ยสุโ ขทัยธรรมาธิราช โดยรองศาสตราจารย์
ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต เป็นที่ปรึกษาในการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เช่นเดียวกัน
ประธาน : ขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วม
กิจกรรม ด้วยตนเอง หากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชีแจงให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๔

ตัวอย่างข้อความที่ต้องเพิ่มลงในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติมจากที่เคยปฏิบัติ
๑. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๒. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญ
ทังนีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและหากมีการทาสัญญากับ
จังหวัดสกลนคร ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพกร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับจ่ายเป็นเงินสด
ก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
/ . ข้อควรทราบ . . .
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ข้อควรทราบ
- สัญญาที่มีวงเงินตังแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึนไป ให้ถือปฏิบัติตังแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
(สัญญาที่มีวงเงินตังแต่ ๒ ล้านบาทขึนไป ได้ถือปฏิบัติแล้ว ตังแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕)
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ด าเนิ น การจั ด ซื อจั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government
Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง บันทึกข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยงานของรัฐใดที่ มิได้ดาเนินการจัดซือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP ) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพกร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องการขุดลอกหนองหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานเรื่องการขุดลอกหนองหาร ดังนี งบประมาณรายจ่าย
จังหวัดสกลนคร จานวน ๒ โครงการ
๑. งบลงทุน โครงการก่อสร้างคันดินกันนาท่วมพืนที่การเกษตร บ้านหนองแดง-บ้านหนอง
ปลาน้อย ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ค่าก่อสร้าง ๘,๙๘๙,๐๐๐.- บาท
ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สินสุดสัญญา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ (๒๑๐ วัน)
ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน
๒. งบดาเนินงาน โครงการขุดลอกแหล่งนาในหนองหาร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท
ดาเนินการในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ดาเนินการตังแต่ ๓ เมษายน –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนเรือกาจัดวัชพืชและเรือขุดลอกจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ตังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เป้าหมายในการดาเนินงานครังนี ๓๖,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ดาเนินการถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้ผลงาน ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๔
การเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๑,๖๕๕.-บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๗
- การเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือ ๖๔๘,๓๔๕.- บาท โดยประมาณการจากเดือน มิ.ย.- ก.ย.๕๕
๒.๑ ค่าจ้างลูกจ้าง ๗ อัตราๆ ละ ๘,๐๐๐ .- บาท
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ = ๘,๐๐๐ X ๗ = ๕๖,๐๐๐.- บาท
- เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ = ๘,๐๐๐ X ๗ = ๕๖,๐๐๐.- บาท
- เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ = ๘,๐๐๐ X ๗ = ๕๖,๐๐๐.- บาท
เดือนกันยายน ๒๕๕๕ = ๘,๐๐๐ X ๗ = ๕๖,๐๐๐.- บาท
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ประจาเรือขุด
(จากกรมโยธาธิการฯ)
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ = ๑๐,๐๐๐ .- บาท
- เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ = ๑๐,๐๐๐ .- บาท
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ = ๑๐,๐๐๐ .- บาท
เดือนกันยายน ๒๕๕๕ = ๑๐,๐๐๐ .- บาท
๒.๓ ค่านามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นใช้สาหรับเรือขุดลอก
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ = ๙๐,๗๐๐ .- บาท
/ . - เดือนกรกฎาคม . . .
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๒๓
-

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ = ๙๐,๗๐๐ .- บาท
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ = ๙๐,๗๐๐ .- บาท
เดือนกันยายน ๒๕๕๕ = ๙๐,๗๐๐ .- บาท

๒.๔ ค่าซ่อมเรือขุดลอก
ประธาน : ให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ได้จัดทาแผนพัฒนาหนองหาร และรายงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องการเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ระยะที่ ๒ ในส่วนภูมิภาค
คลังจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวการเริ่มใช้งานระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๒ ในส่วนภูมิภาค ดังนี้
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว๒๑๗๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๕ โดยให้
๑. ส่วนราชการ และโรงพยาบาลในจังหวัด ให้เริ่มใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ ๒ พร้อม
กันในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ดาเนินการจัดอบรมแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)
๒. สาหรับสถานศึกษาให้เริ่มใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕ (จะดาเนินการ จัดอบรมในระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
๓. ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้แจ้งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมในการเริ่มใช้งานระบบ
e-GP ระยะที่ ๒ ของ ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคให้ทราบแล้ว
๔. สาหรับ อปท. กรมมีแผนจะให้เริ่มใช้งานในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งแผนการให้
สานักงานคลังจังหวัด จัดฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างครบทั้งหมด ๑๒ วิธี ดังนี้
๑. วิธีตกลงราคา
7. จ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง
๒. วิธีสอบราคา
8. จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก
๓. วิธีประกวดราคา
9. จ้างออกแบบวิธีตกลง
๔. วิธี e-Auction
10. จ้างออกแบบวิธีคัดเลือก
๕. วิธีพิเศษ
11. จ้างออกแบบวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
๖. วิธีกรณีพิเศษ
12. จ้างออกแบบวิธีพิเศษ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียจังหวัดสกลนคร
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ มีการ
ระบาดของโรคมาลาเรียในจังหวัดสกลนคร โดยจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ของจังหวัดสกลนคร
ตังแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีรายงานผู้ป่วยจานวน ๘๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗.๖๖ ต่อ
ประชากรแสนคน มีผู้ป่วยกระจายอยู่ใน ๗ อาเภอ ดังนี
๑.อาเภอภูพาน ๗๐ ราย
๒.อาเภอกุดบาก ๑๒ ราย
๓.อาเภอกุสุมาลย์ ๒ ราย
๔.อาเภอวาริชภูมิ ๑ ราย
๕.อาเภอวานรนิวาส ๑ ราย
/ . ๖.อาเภอสว่างแดนดิน . . .
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๒๔
๖.อาเภอสว่างแดนดิน ๑ ราย
๗.อาเภอเมืองสกลนคร ๑ ราย
ไม่มรี ายงานผู้ป่วยเสียชีวิต รายละเอียดได้แจกจ่ายเอกสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่องสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙
จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๕ ดังนี
๑.สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙
จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ จังหวัดสกลนคร
ปี ๒๕๕๕ ตังแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ จานวน ๔ ราย เป็นผู้ป่วยในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง
สรุปเหตุการณ์การระบาดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง
พบผู้ ป่ ว ยในโรงเรี ย นวิ วัฒ น์ พลเมื องฝ่ ายปกครองเป็น การฝึ ก อบรมตามโครงการบ าบั ดฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จานวน ๑๒๓ คน ซึ่งจัดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๕ รวม ๑๕ วัน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ ๑ และกองร้อยบังคับการ
และบริการ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนครได้ทาการสุ่มเก็บตัวอย่าง จานวน ๔ ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรม
ของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H๑N๑) ทัง ๔ ตัวอย่าง
ได้ ด าเนิ น การสอบสวนและควบคุ ม โรค โดยที ม สอบสวนโรคเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ของอ าเภอเมื อ ง ,
โรงพยาบาลสกลนคร และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยการ
ตรวจคัดกรองผู้เข้าฝึกอบรม ,เจ้าหน้าที,่ ครูฝึก , ผู้ประกอบอาหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๔๒ ราย พบ
ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จานวน ๕๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ ๓๕.๙๑ พร้อมทังจ่ายยา
รักษาตามอาการในรายที่มีอาการและจ่ายยาต้านไวรัสให้ ผู้เข้าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ , ครูฝึก , ผู้ประกอบ
อาหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่ต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล
๒.มาตรการที่ได้ดาเนินการ ดังนี
๑. เปิด War room เพื่อประชุมปรึกษาหารือและติดตามสถานการณ์โรค ทุกวัน
๒. คัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และขึนทะเบียนเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย , เจ้าหน้าที่และครูฝึก
และผู้ประกอบอาหาร ทุกราย ทุกวัน หากพบผู้ป่วยให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
๓. ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยและขึนทะเบียนทุกราย และรายงานผลการติดตามทุกวันจนครบ
๑๔ วัน
๔. กากับการกินยาต้านไวรัส โดยใช้วิธีกินยาโดยกินพร้อมกันกับครูฝึก เช้า - เย็น จานวน ๕ วัน
และงดยากลุ่ม Pseudoephedrine
๕. แยกอาคารนอนและที่รับประทานอาหารสาหรับผู้มีอาการป่วยและไม่ป่วย เพื่อป้องกันการ
แพร่เชือ
๖. ดาเนินมาตรการในการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการป้องกันโรคและสุขวิทยาส่วน
บุคคล เช่น การใช้แก้วนาดื่มส่วนบุคคล การรับประทานอาหาร การใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือ
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๙ เรื่องการเตรียม . . .
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๒๕
๔.๙ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ : ขอรายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดสกลนคร ดังนี
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ ได้จัดตังศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถ่ม ประจาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อได้รับการร้องขอ หากเกิด
ปัญหาขอความช่วยเหลือแจ้งโทร ๑๗๘๔
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๐ เรื่องฝึกอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการ
ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ : ขอรายงานการฝึกอบรมโครงการเยาวชนขับขี่
ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนของจังหวัดสกลนคร ดังนี
- วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส
- วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๑ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑ ตาบลบ้านเหล่า อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีส่วนราชการ/หน่วยงาน
ร่วมออกให้บริการ ดังนี
- หน่วยออกให้บริการ
จานวน ๖๒ หน่วย
- เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ จานวน ๒๔๕ คน
กาหนดออกบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทองใต้ บ้านวังนาขาว หมู่ที่ ๓
ตาบลดงหม้อทองใต้ อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๒ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
แทนเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๔ ครัง จานวน ผู้บริจาค ๑,๐๖๓ ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
๓๑๘,๙๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
ครังที่ ๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จานวน ๘๓ ราย
ปริมาณโลหิต ๒๔,๙๐๐ ซีซี.
/ . ครังที่ ๒ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๖
ครังที่ ๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยพังโคนพณิชย์การเทคโนโลยี จานวน
๘๑ ราย ปริมาณ โลหิต ๒๔,๓๐๐ ซีซี.
ครังที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน ๔๒๙ รา
ปริมาณโลหิต ๑๕๘,๗๐๐ ซีซ.ี
ครังที่ ๔ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาเภอเต่างอย จานวน ๑๑๙ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๕,๗๐๐ ซีซี.
ครังที่ ๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาเภอพังโคน จานวน ๒๕๑ ราย
ปริมาณโลหิต ๗๕,๓๐๐ ซีซี.
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาเภอวานรนิวาส
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาเภอกุสุมาลย์
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาเภอโพนาแก้ว
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาเภอนิคมนาอูน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาเภอเมืองสกลนคร
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อาเภอพรรรานิคม
จานวน ๒๐๐ ราย
การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ดวงตา จานวน ๑ ราย
อวัยวะ จานวน ๑ ราย
ร่างกาย จานวน ๑ ราย
การจัดหาสมาชิก
สมาชิกกิติมศักดิ์
- ไม่มี
สมาชิกสามัญ
- จานวน ๖ ราย
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ช่วยเหลือราษฎรยากจน อาเภอโคกศรีสุพรรณ สิ่งของมูลค่า
๑,๖๐๐ บาท
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อาเภอกุสุมาลย์ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
สิ่งของมูลค่า ๑,๔๕๐บาท
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาเภอสว่างแดนดิน ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาเภอโคกศรีสุพรรณ ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ อาเภอเจริญศิลป์ ถุงยังชีพ จานวน ๑๐๐ ชุดมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ระเบียบวาระที่ ๕ . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ เรื่องโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์
จังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครกาหนดสัมมนาสื่อมวลชน และผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานในจังหวัดสกลนคร ตามโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานจังหวัดสกลนคร
ครังที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และครังที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมพระธาตุ
เชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จึงขอเรียนเชิญร่วมงานดังกล่าวด้วย
๕.๒ เรื่องโครงการรวมใจไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชา
๘๐ พรรษา มหาราชินี และ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครได้กาหนดจัดโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ
ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชา ๘๐ พรรษา มหาราชินี และ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนครกาหนดจัดพิธีในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
สกลนคร (หลังเก่า) และดาเนินการในพืนที่ ๑๘ อาเภอ ของจังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ
ทุกภาคส่วน ได้ร่วมโครงการดังกล่าว จังหวัดจะได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๙

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

