รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
.………………………….......
ผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒. นางวิตยา ประสงค์วัฒนา
๓ นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์
๔. พ.อ.เกรียงไกร จิตพากเพียง
๕. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
๖. นายประสงค์ คงเคารพธรรม
๗. พ.ต.อ.ธวัชชัย หาญนัทธี
๘. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
๙. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีชัยมูล
๑๐. นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
๑๑. นายณัฐวัฒน์ พราวพันธ์
๑๒. นางสาวแสงมณีจรรย์ เพชรสังหาร
๑๓. นายอภิชาต สังข์ศรี
๑๔. นายสมพล คาสุข
๑๕. นายชาตรี จันทร์เพชร
๑๖. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๗. นายเชวงศักดิ์ กิตติศักดิ์นาวิน
๑๘. นายสมชาย อุดมโชค
๑๙. นายจัรกพงษ์ ฤดีเกษม
๒๐. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๒๑. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
๒๒. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
๒๓. นายชูชาติ มณีรัตน์
๒๔. นายพิพรจ มาตะรักษ์
๒๕. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๖. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย วงษ์วิโรจน์
๒๗. นางอดาพร สมพงษ์
๒๘ พันโท ธงชัย อุ่นใจ
๒๙. นายเวียน ธรรมสอน
๓๐. นายฉัตรชัย โรจน์รุ่งสถิต
๓๑. นายวีระพงษ์ พลธิรักษา

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

/ . ๓๒ . . . . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒
๓๒. นายสมชาย จันลองจับจิต
๓๓. นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
๓๔. นายวิชาญ แท่นหิน
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

นายประเวศ กันสุข
นายเรวัตร พิกุล
นายภูมิศร์ จีนาวงศ์
นายสุรพล ยงยอด
นายวรวิทย์ เหนี่ยงพึ่ง
นายจุลพงษ์ พวงสุวรรณ
นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม

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

นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายปิยะ โปทาหวี
นางรดาฐานิสร์ แช่มดีกวีวัฒน์
นายชัยวัฒน์ เคนพิทักษ์
นายมนัส สุวรรณทัศ
พ.อ.ธงชาติ โล่งจิตร
พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิทธิโคตร
พ.ท.ธงชัย ธีระภาพ
น.ต.นิเวศ ศรีเวียง
พ.ต.ท.อัมพร พงศ์แพทย์
นางสาวสร้อยสิริ บรรณวัฒน์

๕๒. นายรัศมี วงศ์ประทุม
๕๓. นายวิวัฒน์ สมานชาติ
๕๔. นายเสนอ ทองจีน
๕๕. นายสมเกียรติ คาทะเนตร
๕๖. นายปัญญา มหาชัย
๕๗. นายโยธิน คามวรรณ
๕๘. ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ

แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
แทน อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ สกลนคร
แทน ผบ.นพค.๒๖.สนภ.๒ นทพ.
แทน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบินฝูงบิน ๒๓๖
แทน ผกก.กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แทน รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
/ . ๕๙ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓
๕๙. นางวิไลพร ศรีโภคาศัย
๖๐. นายธีระ บุนนาคสีชัย
๖๑. นายวิเชียร แจ่มใส
๖๒. นายมารุต ทรัพย์สุขสาราญ
๖๓. นายมนู อ้นประเสริฐ
๖๔. นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น
๖๕. นายธนาบูลย์ สุขปัญญา
๖๖. นายวาที สีแสนตอ
๖๗. นายเอกวิชญ์ เที่ยงภักดิ์
๖๘. นายศักดิ์ดา อยู่เดช
๖๙. นายณรงค์ เริงชัยภูมิ
๗๐. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
๗๑. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๗๒. นายวสันต์ ปิ่นเงิน
๗๓. นายสมบัติ ม่อมพะเนาว์
๗๔. นางวนิดา อาจวิชัย
๗๕. นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
๗๖. นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
๗๗ . นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสถาน
๗๘. นางสาวธนันท์ลดา คงสินศิริกุล
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.

นายเกษศิริ สุวพงษ์
นางรัตนสุดา จิรารักษ์
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายพินิจ กาญจนเกต

๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.

นายสมชาติ มูลศรี
นายเรืองสุวรรณ โยวะ
นายธงชัย เตืองพลี
นายทวีศักดิ์ อุปพงษ์
พ.ท.อานุภาพ อุทาสา
นายสังขดิษฐ์ สาลี
พ.อ.อทิป แก้วดวงใหญ่
นายวิโรจน์ โยวบุตร
นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

รก.ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
แทน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
แทน การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕
จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒นทพ.
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
/ . ๙๓ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔
๙๓. นางสาวรัตนวดี ไชยโคตร
๙๔. นายธรรมรัตน์ นามวงษ์
๙๕. นายพิจิตร สุโข
๙๖. นายชูชาติ เทพสุต
๙๗. นายประสิทธิ์ ค้าดี
๙๘. นายประสิทธิ สาขา
๙๙. นางรุ่งวิกรัย ศิริศาสตร์สกุล
๑๐๐. นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์
๑๐๑. นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
๑๐๒. นายปัญญา ซื่อสัตย์
๑๐๓. นายทวี แก้วสวนจิก
๑๐๔. นายประชาชาติ นพเสนีย์
๑๐๕. นายสุนทร ชนินทรสงขลา
๑๐๖ นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
๑๐๗. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.
๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.

นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
นางปฐมาพรณ์ แสนเกต
นายเกรียงศักดิ์ ศิริจรูญวงศ์
นางณัฎฐพิมพ์ เชียรวิทยาคุณ
นายบุญส่ง วิจักษณบุญ
ด.ต.วัฒนา ยงคาชา
นายพัชรพล เกตวงษา
นายโดม ชนะธรโณ
นายจาเริญ สวัสดิ์วาทิน
นายบุญมา อุปโคตร
นางจินตนา ผาอินทร์
นายวัชรินทร์ รุณจักร
นายอานนท์ จันทร์แก้ว
นายธนกฤษ ดาบพลอ่อน
นายกระสินธุ์ ศิริรัก
นายปริญญา นิภาพฤกษ์
นายพานิช พุ่งสิน
นายกามนิษฐ คาพรมมา
นายยุทธภูมิ มีเพียร
นายเสรี แก้วฝ่าย
นางมลฤดี เภตรา
นายเฉลิมพร ภูราช
นายพรศักดิ์ นานาวัน

แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
หัวหน้าบ้านพักและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร
ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
แทน ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯสาขาสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
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นายบุญธรรม วรรณวิเศษ
นางสาวอรอุมา ไตรภพ
นางวันนิภา ศรีมุกดา
นางทองออน ผาลี
นายประมวล ศรีมา
นายสว่าง เภาโคตรสี
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายสุพจน์ ณ หนองคาย
นายบันลือ สัมฤทธิ์จันทร์
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายภูริทัต สัจจะกานต์
นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวล
นายพัฒนธรรณ์ กีรติรัฐวัฒน์
นายสัญญา กลีบมณี
นายอานาจ อิ่มใจ
นายกฤช ร่างน้อย
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
นายประทิม โกษาแสง
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายวัชระ ฉัตรเท
นายชนก มากพันธุ์
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานยิ้ม
พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
พ.ต.ท.วีระ นนทะวงษ์
พ.ต.ท.สุรินทร์ อุประโคตร
พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
พ.ต.อ.นิยม พุทธศรี
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ บุญคง
พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต

แทน นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลแพด
นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลแวง
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
นายอาเภอวาริชภูมิ
แทน นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
แทน นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
/ . ๑๗๐. . .
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๑๗๐. พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๗๑. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๑๗๒. พ.ต.ท.อรรณพ พุ่งโตมร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
๑๗๓. พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนชะนะ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
๑๗๔. พ.ต.ท.อุบล วงษ์รักไชย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑๗๕. พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสร้างค้อ
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.ถวิล คาเกษ
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๑๘๒. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๑๘๓. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
๑๘๔. นายสุรชัย เดชศิริอุดม
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
๒. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
๓. หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกสกลนคร
๔. ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย สกลนคร
๕. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๖. หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.
๗. หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.๐๑๗
๘. หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
๙. หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.๓
๑๐. ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตสกลนคร
๑๑. ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
๑๒. ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
๑๓. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
๑๔. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
๑๕. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
๑๖. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๑๗. หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๑๘. ประธานกรรมาธิการจังหวัดสกลนคร
๑๙. ผู้จัดการสาขาอาวุโสสกลนคร
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
/ . ๒๔ . . .
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๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
๓๐. นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
๓๑. นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
๓๒. นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
๓๓. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด อ.เมืองสกลนคร
๓๔. นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
๓๕. นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
๓๖. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๓๗. นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
๓๘. นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
๓๙. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ
๔๐. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
๔๑. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๔๒. สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง ๕ กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจทางหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๒. นางสาววรากุล วัชญากาญจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๓. นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๔. นายนราวุฒิ จันทร์ทอง
หัวหน้าสานักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร
๕. นางชุติมา มุ้งทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๖. นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๗. นายวิมล สุธะเสน
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
๘. นางสถาพร วงค์รัตนะ
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
๙. พ.ต.ท.ปัญญาวัฒน์ นุชนา
แทน สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
๑๐. นายอัมพร อุดมชารี
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๑. นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๒. นางสุภัค วรรณการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดสกลนคร
/. ๑๓ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๘
๑๓. นายขัตตินนท์ ชาวันดี

นักวิเคราะห์ระบบข้อมูล
สานักงานจังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร

๑๔. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จานวน ๓๙ หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
คลังจังหวัดสกลนคร : ๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็น
ลาดับที่ ๒๖ ของประเทศ
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๑๑,๓๖๕.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑,๐๖๖.๗๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
รายจ่ายลงทุน : งบประมาณที่ได้รับ ๓,๐๕๓.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๖๐๙.๘๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๒
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๑๔,๔๑๙.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒,๖๗๖.๕๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๑
๒. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย (ตั้งแต่ ๗๒% ขึ้นไป)
๑๗. สนง.ปศุสัตว์สกลนคร
๑. เรือนจาจังหวัดสกลนคร
๙. ท่าอากาศยานสกลนคร
๒. โครงการชลประทานจังหวัด

๑๐. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

๑๘. สนง.สหกรณ์จังหวัด

๓. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

๑๑. สนง.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๑๙. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

๔. สานักงานทางหลวงที่ ๓

๑๒. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

๒๐. สถานพินิจฯจังหวัดสกลนคร

๕. สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

๑๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด

๒๑. สนง.จัดหางานจังหวัดสกลนคร

๖. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

๑๔. สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

๒๒. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ

๗. หน่วยป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้าจืด

๑๕. สถานีอาหารสัตว์สกลนคร

๒๓. สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

๘. สานักงานเกษตรจังหวัด

๑๖ สานักงานปศุสัตว์สกลนคร

๒๔. เรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน

/ . หน่วยงาน . . .
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๙
๓. หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ากว่าเป้าหมาย (ต่ากว่า ๗๒% )
๑. สนง.จังหวัดสกลนคร
๙. งบกลุ่มจังหวัดฯ
๑๗. สนง.ที่ดินจังหวัด
๒. สนง.คุมประพฤติฯ

๑๐. มัธยมศึกษาเขต ๒๓

๑๘. แขวงการทางที่ ๑

๓. วิทยาลัยเทคนิคฯ

๑๑. สพป. เขต ๑

๑๙. ศูนย์วิจัยข้าวฯ

๔. สารพัดช่างฯ

๑๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ

๒๐. ม.ราชภัฏสกลนคร

๕. วก.สว่างแดนดิน

๑๓. สนง.สาธารณสุขฯ

๒๑. งบประมาณจังหวัด

๖. รร.ศึกษาสงเคราะห์ฯ

๑๔. สพป. เขต ๓

๒๒. แขวงการทางที่ ๒

๗. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ

๑๕. ที่ทาการปกครองจังหวัด ๒๓. สนง.โยธาและผังเมืองฯ

๘. รพ.จังหวัดสกลนคร

๑๖. สพป. เขต ๒

๒๕. ศูนย์ ปภ. เขต ๗

๒๖. วก.พรรณนานิคม

๒๗. ม.เทคโนโลยีรามงคลฯ

๒๘. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

๒๙. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ ๓๐. สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ
๔. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๒๓.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒.๑๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๒ คงเหลือ ๑๑.๒๗ ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๘๘๗.๐๔๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๘๙.๐๑๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๘ คงเหลือ ๑๙๘.๐๓ ล้านบาท
๕. แนวปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๖.๓๐ น.
บันทึกรายการขอเบิกเงิน(ขบ.) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายการรับและนาส่งเงิน รายการเบิกหักผลักส่งไม่
รับตัวเงิน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเงินกัน ต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทาการ List และ Confirm
ส่งกรมบัญชีกลาง
ประธาน : ส่วนราชการใดที่ยังกันเงินไม่เสร็จ ขอให้รีบดาเนินการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดสกลนครขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- รับเรื่องรวมทั้งหมด จานวน ๑๘๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง ๑๘๗ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๒ เรื่อง
/ . ๒. สรุปผลการ . . .
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๑๐
๒. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๒๐๘ เรื่อง
(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จานวน ๖ เรื่อง)
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๔๒ เรื่อง
(ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ จานวน ๙ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๖๖ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๒ เรื่อง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหมดจานวน ๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ จานวน ๓ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๒ เรื่อง
(๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๑๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๗ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๒ เรื่อง
(๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๘๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕๗ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๓ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๕ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๐ เรื่อง
(๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๘๗ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕๗ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๗ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๙ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๓ เรื่อง
(๖) การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๑๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จานวน ๑๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๑ เรื่อง
/ (๗) กรมคุ้มครอง . . .
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๑๑
(๗) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมดจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล้ว
(๘) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จานวน ๑ เรื่อง
ได้แจ้งส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการ ๑ เรื่อง
ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา (มิถุนายน ๒๕๕๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มี
หนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๔ เรื่อง ได้รับ
รายงาน ๔ เรื่อง ดาเนินการยุติเรื่อง ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ ๒ เรื่อง
ประธาน : ขอฝากส่วนราชการ และขอบคุณส่วนราชการที่เร่งรัดและติดตามด้วย สิ่งที่ร่วมกันทาจะเป็น
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ที่ร้องเรียนแล้วสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว อย่างน้อยส่วนราชการยังเป็นที่
พึ่งได้ และเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนได้
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : การดาเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ของจังหวัดสกลนคร
ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเดือนกันยายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.การดาเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดาเนินการ
๔ กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประมาณงาน
กิจกรรมที่๑ สนับสนุนการบริหารจัดการ ศจพ.จ./ศจพ.อ. งบประมาณ ๑๓๐,๔๕๐บาท
- การประชุม ศจพ.จ/ศจพ.อ.
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ศจพ.จ./ศจพ.อ.
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับติดตามงานและบริหารโครงการฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน
กิจกรรมที่๒ ฝึกอบรมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย “ปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะอาชีพ”งบประมาณ
๑๒๔,๕๕๐ บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้ ๗๙ คน ดาเนินการ ๓ วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาชนบทบ้านฝั่งแดง ตาบลไฮหย่อง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมที่๓ สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนจานวน ๑๓๕ ครัวเรือน
งบประมาณ ๖๘๕,๐๐๐ บาท ดาเนินการส่งมอบแก่ครัวเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่๔ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน ดาเนินการโดย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร เป็นค่าวัสดุจัดทาสื่อวีดีทัศน์ สิ่งพิมพ์เผยแพร่การแก้ไขปัญหาความยากจน
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม
๒. การสนับสนุนของส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น มูลนิธิ /ภาคเอกชน ตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนจังหวัดสกลนคร
/ . ปริมาณ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๒
ปริมาณงาน
(๑) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้กาลังใจแนะนา
การดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทาบัญชีครัวเรือน และร่วมกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที่ในการให้คาปรึกษาคลินิกแก้จน ร่วมวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน
(๒) โครงการพัฒนา ช่วยเหลือ แก้ไข ดูแลจิตใจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม อ.ส่องดาว กลุ่มเป้าหมาย ๑๒ ครัวเรือนงบประมาณ ๘๖,๔๐๐ บาท
(๓) โครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ก่อสร้างบ้านใหม่ จานวน ๒ ครัวเรือน
๑. นางสาวนิยม เพียสา อ.โคกศรีสุพรรณ
๒. นางจินตนา นันตะสุข อ.อากาศอานวย
(๔) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อาเภอ/ดาเนินการตรวจสุขภาพและให้คาแนะนาแก่ครัวเรือน
ยากจนเป้าหมายที่มีคนป่วยและพิการ
(๕) อาเภอมอบหมายทีมปฏิบัติการแก้จนระดับตาบลเยี่ยมให้กาลังใจ และแนะนาการจัดทา
บัญชีครัวเรือนและร่วมวิเคราะห์บัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน
กิจกรรม
๓. การดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนคร ตัวชี้วัด ๓.๑ ระดับความสาเร็จของ
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดจานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. เป้าหมาย ๑๓๗ ครัวเรือน
ปริมาณงาน
(๑) ผลการดาเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕)
- ปัจจุบันคงเหลือ ๑๓๕ ครัวเรือน เนื่องจากเสียชีวิต ๒ ครัวเรือน
- สามารถยกระดับรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี จานวน
๑๐๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ คงเหลือ ๒๗ ครัวเรือน(ร้อยละ ๒๐)
(๒) สรุปผลการดาเนินงาน
- ประเมินตนเองระดับ ๕
- สาเหตุที่ครัวเรือนเป้าหมายผ่านเกณฑ์รายได้เนื่องจากมีการฝึกอบรมปรับทัศนคติทาให้มี
ความคิดเปลี่ยนแปลงในการดาเนินชีวิตโดยน้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จัดทาบัญชีครัวเรือน
ทาให้ทราบปัญหาการใช้จ่ายของครัวเรือน ประกอบอาชีพทุกอย่างที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น รับจ้าง และปลูก
ผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย
กิจกรรม
๔. การจัดทาบัญชีครัวเรือนยากจนเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ปริมาณงาน
(๑) ชุดปฏิบัติการแก้จนตาบลให้ความช่วยเหลือจัดเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของครัวเรือนยากจน
จานวน ๑๓๗ ครัวเรือน
(๒) ตัวอย่างสรุปผลข้อมูลบัญชีครัวเรือนเปรียบเทียบเดือนสิงหาคมกับกันยายน ๒๕๕๕
อ.นิคมน้าอูน จานวน ๑๖ ครัวเรือน พบว่า
/ . รายรับเดือน . . .
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๑๓
รายรับเดือนสิงหาคม ๑๙๕,๗๖๐ บาท
รายรับเดือนกันยายน ๒๐๕,๖๖๐ บาท
สรุปว่ามีรายรับเพิ่มขึ้น ๙,๙๐๐ บาท
รายจ่ายเดือนสิงหาคม ๕๒,๑๒๒ บาท
รายจ่ายเดือนกันยายน ๔๕,๙๓๐ บาท
สรุปว่ามีรายจ่ายลดลง ๖,๑๙๒ บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : ปี ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนครได้กาหนดให้มีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ โดยให้บูรณาการทางานทุกภาคส่วน จานวน ๑๔๐ หมู่บ้าน ผลการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๕ มีหน่วยงานที่สนับสนุนการดาเนินงาน ดังนี้
๑. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร อบรมโครงการจัดการความรู้
การดาเนินงานและเตรียมเป็น หมู่บ้าน ศกพ. (งบกรมการพัฒนาชุมชน) อาเภอละ ๔ หมู่บ้านๆละ ๕,๓๐๐ บาท
๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอบ้านม่วง จัดอบรมอาชีพชุมชนเพื่อ
การมีงานทาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๔ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท ,อาเภอ
สว่างแดนดินสนับสนุนสวนสมุนไพร จานวน ๑ หมู่บ้าน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดินสนับสนุนทุนในการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน จานวน
๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. บริษัทมาลี สนับสนุนโครงการ ๑ บริษัท ๑ ชุมชน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๕. เทศบาลพันนา สนับสนุนโครงการ ๑ บริษัท ๑ ชุมชน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
๖. เทศบาลตาบลโคกสี สนับสนุนการทาปุ๋ยชีวภาพบ้านบึงโนใน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง สนับสนุนสวนสมุนไพรบ้านโคกกลาง
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
๘.เทศบาลตาบลเหล่าปอแดง สนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ได้สนับสนุนจากหน่วยงาน ในการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทั้งหมด ๒๙๕,๐๐๐ บาท
ผลการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๕๕
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนครจึงกาหนดให้มีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัด
สกลนคร จานวน ๑๔๐ หมู่บ้าน ผลการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจาเดือนกันยายน
๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. อาเภอสว่างแดนดิน
๑.๑ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองพะเนาว์ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลสว่างฯ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท โดยธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน
๑.๒ โครงการ ๑ บริษัท ๑ ชุมชน บ้านพันนา หมู่ที่ ๑ ตาบลพันนา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
โดยบริษัทมาลี และโดยเทศบาลพันนา สนับสนุนหมู่บ้านละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ สวนสมุนไพร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ตาบลตาลโกน โดยสานักงาน กศน. อาเภอ
สว่างแดนดิน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท และอบต. โคกกลาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
/ . ๑.๔ สนับสนุน . . .
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๑๔
๑.๔ สนับสนุนการทาปุ๋ยชีวภาพ บ้านบึงโนใน หมู่ที่ ๕ ตาบลโคกสี อาเภอสว่างแดนดิน
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเทศบาลตาบลโคกสี
๒. อาเภอบ้านม่วง
๒.๑ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๓
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ ตาบลดงหม้อทอง ,บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตาบลบ่อแก้ว และบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗ ตาบล
ดงหม้อทองใหญ่ โดย สนง.กศน.อาเภอบ้านม่วง หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๓ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ ตาบลดงหม้อทอง ,บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตาบลบ่อแก้ว และบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗ ตาบลดงหม้อทอง
ใหญ่ โดย สนง.กศน.อาเภอบ้านม่วง หมู่บ้านละ ๑๑,๐๐๐ บาท
๓. อาเภอคาตากล้า
๓.๑ โครงการจัดการความรู้การดาเนินงานและเตรียมเป็น หมู่บ้าน ศกพ. โดยสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอคาตากล้า จานวน ๔ หมู่บ้านๆละ ๕,๓๐๐ บาท คือบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๔ ตาบลคาตากล้า, บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตาบลนาแต้ ,บ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลแพด, บ้านวังชมพู หมู่ที่ ๑๑ ตาบลแพด
๔. อาเภอเมืองสกลนคร
๔.๑ โครงการจัดการความรู้การดาเนินงานและเตรียมเป็น หมู่บ้าน ศกพ. โดยสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอเมือง จานวน ๔ หมู่บ้านๆละ ๕,๓๐๐ บาท คือ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตาบล
พังขว้าง,บ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๘ ตาบลฮางโฮง, บ้านดอนกกยาง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลเหล่าปอแดง
บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ ๙ ตาบลขมิ้น
๔.๒ โครงการเกษตรผสมผสาน บ้านดอนกกยาง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลเหล่าปอแดง งบประมาณ
๕,๐๐๐ บาท โดยเทศบาลเหล่าปอแดง
หมายเหตุ ผลการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเด่น ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๕
คือ โครงการจัดการความรู้การดาเนินงานและเตรียมเป็น หมู่บ้าน ศกพ. โดยสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอทุกแห่ง
จังหวัดสกลนคร ได้ขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ปี ๒๕๕๕ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะทางานทีมบูรณาการสนับสนุนโครงการ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดสกลนคร มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ความก้าวหน้าการจัดทาบัญชีครัวเรือน โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ สรุปดังนี้
เป้าหมาย จัดทาแล้ว
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)

ร้อยละ

ตาบลเป้าหมาย
ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.
ผู้นาชุมชนตามโครงการพลัง ๓ ประสานฯ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๑๔๐ หมู่บ้าน

๒๗,๕๐๖
๑๓๕
๔๕๐
๑๙,๓๑๒

๒๑,๐๗๒
๑๒๓
๓๙๔
๑๖,๔๓๒

๗๖.๖๑
๙๑.๑๑
๘๗.๕๖
๘๓.๐๙

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จากเดือนก่อน
(ร้อยละ)
๙.๓๔
๑.๔๘
๑๓.๗๘
๑๑.๗๘

รวมทั้งสิ้น

๔๗,๔๐๓

๓๘,๐๒๑

๘๐.๒๑

๓๖.๓๘

กลุ่มเป้าหมาย

/ . ๒. ความก้าวหน้า . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๕
๒. ความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฯ (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕) ข้อมูล ณ วันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ สรุปดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
ตาบลเป้าหมาย
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๑๔๐ หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น

ครัวเรือนที่ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม
จัดทาบัญชี
ก.ค.๒๕๕๕ ส.ค.๒๕๕๕
๒๑,๐๗๒
๑๐,๖๙๐
๗,๑๘๙
๑๖,๔๓๒
๗,๒๙๓
๖,๒๘๙

๔๒.๔๒
๔๑.๓๓

๓๗,๕๐๔

๔๑.๙๔

๑๗,๙๘๓

ร้อยละ

๑๓,๔๗๘

๓. ส่งคืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนจากโปรแกรมฯ ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
สรุปดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
ตาบลเป้าหมาย
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ๑๔๐ หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม
(ครัวเรือน)
ก.ค.๕๕
ส.ค.๕๕
๑๐,๖๙๐
๗,๑๘๙
๗,๒๙๓
๖,๒๘๙

ส่งคืนข้อมูลครัวเรือน
(ครัวเรือน)
ก.ค.๕๕
ส.ค.๕๕
๕,๙๑๑
๔,๐๐๑
๔,๗๘๖
๓,๐๓๑

๕๕.๔๔
๕๗.๕๕

๑๗,๙๘๓

๑๐,๖๙๗

๕๖.๓๕

๑๓,๔๗๘

ร้อยละ

๗,๐๓๒

๔. จัดเวทีเรียนรู้จากข้อมูลบัญชีครัวเรือน ๓ อาเภอ คือ อาเภอพังโคน, อาเภอวาริชภูมิ
และอาเภอวานรนิวาส
๕. กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา
๕.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, นายอาเภอเมืองสกลนคร และพัฒนาการจังหวัดสกลนคร
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปผลและกาหนดทิศทางการดาเนินงานโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC
ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
๕.๒ เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน อาเภอ
กุสุมาลย์ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลบัญชีครัวเรือน
“โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC” ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
๕.๓ ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร ครั้งที่
๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องจันทสาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
๕.๔ คณะทางานขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร จานวน ๒ คน เข้า
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC ของ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
กรุงเทพมหานคร
/ . ประธาน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๖
ประธาน : เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากเริ่มครบเดือน ได้นาผลมาสรุปและนาเสนอในที่ประชุมจะเห็นได้
ชัดเจนเป็นกระบวนการที่ให้ชาวบ้านได้รู้ตัวเอง และแก้ปัญหา จะส่งผลให้ข้าราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่มีหน้าที่ในการดูแลทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชน นาตัวเลขมาวิเคราะห์ และดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร
หน้าที่ของเราคือดูแลทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องให้มาร้องขอ จะเห็นการแก้ไขปั ญหาด้วย
ตัวของเขาเอง เช่น เรื่องหวย สารเคมี ขนมกรอบ โทรศัพท์ เริ่มเห็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะรู้เรื่องตัวเอง จะต้องอาศัยตัวเลขต่างๆ เหล่านี้นาไปแก้ไขปัญหา ขอให้ทางพัฒนาการจังหวัด
และนายอาเภอ การอธิบายแบบนี้ นาตัวอย่างของอาเภอวานรนิวาส นาฉายให้กับหมู่บ้านต่างๆ ได้ดูหลังจากทา
ประชาคมหลังจากที่ตัวเลขออกมาแล้วออกมาแล้ว ขอให้พัฒนาการจังหวัด ปี ๒๕๕๖ เริ่ม ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของ
ครัวเรือน ในจังหวัด ปี ๒๕๕๗ จะทา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อรองรับ AECหรือ AC ประชาคม อาเซียน หากการ
ทางานของจังหวัด ของข้าราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวเลขความเป็นมาเป็นไปของตัวเอง จะสามารถ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ในการรองรับ AC ในอีก ๓ ปี ข้างหน้า เพราะขณะนี้การสารวจบัญชีครัวเรือน
น่าจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดในปัจจุบัน ละเอียด และชัดเจนกว่า จปฐ. ขอให้
พัฒนาการจังหวัดได้ทาแผน ขอให้นายอาเภอว่างแผนในการพัฒนาขยายขอบเขตให้มากขึ้น โดยเฉพาะคัดเลือก
ตาบลที่มีโครงการพระราชดาริ ขอให้ขยับตาบล หมู่บ้านที่มีตัวเลขสักประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ในปี ๒๕๕๖
ต้องขอบคุณ เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทาให้ข้าราชการหลายหน่วยงานได้ลงไปร่วมทางานร่วมกัน และร่วมกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น จะทาให้ปัญหา หรือวิธีการไปร่วมกันทุกฝ่าย ขอให้ทาอย่างนี้ทุกเดือน ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ขอรายงานเกี่ยวกับคดีป่าไม้ในท้องที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม –
๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้
๑) จานวนคดีป่าไม้ รวม ๓๐ คดี
๒) ผู้ต้องหา ๑๖ คน
๓) ของกลาง
ไม้กระยาเลยแปรรูป ๒๖๒ ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น ปริมาตร ๑๔.๘๙ ลูกบาศก์เมตร
รถยนต์ ๕ คัน รถจักรยาน ๓ คัน รถไถนา ๑ คัน ล้อเข็ญ ๑๒ คู่
- เลื่อยโซ่ยนต์ ๔ เครื่อง เลื่อยตัด ๔ ปื้น
- อื่นๆ ๒๒ รายการ
ประธาน : ขณะนี้ของกลางอยู่ในอุทยานภูผายล มีจานวนมาก ทางกระทรวงให้ทาอย่างไร มีนโยบายอย่างไร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : ได้ทาเรื่องไปถึงกรมอุทยานแห่งชาติ
ขอขายระหว่างดาเนินคดี กรมอุทยานแห่งชาติตอบมาว่าเป็นนโยบายของรัฐมนตรีไม่ให้จาหน่าย อุทยานภูผายลมีไม้
จานวนมากที่สุด เพราะเป็นพื้นที่มีไม้พยุงขึ้นเป็นจานวนมาก เป็นเขตรอยต่อมุกดาหาร และนครพนม
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๖ เรื่องการลอกท่อระบายน้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร : โครงการลอกท่อระบายน้าของเทศบาลนครสกลนคร เป็น ๑ กิจกรรม อยู่ใน
โครงการหน้าบ้าน หน้ามอง จากวันแม่ถึงวันพ่อ จะมีการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ขุดลอกท่อระบายน้า จะมีการ
ประกวดบ้านเรือนที่สะอาด และชุมชนที่น่ามอง และจะมีการแยกขยะในชุมชน ขยะเปียก ขยะแห้ง ชุมชนสามารถนา
ขยะไปขายได้ หลุมขยะที่อยู่โพนยางคาที่มีจานวนมากขึ้น สามารถนาไปขายได้ ขอประชาสัมพันธ์ว่าเทศบาลนคร
สกลนครเปลี่ยนเวลาเก็บขยะ จากกลางวันเป็นกลางคืน เนื่องจากเวลากลางวันขยะส่งกลิ่นเหม็น จะเริ่มเก็บขยะ
/ . ในเวลา ๓ ทุ่ม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๗
ในเวลา ๓ ทุ่ม ถึง ตี ๕ ทุกวันก็ขอประชาสัมพันธ์ครัวเรือนใดที่มีขยะที่จะทิ้ง เทศบาลจะเก็บในเวลากลางคืน
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๗ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : เราไม่ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดสกลนคร
เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ เพราะมีปริมาณน้าฝนน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย มีการเฝ้าระวังติดตามเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วง
ตามสถิติแล้วสิ้นเดือนกันยายน สกลนครเริ่มจะหมดฝนแล้ว ในการประสานไปยังเขื่อนต่างๆ ได้กักน้าไว้ใช้ เขื่อน
น้าอูนมีประมาณน้าเก็บกัก เพียง ๖๒ เปอร์เซ็นต์ ในตรงนี้จะส่งผลไปถึงช่วงหน้าแล้ง ขอเรียนเบื้องต้น
ประธาน : ทางชลประทาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอะไรเพิ่มเติมไหม อุตุนิยมวิทยามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไหม
แทน อุตุนิยมวิทยา : ในช่วงปลายเดือนกันยายน เริ่มเข้าช่วงฤดูฝน ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีฝน ประมาณ
๒ รอบ เมื่อคืนมีลักษณะอากาศเย็น เริ่มจากนครพนมผ่านสกลนคร ลงไปโคราช ลักษณะอากาศเย็น จะมี
ผลแค่ ๑ ชั่งโมง หลังจากนั้นก็จะหายไป กลางเดือนตุลาคมจะเริ่มเข้าฤดูหนาว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องการจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ของทุกปี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ กาหนดให้
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
จังหวัดสกลนคร กาหนดจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ประจาปี ๒๕๕๕
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ สาหรับสถานที่และรายละเอียดในการจัดงานรัฐพิธี จังหวัดจะได้กาหนด
และมีหนังสือเชิญส่วนราชการร่วมพิธีในวันดังกล่าวต่อไป จึงขอเชิญส่วนราชการร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง
กันด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) ในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม
๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร กาหนดจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล ที่ ๕ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๓๐ น.
แต่งกายชุดปกติขาว รายละเอียดตามกาหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
- พิธีกรเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน สถานศึกษา วางพวงมาลา
- ถวายราชสักการะ ณ จุดที่กาหนด
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานเดินขึ้นบนฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ถวายความเคารพ
(วันทยหัตถ์) นาพวงมาลัยดอกไม้สดขึ้นคล้องที่พระคฑา ถวายความเคารพ
/ . (วันทยหัตถ์) . . .
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๑๘
(วันทยหัตถ์)
- ประธานวางพวงมาลา ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์)
- ประธานถอดหมวก (เจ้าหน้าที่รับหมวกจากประธาน)
- ประธานจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย กราบที่แท่นกราบ (ไม่แบมือ) ๑ ครั้ง
- ประธานรับหมวกจากเจ้าหน้าที่
- ประธานเข้าประจาแท่นกล่าว
- ประธานกล่าวถวายราชสดุดี จบแล้วถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์)
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ
พร้อมประธาน)
- เสร็จพิธี
จึงขอเชิญส่วนราชการร่วมงานรัฐพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน จังหวัดจะได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการทราบ ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพืน้ ที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และ
กาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ จะเสด็จทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๘
ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสกลนคร กาหนดไว้ ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ใน
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเบื้องต้น นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะฯ ได้เดินทาง
มาสารวจพื้นที่เบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และกรมราชองครักษ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจ
พื้นที่ และร่วมประชุมกับจังหวัดสกลนคร และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ใน
การประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ในข้อ ๑.๒ มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๑. กาหนดวัน เวลา สถานที่ เสด็จ
๑.๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๕๐ น. เสด็จ ฯ ถึงจังหวัดสกลนคร โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึง
ท่าอากาศยานทหารค่ายกฤษณ์สีวะรา จากนั้นเสด็จฯ ประทับแรม ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เสด็จ ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ อาเภอนิคมคาสร้อย
จ.มุกดาหาร
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เสด็จ ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ อาเภอธาตุพนม
จ.นครพนม (ช่วงเช้า ทรงบาตร)
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ พักผ่อนพระอริยาบท
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เสด็จ ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ต.แร่
อ.พังโคน
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เสด็จ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
และเสด็จ ฯ กลับกรุงเทพมหานคร
๒. จังหวัดสกลนคร ได้มีคาสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๖๙๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง
มอบภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการเตรียมการรับเสด็จฯ รับไปดาเนินการเป็นการเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้
จังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๔ เรื่องนโยบาย . . .
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๑๙
๔.๔ เรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการ
เสด็จพระราชดาเนิน (เป็นการส่วนพระองค์)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : การถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดาเนิน
มีนโยบาลเพื่อเป็นการถวายความสะดวก การจราจรและถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามมกุฎราชกุมารี หรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
อย่างเป็นทางการ และเสด็จพระราชดาเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และเน้นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การเสด็จพระราชดาเนิน แบ่งเป็น การเสด็จพระราชดาเนินอย่างเป็นทางการ และการเสด็จ
พระราชดาเนินเป็นการส่วนพระองค์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตารวจในการถวายความปลอดภัย
ในการพระราชดาเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) แยกได้ ดังนี้
(๑) การจัดการจราจรที่เป็นเส้นทางเสด็จพื้นราบ
(๒) การจัดการจราจรที่เป็นเส้นทางเสด็จบนทางด่วน
(๓) การจัดการจราจรบริเวณศูนย์การค้า ที่สาธารณะและสนามบิน
(๔) ขบวนเสด็จ ที่ไม่มีนายตารวจราชสานักประจา หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาขบวน
(๕) ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จฯ (ราชองครักษ์ประจา นายตารวจราชสานักประจา
หน่วยแยก รักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ ประจากรมราชองครักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่น)
(๖) ขบวนเสด็จ ที่เป็นส่วนพระองค์
สาหรับแนวทางปฏิบัติ และวิธีการอานวยการจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใน
เขตต่างจังหวัด รายละเอียดได้สาเนาแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบแล้ว
ประธาน : ขอให้นาเข้าที่ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้าน และนายอาเภอด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องรายงานผลมาตรการใช้พลังงานจังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร : รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดฯ ที่รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th โดย
การติดตามค่าคะแนนที่ผ่านมากับรอบ ๙ เดือน และ ติดตามหน่วยงาน/ส่วนราชการที่รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน
๑. รายงานค่าคะแนน ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม ๕๔ ถึง เดือนปัจจุบันว่าค่าคะแนนการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ามันของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการมีการใช้ปริมาณพลังงาน
ค่าคะแนนเดือน รอบ ๙ เดือน ๒๕๕๕ ๑.๖๐๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑.๗๕๐ คะแนน
๒. ติดตามหน่วยงาน/ส่วนราชการที่รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนในเว็บไซด์ www.e-report.energy.go.th
ประจารอบ ๙ เดือน ๒๕๕๕
๑. จานวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report
จานวน
๑.๑ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
จานวน
๑.๒ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง จานวน
๒. จานวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
๒.๑ ตั้ง “คณะทางานลดใช้พลังงาน” ระหว่าง ๒๑/๐๓ ถึง ๓๐/๐๖ ๒๕๕๕ จานวน
มี “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานครบ ๒ ครั้ง
จานวน
๒.๒ ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh)

๑๕๘ หน่วยงาน
๑๒๒ หน่วยงาน
๓๖ หน่วยงาน
๑๓๘ หน่วยงาน
๑๔๒ หน่วยงาน
/ . ปี ๒๕๕๑ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๐
ปี ๒๕๕๑ ครบถ้วน
ปี ๒๕๕๔ ครบถ้วน
ปี ๒๕๕๕ ครบถ้วน
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ามัน (ลิตร)
ปี ๒๕๕๑ ครบถ้วน
ปี ๒๕๕๔ ครบถ้วน
ปี ๒๕๕๕ ครบถ้วน

จานวน ๑๕๓ หน่วยงาน
จานวน ๑๒๓ หน่วยงาน
จานวน ๑๑๔ หน่วยงาน
จานวน ๑๕๒ หน่วยงาน
จานวน ๑๑๖ หน่วยงาน
จานวน ๑๑๐ หน่วยงาน

* หักหน่วยงานไม่มีงบ ไฟฟ้า ๙ หน่วยงาน น้ามัน ๑๔ หน่วยงาน

จากการการรายงานผลผ่ านเว็ บไซต์ ยั ง มี หน่ วยงานที่ ไ ม่ รายงานข้ อมู ลในขั้ นตอนที่ ๑ จ านวน ๒๐
หน่ วยงานขั้ นตอนที่ ๒ จานวน ๑๖ หน่ วยงาน และ รายงานข้ อมู ลการใช้ ไฟฟ้าเป็นปัจจุบั น จานวน ๓๕
หน่วยงาน และการน้ามันเชื้อเพลิง ให้เป็นปัจจุบัน จานวน ๓๔ หน่วยงาน ซึ่งทาให้ผลการประเมิน ในรอบ ๙
เดือน มีค่าคะแนน ๑.๖๐๒ / ๑.๗๕๐ คะแนน
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดประสานงานมาที่ สานักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๔๖๗๐ โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๔๗๕๖
ประธาน : ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยกรอกข้อมูลให้ด้วย ทาหนังสือแจ้งส่วนราชการทุกหน่วย ขอให้
ประชาสัมพันธ์ สามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้ประชาสัมพันธ์ จะได้ไม่เป็นหน่วยงานที่ถูกลืม ขอความร่วมมือทุก
ท่านด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องสถานการณ์โรคมาลาเรีย จังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ๑. สถานการณ์โรคมาลาเรียจังหวัดสกลนคร
ภาพรวมจังหวัด มีรายงานผู้ป่วยจานวน ๑๓๔ ราย อัตราป่วย ๑๑.๖๖ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วย
เพศชาย ๑๑๑ ราย (ร้อยละ ๘๒.๘๔) เพศหญิง ๒๓ ราย (ร้อยละ ๑๗.๑๖) มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย
อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๗๔ พบผู้ป่วยกระจายในพื้นที่ ๙ อาเภอ ๑๕ ตาบล และ
๔๖ หมู่บ้าน ผู้ป่วยรายสุดท้าย พบที่อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ คือวัยแรงงาน ได้แก่กลุ่มอายุ ๓๕ – ๔๔ ปี (๔๑ ราย) อัตราป่วย ๑๘.๙๔
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี ( ๓๗ ราย) อัตราป่วย ๑๘.๒๒ ต่อประชากรแสนคน
กลุ่มอายุ ๔๕ - ๕๔ ปี (๒๖ ราย) อัตราป่วย ๑๖.๒๖ ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ
๑๐ – ๑๔ (๗ ราย) อัตราป่วย ๘.๓๖ ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป (๖ ราย) อัตราป่วย ๗.๐๕
และกลุ่มอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี (๑๑ ราย) อัตราป่วย ๖.๒๘ ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ ๕๕ – ๖๔ ปี อัตราป่วย
๔.๙๑ (๕ ราย) และกลุ่มอายุ ๕ – ๙ ปี อัตราป่วย ๑.๓๑ ( ๑ ราย)
เดือนกันยายน ๕๕ มีรายงานผู้ป่วยโรคมาลาเรีย จานวน ๑๑ ราย อาเภอภูพาน ๗ ราย และ
กุดบาก ๔ ราย
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ( วันที่ ๑๙ ก.ย. – ๒๕ ก.ย. ๕๕) มีรายงานผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ๓ ราย
ที่ อาเภอภูพาน
แนวโน้มสถานการณ์การระบาดในเดือนกันยายน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากในเดือนกันยายน ๕๕
มีรายงานผู้ป่วยโรคมาลาเรีย จานวน ๑๑ ราย เฉลี่ย ๐.๔๕ คน/วัน ซึ่งสูงกว่าเดือนสิงหาคม ที่พบผู้ป่วยเฉลี่ย
๐.๑๖ คน/วัน และสูงกว่า เดือนกรกฎาคม ที่มีรายงานผู้ป่วยเฉลี่ย ๐.๔๒ คน/วัน แต่น้อยกว่าช่วงที่มีการระบาด
/ . คือช่วงเดือน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๑
คือช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ที่มีจานวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเฉลี่ย ๑.๗๗ คน/วัน
๒. สถานการณ์โรคมาลาเรียรายอาเภอทีพ่ บผู้ปว่ ย
๒.๑ อาเภอภูพาน มีผู้ป่วย ๑๐๒ ราย อัตราป่วย ๒๗๙.๑๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
ตาบลที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือตาบลสร้างค้อ พบผู้ป่วย ๗๒ ราย (๖๔๔.๓๕ ต่อประชากรแสนคน) ตาบลโคกภู ๒๒
ราย (๑๔๘.๗๑ ต่อประชากรแสนคน) ตาบลกกปลาซิว ๕ ราย (๑๓๒.๐๓ ต่อประชากรแสนคน) และตาบลหลุบ
เลา ๓ ราย (๕๑.๗๖ ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วยรายสุดท้าย พบวันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๕
๒.๒ อาเภอเต่างอย มีรายงานผู้ป่วย ๔ ราย อัตราป่วย ๑๗.๐๙ ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยเสียชีวิต
๑ ราย พบผู้ป่วยใน ๑ ตาบล ๓ หมู่บ้าน (ตาบลจันทร์เพ็ญ) ผู้ป่วยรายสุดท้ายพบเมื่อวันที่
๑๗ ก.ค. ๕๕ เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างถิ่น
๒.๓ อาเภอกุดบาก มีรายงานผู้ป่วย ๒๐ ราย อัตราป่วย ๖๐.๘๐ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต ผู้ป่วยรายสุดท้ายพบวันที่ ๑๐ กันยายน ๕๕
๓. แหล่งที่ได้รับเชื้อจากการสอบสวนโรค
กลุ่มที่ ๑ ผู้ป่วยในเขตอาเภอภูพาน กุดบาก เมือง ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้แก่
บริเวณ เทือกเขาภูพาน ในหมู่บ้าน ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร
กลุ่มที่ ๒ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ (ประเทศลาว) ได้แก่ผู้ป่วยใน
อาเภอกุสุมาลย์ ส่องดาว วาริชภูมิ วานรนิวาส และสว่างแดนดิน
๔. การป้องกันและควบคุมโรค
๔.๑ การรายงาน
๑. กรณีที่พบผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัย โรคมาลาเรีย ให้รายงานการพบผู้ป่วยทางโทรศัพท์ทันที
๔.๒ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
๑. จัดตั้ง WAR ROOM ในพื้นที่อาเภอภูพาน กุดบาก และ เต่างอย
๔.๓ การเฝ้าระวังและควบคุมโรค
๔.๓.๑ คัดกรองและขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง
- คัดกรองและขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ใน ๖๕ หมู่บ้าน จานวน ๔,๑๐๒ คน พบกลุ่มเสี่ยงจานวน
๘๓๘ ราย ผลการคัดกรอง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านทั้งหมด
- เจาะเลือดกลุ่มเสี่ยง จานวน ๘๓๘ ราย พบเชื้อมาลาเรีย ๕๑ ราย (ร้อยละ ๖.๐๙)
๔.๓.๒ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ดาเนินการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
จานวน ๖๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔.๓.๓ ทาประชาคม จัดทาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๔.๓.๔ พ่นสารเคมีตกค้างและพ่นหมอกควันพื้นที่หมู่บ้านสีแดง ดาเนินการในหมู่บ้านสีแดง
ทุกหมู่ จานวน ๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔.๓.๕ พ่นสารเคมีตกค้างพื้นที่หมู่บ้านสีเหลืองและสีเทา ดาเนินการในพื้นที่หมู่บ้านสีเหลือง
ทุกหมู่บ้าน จานวน ๘ หมู่บ้าน และพื้นที่หมู่บ้านสีเทาทุกหมู่บ้าน จานวน ๔ หมู่บ้าน รวม ๑๒ หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔.๓.๖ ชุบมุ้ง ชุบเปล ดาเนินการในหมู่บ้านสีแดงและหมู่บ้านสีเหลือง ทุกหมู่บ้าน รวม
๑๔ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
/ . ๔.๔ การรักษาพยาบาล . . .
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๒๒
๔.๔ การรักษาพยาบาล
จัดทาแนวทางการวินิจฉัยการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยและ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย
๔.๕. ด้านวัสดุ อุปกรณ์
๔.๕.๑ รพช. จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดอัดลม โดยใช้งบประมาณจาก CUP จานวน ๗ เครื่อง
๔.๕.๒ รพท. จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดอัดลม ในนามผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๑ จานวน
๖ เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับของโรงพยาบาลสกลนคร ซึ่งได้ส่งมอบให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนครภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นทีเรียบร้อยแล้วและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ส่งมอบ
ต่อให้กับพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย ๖ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง ภูพาน กุสุมาลย์ กุดบาก วานรนิวาส
และอาเภอวาริชภูมิ
๔.๖ การจัดอบรม
๔.๖.๑ อบรม อสม.ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค ได้แก่อาเภอภูพาน กุดบาก และ
เต่างอย ครบทุกหมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔.๖.๒ อบรมเจ้าหน้าที่ในการพ่นสารเคมีตกค้าง จานวน ๕๕ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
๑๘ อาเภอ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างค้อ
อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องสรุปการบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิ พอ.สว.
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯ
ถวายเงิน กรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว.ประจาจังหวัด ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
มุกดาหาร นครพนม สกลนครและกาฬสินธุ์ และประทับที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร และจะเสด็จ
เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตาบลแร่ อาเภอ
พังโคน ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน ทั้งระดับ
จังหวัด อาเภอ ตาบล บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ พอ. สว. ไปแล้ว ยอดบริจาค ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
จานวนทั้งสิ้น ๕๓๙,๓๑๗ บาท จึงขอเชิญชวนส่วนราชการร่วมรับเสด็จและร่วมบริจาคเงินด้วย สามารถบริจาคได้ถึง
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
ประธาน : ผู้ที่มีจิตศรัทธา สนใจบริจาคได้ที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สาธารณสุขอาเภอ เพื่อรวบรวม
ร่วมบริจาครายละ ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้รับของพระราชทาน ขอฝากทางอาเภอด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่องการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับกลุ่มจังหวัด
แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ : ด้วยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ และ
จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนครได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนบ้านนาแก ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร
เป็นตัวแทนระดับจังหวัดสกลนครและในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลการประเมินโรงเรียน โดย
โรงเรียนบ้านนาแก ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน
/ . ได้ไปเข้าเฝ้า . . .
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๒๓
ได้ไปเข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัลพระราชทานเรียบร้อยแล้ว จึง
เรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๙ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๖ ครั้ง จานวน ผู้บริจาค ๑,๐๑๓ ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
๓๐๓,๙๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จานวน ๑๘๔ ราย
ปริมาณโลหิต ๕๕,๒๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จานวน ๑๑๐ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๓,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอบ้านม่วง จานวน ๑๓๑ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๙,๓๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอส่องดาว จานวน ๑๘๐ ราย
ปริมาณโลหิต ๕๔,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภออากาศอานวย จานวน ๒๗๒ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๓,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอกุดบาก จานวน ๑๓๖ ราย
ปริมาณโลหิต ๔๐,๘๐๐ ซีซี.
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๕
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอสว่างแดนดิน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอภูพาน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอคาตากล้า
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอวานรนิวาส
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอเมืองสกลนคร
จานวน ๒๐๐ ราย
การบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ดวงตา ๑๗ ราย
อวัยวะ ๗ ราย
ร่างกาย ๑๘ ราย
การจัดหาสมาชิก
สมาชิกกิตติมศักดิ์
- ไม่มี
สมาชิกสามัญ
- ไม่มี
/ . การบรรเทาทุกข์ . . .
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๒๔
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ยากจน อาเภอเมืองสกลนคร สิ่งของมูลค่า ๕๐๐ บาท
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ยากจน อาเภอบ้านม่วง สิ่งของมูลค่า ๕๐๐ บาท
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ยากจน อาเภอม่วง สิ่งของมูลค่า ๕๐๐ บาท
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอกุดบาก ถุงยังชีพ จานวน ๑๐๐ ชุดมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมแล้ว
ประธาน : สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้ริเริ่มโครงการบริจาคดวงตา “๘๐ ดวงตา ๘๐ พรรษา มหา
ราชินี” ขณะนี้โรคที่ตนไทยประสบตอนนี้ คือโรคสายตา วัยรุ่นทุกวันนี้กระจกตาเสื่อมเพราะเล่นคอมพิวเตอร์มาก
ทางสภากาชาดทาโครงการนี้ขึ้นมา สานักงานเหล่ากาชาดจึงทาโครงการนี้ขึ้นมาต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้บริจาค แล้ว
๔๔ ราย ขอให้นายอาเภอชี้แจ้งประชาชน ดวงตา ๑ คู่ สามารถให้ประโยชน์กับประชาชน ได้ถึง ๘ คน สามารถ
แยกส่วนกันได้ จะมีสิทธิพิเศษบัตรผู้บริจาคในกรณีที่จะให้กับลูกของผู้บริจาค เจ็บป่วยสามารถไปใช้บริการของ
โรงพยาบาลสภากาชาดไทยได้ในกรณีพิเศษด้วย ค่าใช้จ่ายจะได้สิทธิพิเศษ และผู้ที่บริจาคดวงตา เมื่อเสียชีวิตจะมี
พวงหรีดพระราชทาน และลูกของผู้ที่บริจาคจะมีสิทธิหลายเรื่อง รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารขอให้
นายอาเภอช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๐ เรื่องหัวหน้าส่วนราชการกล่าวอาลาเนื่องจากเกษียณอายุราชการครบ ๖๐ ปี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จานวน ๑๐ ราย ดังนี้
(๑) นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(๒) ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย วงษ์วิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสกลนคร
(๓) นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร เกษตรจังหวัดสกลนคร
(๔) นายศรัทธา หรั่งรอด
ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
(๕) นายชุมพล เจียมวิไล
ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสกลนคร
(๖) นายสมพล คาสุข
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
(๗) นายประยงค์ พลเยี่ยม
ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
(๘) นายธนากร งามชมพู
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
(๙) นายเสน่ห์ แก้วบุญเรือง
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าอูน
(๑๐) พ.อ.อ.ปรีดา นิยมคา
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ เรื่องโครงการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร : ขอนาเสนอข้อมูลได้รับอนุมัติมติ กรอ. เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทาตลาดสินค้าเกษตร เพื่อบริการสินค้าคุณภาพ เป็นจุด
แรกของจังหวัดสกลนคร โดยที่ประชุมนี้ได้มอบให้ใช้สถานที่ ร.๕ เป็นสถานที่ดาเนินการ ได้รับความอนุเคราะห์
จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สนับสนุน โดยทางหน่วยงานในสังกัดได้จัดรูปแบบจาหน่ายผลผลิตทาง
/ . การเกษตร. . .
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๒๕
การเกษตร มีทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เป็นตลาดนัดสุขภาพ เปิดทุกวันพุธ ขายสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยจะเริ่ม
จาหน่าย ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
จะให้ความรู้ด้านเกษตรทั้งผู้บิโภคและผู้ผลิต จะสาธิตการวิเคราะห์สารเคมีในผลผลิต จะตรวจเลือดผู้บริโภค
และผู้จาหน่าย จะประสานกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะมีการเปิดร้านอาหารที่ผลิตจากสินค้าปลอดภัย
จะมีการแข่งขันทาแกงหวาย โดยแม่บ้านของสานักงานเกษตรจังหวัด การดาเนินงานต่อไปจะแต่งตัง้ คณะทางาน
ประชาสัมพันธ์โครงการประสานเครือข่าย เพื่อจาหน่ายสินค้าอย่างเช่น กลุ่มอินทร์แปลง กลุ่มอโศก และกลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกพัก ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประธาน : เสนอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๒ เรื่องประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟ อาเภอเต่างอย
นายอาเภอเต่างอย : ขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เที่ยวงานไหลเรือไฟ จะมีการประดับไฟ ใบตอง หญ้าคา ดอกไม้ อย่างสวยงาม
ความยาวของเรือประมาณ ๑๕ เมตร ส่วนเรือไฟ ความยาวประมาณ ๒๕ เมตร ที่อาเภอเต่างอย ซึ่งห่างจาก
จังหวัด ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมงานประเพณีไหลเรือไฟด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๓ เรื่องประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาว อาเภออากาศอานวย
นายอาเภออากาศอานวย : ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาว ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ จะเป็นการ
แข่งขันเรือหาปลา เพศชาย ๔๓ ลา หญิง ๒๗ ลา วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จะเป็นเรือขนาดกลาง ๒๕
ฝีพายขนาดใหญ่ ๓๕ ฝีพายขึ้นไป เพศชาย ๑๗ ลา หญิง ๗ ลา หญิงเล็ก ๑๐ ฝีพาย ๒๐ กว่าลา การแข่งขัน
ในวันที่ ๒๙ –๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมอื่นๆ มีบัวนากลางของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จะมีเรื่องของการเต้นแอโรบิค การประกวดธิดาลาน้ายาม ใช้ชุดผ้าย้อมครามทั้งหมด
จะมีตั้งแต่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ รอบคัดเลือก รอบชนะเลิศ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน
ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๔ เรื่องภัยข้างถนน
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ : ขอเรียนเรื่องภัยข้างถนน
จาก สี่แยกบายพาส กาฬสินธุ์ ถึง สามแยกบ้านนาอ้อย ไม่มีไฟฟ้า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลให้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๕ เรื่องแจ้งย้ายสถานที่ทางาน
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรม : ขอแจ้งย้ายสถานที่ทางาน ตั้งอยู่ที่โรงแรมหนองหารดิเอลลิแกรนด์
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุภัค วรรณการ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

