รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
.………………………….......
ผู้มาประชุม
๑. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
๓ นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์
๓. พ.อ.วรากร ทูคามี
๔. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
๕. นายประสงค์ คงเคารพธรรม
๖. พ.ต.อ.ไพศาล ไชยบุตร
๗. นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์
๘. นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์
๙. นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
๑๐. นายอุดม แก้วนิล
๑๑. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
๑๒. นางสุนันทา บรรณสาร
๑๓. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร
๑๔. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๕. นายเชวงศักดิ์ กิตติศักดิ์นาวิน
๑๖. นายสมชาย อุดมโชค
๑๗. นายธีระชัย สีตลารมณ์
๑๘. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๑๙. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
๒๐. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
๒๑. นายชูชาติ มณีรัตน์
๒๒. นายอาณาจักร สุทธายน
๒๓. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๔. นายดารงศักดิ์ สง่าวงศ์
๒๕. นางอดาพร สมพงษ์
๒๖. พันโท ธงชัย อุ่นใจ
๒๗. นายพิเชฐ เพียรภาผลุน
๒๘. นางพรทิพย์ สมวงศ์
29. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์
๓0. นายถวิล พงษ์อินทร์ธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รอง ผอ.รมน.จว.ส.น. (ฝท)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
คลังจังหวัดสกลนคร
ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
รก.พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
แทน แรงงานจังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
รก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
รก.ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
แทน สัสดีจังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
สถิติจังหวัดสกลนคร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
รก.ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
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๒
๓1. นายมรกต เทพอ่อน
๓2. นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
๓3. นายวิชาญ แท่นหิน
๓4.
๓5.
๓6.
๓7.
๓8.
39.
40.

นายประเวศ กันสุข
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายประทีป จุลวัฒฑะกะ
นายดุสิต สุขสน
นายวรวิทย์ เหนี่ยงพึ่ง
นายสุเมธ สิงคารวานิช
นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม

๔1.
๔2.
๔3.
๔4.
๔5.
๔6.
๔7.
๔8.
49.
๕0.

นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายนรเชษฐ พิทักษ์สฤษดิ์
นางพัดชา พงศ์กีรติยุต
นายชัยวัฒน์ คนพิทักษ์
นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา
พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร
พ.อ.อ.ธานินทร์ เกษจุไลย
พ.ต.อ.วิบูลย์ มุขพรหม
นายวีระศักดิ์ วิเชียนแสน

๕1. นายวิวัฒน์ สมานชาติ
๕2. นายศิริพงษ์ ผาดี
๕3. นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู
๕4. นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย
๕5. นายจรูญ ขาวสีจาน
๕6. ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
๕7.
๕8.
59.
๖0.

นายสรศิลป์ นันตสุข
นายเมืองชล วงศ์สุวรรณ
นายธีระ บุนนาคสีชัย
นายวิเชียร แจ่มใส

ผอ.พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ สกลนคร
แทน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบินฝูงบิน ๒๓๖
ผกก.กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครเขต ๒3
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
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๓
๖1. นางวิระวรรณ ระยัน
๖2. นายยวงยศ จินดาทะจักร์
๖3. นางอรสา วงษ์เกษม
๖4. นายนิเวศน์ ถาโท
๖5. นายชนะไชย วัฒนา
๖6. นายวรวิทย์ สุภาอ้วน
๖7. นายประยูร ไขระตา
68. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
69. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๗0. นายวสันต์ ปิ่นเงิน
๗1. นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
๗2. นายสุชาติ ศิริ
๗3. นางสุธินี เจริญพร
๗4. นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
๗5. นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
๗6 . นายสมบูรณ์ เถาว์พันธ์
๗7. นางนวลจันทร์ พัดทอง
๗8.
79.
๘0.
๘1.

นายเกษศิริ สุวพงษ์
นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายพินิจ กาญจนเกต

๘2.
๘3.
๘4.
85.
86.
๘7.
88.
89.
๙0.
91.
92.
๙3.
๙4.
๙5.

นายสมชาติ มูลศรี
นายเรืองสุวรรณ โยวะ
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์
ดร.จิตรา พึ่งพาณิช
นายสัญญา ซ้ายขวา
นายวิโรจน์ โยวบุตร
นายพิเศษ คุณวงษ์
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นางนิตยา ธนลากกุลกิจ
นายเกรียงไกร กิ่งโก้
นายธรรมรัตน์ นามวงษ์
นายประจักษ์ รัตนมณี
นายชูชาติ เทพสุต

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕
จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
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๔
๙6. นายประสิทธิ์ ค้าดี
๙7. นายเฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม
98. นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
99. นายปัญญา ซื่อสัตย์
๑๐0. นายบุญเชิด วิมลสุจริต
๑๐1. นายประชาชาติ นพเสนีย์
102. นายสินสมุทร สุวรรณานนท์
๑๐3. นายสุนทร ชนินทรสงขลา
๑๐4. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
๑๐5.
106.
๑07.
108.
๑09.
๑10.
๑๑1.
๑๑2.
๑๑3.
๑๑4.
๑๑5.
116.
117.
118.
119.
๑20.
๑๒1.
122.
123.
๑๒4.
๑25.
๑26.
๑27.
๑28.
๑29.
๑๓0.
๑๓1.
๑๓2.
133.

นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐยา จาปาแพร
นางพวงเพชร ธัญญโรจน์รงั สี
นายเพชร โพธิ์พุ่ม
นายบุญส่ง วิจักษณบุญ
ด.ต.วัฒนา ยงคาชา
นายประสาน เสริมสกุล
นายจาเริญ สวัสดิ์วาทิน
นายบุญมา อุปโคตร
นางสาวไพจิตร มีพรหม
นายเจษฎา พวงเงิน
นายสมพงษ์ พระโส
นายเต็ม สมบัติศรี
นายธนกฤษ ดาบพลอ่อน
นายบุญสงค์ เพียสา
นายธีระพงษ์ ขาวประภา
นายสายันต์ มนดาล
นายดุลยวัต พรหมภักดี
นายคาเขื่อน ร่มเกษ
นายวิชัย สีสุพล
นายเฉลิมพร ภูราช
นายอนุพงษ์ หอมจันทร์
นายทองใบ สุทธิประภา
นายไพฑูรย์ ศรีบัวลา
นายสุริยะ แก้ววิรัตน์
นายอุดร ตุพิลา
นายชูพงษ์ คาจวง
นายบุญรัก ทัศมี
นายประมวล ศรีมา

หัวหน้าบ้านพักและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
แทน ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
แทน ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
แทน นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
นายกเทศมนตรีตาบลแพด
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลัว
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134.
135.
136.
๑37.
๑38.
๑39.
๑๔0.
๑๔1.
๑๔2.
๑๔3.
๑๔4.
๑45.
๑46.
๑47.
๑48.
๑49.
๑50.
๑๕1.
๑๕2.
๑๕3.
๑๕4.
๑55.
๑56.
๑57.
๑58.
๑59.
๑60.
๑๖1.
๑๖2.
๑๖3.
๑๖4.
๑75.
๑76.
177.
๑78.
๑79.
๑80.
๑81.

นายสนอง ดวงศรีจันทร์
พ.อ.อ.อาธิศักดิ์ ใครบุตร
นายสามชัย ชาไมล์
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายสุพจน์ ณ หนองคาย
นายกิตติ แสงประดิษฐ์
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.ปรีดา สุดชา
พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
พ.ต.อ.สุคนธ์ พัฒนามณี
พ.ต.อ.ไวยวุฒิ รัตนวิโรจน์
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.ท.ขวัญนิรันดร์ พละพันธ์
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
พ.ต.อ.รชตะ ศรีวณิช

นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรส่องดาว
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเจริญศิลป์
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182. พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑83. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
184. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๑85. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ บุญไทย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑86. พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสร้างค้อ
๑87. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสว่าง
๑88. พ.ต.ท.ภัทรพล กมล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนงาม
๑89. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรคาบ่อ
๑90. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๑91. พ.ต.ท.ภานุพล เลพล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๑92. พ.ต.ท.ถวิล คาเกษ
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๑93. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๑94. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
195. นายสุรชัย เดชศิริอุดม
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
๒. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
๓. ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
๔. ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
๕. ผู้จัดการประปาสกลนคร
6. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
7. ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.2 นทพ.
8. หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.
9. หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.๐๑๗
10. หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
11. หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.๓
๑2. ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
๑3. ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
14. ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 3
15. ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
16. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาชาสกลนคร
๑7. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูฯ
18. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๑9. หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
20. ประธานกรรมาธิการจังหวัดสกลนคร
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
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๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
๓0. นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
31. นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
๓๒. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๓๓. นายกเทศมนตรีตาบลแวง
๓๔. นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
๓๕. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
๓๖. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
37. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
38. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
39. สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง ๕ กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจทางหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวรพจน์ สมปู่
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 วงศ์รัตนะ
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
๙. ร.ต.อ.หญิง ทิพย์วารี มุกคาถา
แทน สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
10. นายสิทธิ หนูไทย
หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการลุ่มน้าโขง
๑1. นายอัมพร อุดมชารี
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑2. นางสุภัค วรรณการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๓. นายขัตตินนท์ ชาวันดี
นักวิเคราะห์ระบบข้อมูล
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๔. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดสกลนคร จานวน ๔ ราย
(๑) นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(๒) นายมรกต เทพอ่อน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธาาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธาาสนาจังหวัดสกลนคร
(๓) นางพวงเพชร ธันยโรจรังสี สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ย้ายมา
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
(๔) พันเอก วรากร ทูคามี นายทหารปฎิบัติการ มทบ. ๒๔ ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ผอ.รมน. จังหวัดสกลนคร (ฝท)
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน ๒ ราย
(๑) นายไพบูลย์ นิรุกติาาสตร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
(๒) นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธาาสนาจังหวัดสกลนคร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธาาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ จานวน ๒๕ หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
คลังจังหวัดสกลนคร : ขอสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.า. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๗๔๙.๐๐๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘.๔๙๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐ คงเหลือ ๗๒๐.๕๑๖ ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน: งบประมาณที่ได้รับ ๔๗๙.๐๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๓๖๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๔ คงเหลือ ๔๗๑.๖๘๙ ล้านบาท
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๑,๒๒๘.๐๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๕.๘๖๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ คงเหลือ ๑,๑๙๒.๒๐๕ ล้านบาท
๒. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลาดับที่ ๒๕ ของประเทศ
รายจ่ายประจา : งบประมาณที่ได้รับ ๑๑,๓๘๑.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑,๒๒๗.๓๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕ คงเหลือ ๑๕๔.๐๑ ล้านบาท
/.รายจ่ายลงทุน . . .
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๙
รายจ่ายลงทุน : งบประมาณที่ได้รับ ๓,๑๒๔.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๗๒๔.๘๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๑ คงเหลือ ๑,๓๙๙.๕๑ ล้านบาท
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ ๑๔,๕๐๕.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒,๙๕๒.๒๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙ คงเหลือ ๑,๕๕๓.๕๑ ล้านบาท
๒.๑. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ตามเป้าหมาย
(ตั้งแต่ ๗๒% ขึ้นไป)
๑. สพป. เขต ๓
๑๗.เรือนจาจังหวัดสกลนคร
๓๓.สนง.ปาุสัตว์สกลนคร
๒. ม.ราชภัฏสกลนคร

๑๘.แขวงการทางที่ ๑

๓๔.สนง.สหกรณ์จังหวัด

๓. สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ

๑๙.สานักงานทางหลวงที่ ๓

๓๕.แขวงการทางที่ ๒

๔. ม.เทคโนโลยีราชมงคล ฯ

๒๐.สพป. เขต ๑

๓๖.สถานีอุตุนิยมวิทยา

๕. สนง.สาธารณสุขฯ

๒๑.งบประมาณจังหวัด

๓๗.สนง.จังหวัดสกลนคร

๖. โครงการชลประทานจังหวัด

๒๒.ท่าอากาายานสกลนคร

๓๘.สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

๗. าูนย์ ปภ. เขต ๗

๒๓.สนง.ทางหลวงชนบท

๓๙.สนง.คุมประพฤติฯ

๘. สนง.ส่งเสริมการาึกษานอกระบบฯ

๒๔.ที่ทาการปกครองจังหวัด

๔๐.สถานพินิจฯจังหวัดสกลนคร

๙. าูนย์วิจัยข้าวฯ

๒๕.สนง.ที่ดินจังหวัด

๔๑.สนง.จัดหางานจังหวัดสกลนคร

๑๐.าูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

๒๖.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ

๔๒.าูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

๑๑.วิทยาลัยเทคนิคฯ

๒๗.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

๔๓.สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ

๑๒.สนง.โยธาและผังเมืองฯ

๒๘.สนง.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๔๔.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

๑๓.าูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ

๒๙.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์

๔๕.าูนย์การาึกษาพิเาษฯ

๑๔.หน่วยป้องกันและปราบปรามการ
ประมงน้าจืด

๓๐.าูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด

๔๖.เรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน

๑๕.รพ.จังหวัดสกลนคร

๓๑.สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

๑๖.สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
๓๒.สถานีอาหารสัตว์สกลนคร
๒.๒. หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ากว่าเป้าหมาย (ต่ากว่า ๗๒% )
๑. รร.สกลราชวิทยานุกูล ๔. งบกลุ่มจังหวัดฯ
๗. สานักงานเกษตรจังหวัด
๒. วก.สว่างแดนดิน

๕. ว.สารพัดช่างฯ

๘. วก.พรรณนานิคม

๓. มัธยมาึกษาเขต ๒๓

๖. สพป. เขต ๒

๙. รร.าึกษาสงเคราะห์ฯ
/ ๓. สรุปผลการเบิกจ่าย . . .
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๑๐
๓. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
เงินกันปี ๒๕๕๔ : งบประมาณที่คงค้าง ๑๐๑.๘๖๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๐๓๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔ คงเหลือ ๙๖.๘๓๗ ล้านบาท
เงินกันปี ๒๕๕๕ : งบประมาณที่คงค้าง ๑,๐๐๗.๐๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๑.๘๘๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๕ คงเหลือ ๙๕๕.๑๖๐ ล้านบาท
ประธาน : ปี ๒๕๕๕ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ มาแล้ว อยากให้ส่วน
ราชการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย สาหรับ ๙ หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เป็นจานวนมาก
ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย เรื่องการพัฒนาจังหวัด ในปี ๒๕๕๖
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยากให้ส่วนราชการที่ได้รับเงิน
จัดทาโครงการในรายละเอียด เพื่อเสนอให้อนุมัติ และจะมอบอานาจให้ท่านได้ดาเนินการ ส่วนโครงการที่
สามารถดาเนินการได้ก็ให้เริ่มดาเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล งบประมาณฝึกอบรม
ให้ดาเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๑,๒ ได้เลย เพราะการเจริญเติบโตของเารษฐกิจกาลังชะลอการส่งออก รัฐบาลหวัง
ว่าเงินงบประมาณของรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี ถ้าดาเนินการได้รวดเร็ว ก็จะแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานของพี่น้องประชาชน รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้ใช้จ่ายเงินส่วนนี้ให้เรียบร้อยโดยเร็ว จึงขอความร่วมมือ
หัวหน้าส่วนราชการได้ดาเนินการโครงการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดสกลนครขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของ
าูนย์ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.า.๒๕๕๔ , ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- รับเรื่องรวมทั้งหมด จานวน ๑๘๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง ๑๘๙ เรื่อง – ไม่มีเรื่องค้าง
๒. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๒๐๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๑๕๖ เรื่อง
(ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จานวน ๑๔ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๕๒ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๗ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหมดจานวน ๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ จานวน ๔ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๑ เรื่อง
(๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๑๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๙ เรื่อง
/. ได้รับรายงานแล้ว . . .
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๑๑
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๒ เรื่อง
(๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๘๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๖๒ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๔ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๓ เรื่อง
(๕) าูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๘๗ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๖๐ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๗ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน
๑๘ เรื่อง
(๖) การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๑๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จานวน ๑๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๒ เรื่อง
(๗) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมดจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล้ว
(๘) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ทราบแล้ว
๓. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๑๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๑ เรื่อง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๔ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๑ เรื่อง
- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
(๒) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๔ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๑ เรื่อง
(๓) าูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๑ เรื่อง
- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๘ เรื่อง
ประธาน : สรุปประชาชนให้ความสนใจกับาูนย์ดารงธรรม ได้มีการร้องเรียนมาทางาูนย์ดารงธรรมเป็นจานวนมาก
พอสมควร ถ้ามีการร้องเรียนในส่วนราชการของท่าน ให้รีบดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน
ยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดิน ป่าไม้ อยากให้ผู้ที่มาร้องเรียนได้รับทราบและเข้าใจ และจะได้หาแนวทางแก้ไข
/.ปัญหา. . .
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๑๒
ปัญหา หวังว่างานบริหารที่รัฐบาลมอบหมายให้ดูแลพี่น้องประชาชนจะบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
าูนย์ดารงธรรมเป็นอีกช่องทางหนึง่ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการในจังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และสถานการณ์ภัยหนาว และ
การเตรียมการป้องกันแก้ไข ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ๑. รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง (ภาวะ
ฝนทิ้งช่วง) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เนื่องจากสภาพอากาาในห้วงฤดูฝน ปี ๒๕๕๕ ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นช่วงฤดู
ฝน แต่เนื่องจากมีฝนตกตามฤดูบ้าง มีลมมรสุมพัดผ่านบ้าง ทาให้บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักใน
บางพื้นที่ แต่บางพื้นที่ก็มีฝนตกน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุให้บางพื้นที่มีน้าไม่เพียงพอในด้านการเกษตร โดยเฉพาะการ
ทานา ซึ่งขณะนี้ได้มีพื้นที่บางแห่งน้าแห้งแล้ว อาจจะทาให้พื้นที่ทานาขาดน้าและได้รับผลกระทบคือ ต้นข้าว
แห้งตาย และขณะนี้ได้มีอาเภอแจ้งภัยแล้งอันเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงแล้ว ๒ อาเภอ คือ
- อาเภอวาริชภูมิ (อยู่ในขั้นตอนการสารวจ)
- อาเภอโพนนาแก้ว (อยู่ในขั้นตอนการสารวจ)
ขณะนี้ ได้ประสานาูนย์ ปภ. เขต ๗ สกลนคร ในการช่วยเหลือแล้ว ฤดูแล้งปี พ.า. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มี
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งขึ้นในพื้นที่ ๑๖ อาเภอ (จาก ๑๘ อาเภอ) ถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรง จึงได้
ประกาาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) เรียบร้อยแล้ว และได้ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นเงินจานวน ๔๙,๙๕๖,๘๙๑ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
- โครงการขุดเปิดทางน้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จานวน ๑๗๖ โครงการ เป็นเงิน ๔๓,๓๑๑,๕๗๕ บาท
- โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาล จานวน ๑๘๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๗๘๒,๘๙๖ บาท
- จัดหากระสอบทราย จานวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๙,๔๐๐ บาท
- โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล จานวน ๓๕๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๒๓,๘๐๐ บาท
- จัดหาภาชนะรองรับน้า จานวน ๒๐๘ โครงการ เป็นเงิน ๒,๘๗๕,๕๐๐ บาท
- จัดหาค่าวัสดุสานักงานซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จานวน ๑ โครงการ เป็น
เงิน ๓๓,๗๒๐ บาท
๒. สถานการณ์ภัยหนาว และการเตรียมการป้องกันแก้ไข ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
๒.๑ สถานการณ์ภัยหนาว เนื่องจากสภาพภูมิประเทาของจัง หวัดสกลนครมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและมี
เทือกเขาภูพานที่มีป่าไม้หนาทึบ ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจึงทาให้พื้นที่ของจังหวัดสกลนครมีอุณหภูมิต่าทาให้
อากาาหนาวจัดในบางห้วง ทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากอากาาหนาวเย็น จากภัยหนาวปี พ.า. ๒๕๕๕ ที่
ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้มีการประกาาเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ทั้ง ๑๘ อาเภอ และได้ให้การ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ในอานาจของผู้ว่าราชการ เป็น เงินจานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยได้ช่วยเหลือด้านผ้าห่มกันหนาว จานวน ๕,๕๕๕ ผืน) การแจกจ่ายตามรายละเอียด ดังนี้
/.๑) อาเภอวาริชภูมิ . . .
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๑๓
๑) อาเภอวาริชภูมิ แจกจ่ายได้ ๒๐๐ ผืน (ประชากร ๑๓,๘๕๗ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๑๕,๗๙๕ ผืน)
๒) อาเภอกุ ดบาก แจกจ่า ยได้ ๒๒๐ ผืน (ประชากร ๘,๗๒๑ ครั วเรือน มีค วามต้ องการผ้ าห่ ม
จานวน ๘,๒๒๐ ผืน)
๓) อาเภอภูพาน แจกจ่า ยได้ ๑๐๐ ผืน (ประชากร ๑๐,๗๐๗ ครัว เรื อน มีค วามต้อ งการผ้ าห่ ม
จานวน ๒,๔๘๘ ผืน)
๔) อาเภอส่องดาว แจกจ่ายได้ ๑๒๐ ผืน (ประชากร ๑๐,๒๖๑ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๖,๐๓๓ ผืน)
๕) อาเภอเมืองสกลนคร แจกจ่ายได้ ๙๖๐ ผืน (ประชากร ๓๘,๖๒๖ ครัวเรือน มีความต้องการ ผ้า
ห่ม จานวน ๕๐,๘๓๘ ผืน)
๖) อาเภอนิคมน้าอูน แจกจ่ายได้ ๑๑๐ ผืน (ประชากร ๓,๕๙๖ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๔,๑๖๙ ผืน)
๗) อาเภอกุสุมาลย์ แจกจ่ายได้ ๑๑๕ ผืน (ประชากร ๑๑,๒๑๔ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๕,๕๘๕ ผืน)
๘) อาเภอเจริญาิลป์ แจกจ่ายได้ ๒๐๐ ผืน (ประชากร ๑๐,๔๕๐ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๘,๔๗๔ ผืน)
๙) อาเภออากาาอานวย แจกจ่ายได้ ๔๘๐ ผืน (ประชากร ๑๖,๙๖๑ ครัวเรือน มีความต้องการ ผ้า
ห่ม จานวน ๒๐,๐๓๗ ผืน)
๑๐) อาเภอเต่างอย แจกจ่ายได้ ๑๕๐ ผืน (ประชากร ๖,๖๗๓ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๙,๔๔๓ ผืน)
๑๑) อาเภอโคการีสุพรรณ แจกจ่ายได้ ๑๕๐ ผืน (ประชากร ๑๐,๖๖๘ ครัวเรือน มีความต้องการ
ผ้าห่ม จานวน ๕,๓๒๗ ผืน)
๑๒) อาเภอบ้านม่วง แจกจ่ายได้ ๒๕๐ ผืน (ประชากร ๑๕,๘๖๗ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๑๒,๔๕๔ ผืน)
๑๓) อาเภอโพนนาแก้ว แจกจ่ายได้ ๘๐ ผืน (ประชากร ๑๐,๒๗๗ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๒,๙๓๙ ผืน)
๑๔) อาเภอวานรนิวาส แจกจ่ายได้ ๙๙๐ ผืน (ประชากร ๓๐,๗๔๘ ครัวเรือน มีความต้องการ ผ้า
ห่ม จานวน ๔๑,๐๖๙ ผืน)
๑๕) อาเภอสว่างแดนดิน แจกจ่ายได้ ๔๗๐ ผืน (ประชากร ๓๘,๗๗๕ ครัวเรือน มีความต้องการ
ผ้าห่ม จานวน ๑๗,๕๕๑ ผืน)
๑๖) อาเภอคาตากล้า แจกจ่ายได้ ๓๔๐ ผืน (ประชากร ๘,๓๔๕ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๒๐,๒๙๒ ผืน)
๑๗) อาเภอพรรณานิคม แจกจ่ายได้ ๔๕๐ ผืน (ประชากร ๒๒,๘๗๒ ครัวเรือน มีความต้องการ ผ้า
ห่ม จานวน ๒๔,๓๔๘ ผืน)
๑๘) อาเภอพังโคน แจกจ่ายได้ ๑๗๐ ผืน (ประชากร ๑๔,๖๕๘ ครัวเรือน มีความต้องการผ้าห่ม
จานวน ๑๔,๐๓๐ ผืน)
สรุปความต้องการผ้าห่ม ที่ทาการสารวจได้ทั้งสิ้นในปี พ.า. ๒๕๕๕ จานวน ๒๖๙,๔๔๘ คน (ผืน)
ที่ประชุม : รับทราบ
/. ระเบียบวาระที่ ๔ . . .
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๑๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระราชทานวโรกาสกาหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
และติดตามผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ในวันาุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้แทนสานักพระราชวัง
และผู้แทนกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมการ
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุมชั้น ๔
าาลากลางจังหวัดสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีประเด็นที่สาคัญๆ ได้ดังนี้
๑. นายสุนิติ พรายารี กองงานในพระองค์ฯ สานักพระราชวัง ได้เสนอ (ร่าง) กาหนดการ
พิธีการและรายละเอียดเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ โดยจะจัดส่งหมายกาหนดการรับเสด็จฯ ให้จังหวัดสกลนคร
ทราบต่อไป
๒. หม่อมหลวงยุพดี าิริวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE
ได้สรุปกิจกรรมในการรับเสด็จฯ ประกอบด้วย
๒.๑ การเสด็จจุดพิธีการ (อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ : E) เป็นจุดเบิกผู้ถวายเงิน
เข้าในโครงการฯ เข้ารับพระราชทานเข็ม และโล่สาหรับผู้ที่ทาคุณประโยชน์กับโครงการฯ ในระดับจังหวัด
๒.๒ การเสด็จฉายพระรูป (อาคารอานวยการ ชั้น ๑ : J) พระราชทานวโรการ
ให้คณะผู้บริหาร / คณะทางาน / ผู้เกี่ยวข้อง ของจังหวัด / เขต ร่วมฉายพระรูป ๒ ชุดๆ ละ ๓๐ คน
๒.๓ การเสด็จเปิดาูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
(อาคารโสตทัานาึกษา : A) และเสด็จทอดพระเนตรนิทรราการของเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จาก
สถานาึกษาต่างๆ (บริเวณถนนตั้งแต่หน้าห้องโสตทัานาึกษาไปจนถึงหน้าตึกปฏิบัติการ : B)
จานวน -ไม่ต่ากว่า ๑๐ บูธ
๒.๔ การเสด็จพระราชทานนิตยสาร (ใช้พื้นที่บริเวณเต็นท์ก่อนถึงบูธนิทรราการ : B)
๒.๕ การเสด็จเยี่ยมเยาวชนในบูธ “ใครติดยายกมือขึ้น” (ใช้พื้นที่บริเวณเต็นท์ก่อน
ถึงบูธนิทรราการ : B) โดยมีสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” เข้าเฝ้าฯ จานวน ๓๐ คน
๒.๖ การเสด็จห้องทรงงาน (อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ : E) เป็นสถานที่
ให้องค์ประธานพระราชทานตอบปัญหาปรึกษาต่างๆ แก่นักเรียน/นักาึกษา จานวน ๘๐๐ คน
๒.๗ การเสด็จเวทีคอนเสิร์ต (เวทีสนามฟุตบอล : G) เป็นสถานที่องค์ประธาน
ขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ต (จานวน ๘ เพลง) ร่วมกับเยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL และหัวหน้าส่วนราชการ
ของจังหวัดสกลนคร ประมาณ ๑๐ ท่าน โดยมีนักเรียน/นักาึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๖,๐๐๐ คน
๓. การทูลเกล้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(โครงการ TO BE NUMBER ONE) มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้รับพระราชทานเข็มทอง
พระนามย่อ อร. และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๒๙,๙๙๙ บาท ได้รับพระราชทานเข็ม TO BE
NUMBER ONE
๓.๒ ผู้ประสงค์ซื้อนิตยสารเพื่อเข้ารับพระราชทานจากพระหัตถ์ บริจาค
เป็นเงินสด รายละ ๒,๐๐๐ บาท
/. ๔. รายละเอียด . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๕
๔. รายละเอียดการมอบหมายภารกิจการดาเนินงานรับเสด็จฯ จังหวัดสกลนคร จะแจ้ง ในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๕
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการจัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล
จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : งานเทากาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร
ประจาปี ๒๕๕๕
กาหนดจัดขึ้น ในวันพุธที่ ๒๘ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕ และสวนสมเด็จพระารีนครินทร์ (สระพังทอง) ในปี ๒๕๕๕ มี กระทงและพระประทีป
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระบรมวงาานุวงา์ ดังนี้
๑. พระประทีปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. พระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๓.พระประทีปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
๔. พระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๕. พระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๖. พระประทีปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
๗. พระประทีปพระเจ้าวรวงา์เธอ พระองค์เจ้าารีรัามิ์ พระวรชายา
๘. พระประทีปพระเจ้าวรวงา์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
๙. พระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๑๐. พระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
๑๑.พระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัามีโชติ
๑๒. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เวลาสถานที่จัดกิจกรรม
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
คณะผู้อัญเชิญไฟพระราชทานและผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อัญเชิญ
ไฟพระราชทานและพระประทีปพระราชทาน มายังบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เพื่อ
ประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นขบวนแห่
เวลาสถานที่จัดกิจกรรม
เวลา ๑๖.๐๐ น. บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
เป็นจุดเริ่มต้นขบวนแห่อัญเชิญไฟพระราชทานและอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ไปยัง
สวนสมเด็จพระารีนครินทร์(สระพังทอง) จานวน ๑๓ ขบวน ดังนี้
๑. ขบวนอัญเชิญไฟพระราชทาน
๒. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๓. ขบวนอัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
๔.ขบวนอัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
๕. ขบวนอัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๖. ขบวนอัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๗. ขบวนอัญเชิญพระประทีปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
/. ๘. ขบวนอัญเชิญ. . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๖
๘. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าวรวงา์เธอ พระองค์เจ้าารีรัามิ์ พระวรชายา
๙. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าวรวงา์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
๑๐. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๑๑. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
๑๒. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัามีโชติ
๑๓. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เวลา ๑๙.๐๙ น. บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สระพังทอง)
ประกอบพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน จาก ทุกพระองค์
การแต่งกายผู้อัญเชิญพระประทีป
ชายแต่งกายชุดปกติขาว
หญิงแต่งกายชุดไทยจิตลดา
การแต่งกายผู้นั่งรถขบวนแห่ฯ
ชายข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาว
ชายไม่เป็นข้าราชการ แต่งกายชุดขอเฝ้า
หญิง ชุดไทยจิตลดา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องงานกฐินพระราชทาน
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระ
กฐิน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ ห้างร้าน หรือบุคคลที่สมควร ที่มีจิตารัทธา นาไป
ถวายพระสงฆ์จาพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล ตามที่กรมการาาสนา
ได้ประกาาเชิญชวนให้ทราบ ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวง รัฐบาลโดย
กรมการาาสนาจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน (ปัจจุบันมีจานวน ๒๖๕ พระอาราม) ซึ่งส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจานง ขอพระราชทานผ่านไปยัง
กรมการาาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกาหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับ ผ้าพระกฐินและบริวาร พระ
กฐินจาก กองาาสนูปถัมภ์ กรมการาาสนา เพื่อนาไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้
เมื่อ
ทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทานจะต้องจัดทาบัญชีรายงานถวายพระราชกุาลในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ส่งไปยัง กรมการาาสนา เพื่อจะได้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ส่งไป
ยัง สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สานักราชเลขาธิการนาความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระราชกุาลในการที่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไป
ถวาย ณ อารามนั้น
จังหวัดสกลนคร มี ๒ พระอารามหลวง คือ
๑. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผู้ที่
ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินคือ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัาน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) กาหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ ๒๔
พฤาจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
๒. วัดแจ้งแสงอรุณ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐินคือ บริษัทบุญถาวรเซรามิค จากัด กาหนดวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ ๑๘ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดแจ้งแสงอรุณ
ที่ประชุม : รับทราบ
/. ๔.๔. เรื่องการต้อนรับ. . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๗
๔.๔ เรื่องการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : กาหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการถวายป้ายรับรองมาตรฐานส้วม
สาธารณะ แด่...เจ้าอาวาสวัดในเขตจังหวัดสกลนครที่ผ่านการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทา
(HAS) โดย : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๕.๕๐ – ๐๗.๔๕ น. - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์)และคณะเดินทางจากท่าอากาายาน
ดอนเมืองโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD๙๔๐๒
ถึงท่าอากาายานสกลนคร
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้)
และคณะร่วมต้อนรับ
เวลา ๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. - เดินทางจากท่าอากาายานสกลนคร ถึงร้านอาหารจานเปล ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองฯ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. - รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารจานเปล
เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น. - เดินทางจากร้านอาหารจานเปล ถึงสานักสงฆ์ภูผาด่างขาม
บ้านโพนแพง ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. - เดินทางถึงสานักสงฆ์ภูผาด่างขาม (บริเวณพระพุทธรูปใหญ่
ทางเข้าสานักสงฆ์ฯ)
- ประธาน อสม. และ อสม. ผูกผ้าขาวม้าให้กับ รมช. กระทรวงสาธารณสุข
และคณะ
- รมช. กระทรวงสาธารณสุขและคณะ ร่วมพิธีบวชป่า และร่วมพิธี
ล้อมรั้วป่าตั้งเสาเอก
เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. - เดินทางต่อถึงภายในสานักสงฆ์ภูผาด่างขาม
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - รมช. กระทรวงสาธารณสุขและคณะ ร่วมพิธีปลูกป่า
- รมช. กระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางถึงาาลาการเปรียญ
กราบพระ , ถวายป้าย HAS แด่เจ้าอาวาสสานักสงฆ์ภูผาด่างขาม,
ไหว้พระสวดมนต์ , เป็นประธานในการถวายกฐิน , ถวายสังฆทาน
และถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ ประมาณ ๒๐ รูป พระสงฆ์ให้พร
เสร็จพิธี
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. - เดินทางจากสานักสงฆ์ภูผาด่างขาม ถึงร้านอาหารครัวลาดวน
บ้านนาคา ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๑๕ น. - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารครัวลาดวน
/. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๑๕ น. . . .
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๑๘
เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. - เดินทางจากร้านอาหารครัวลาดวน ถึงวัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองฯ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. - เดินทางถึงวัดป่าสุทธาวาส กราบนมัสการพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต และเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส พร้อมถวายปัจจัย
- รมช. กระทรวงสาธารณสุขและคณะ พบปะกับข้าราชการ และ อสม.
ในเขตชุมชนเมือง
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. - เดินทางจากวัดป่าสุทธาวาส ถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ
เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. - เดินทางถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร กราบนมัสการหลวงพ่อ
องค์แสน พระธาตุเชิงชุมฯ และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
พร้อมถวายปัจจัย
- เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มอบของที่ระลึกแก่ รมช.
กระทรวงสาธารณสุข, อธิบกรมอนามัย, รองอธิบดีกรมอนามัย
และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต๑๑
- รมช. กระทรวงสาธารณสุขและคณะ ร่วมแถลงข่าว, เดินเยี่ยมชม
นิทรราการของดีที่สกลนคร, เยี่ยมชมและทาพิธีตัดริบบิ้นเปิดส้วม
ห้อยขาวัดพระธาตุเชิงชุมฯ
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - เดินทางไปาาลาการเปรียญโดยรถราง ถึงาาลาการเปรียญ
บริเวณจัดงา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ รมช. กระทรวงสาธารณสุข
และคณะ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๑
(ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง) กล่าวรายงานการจัดงาน
- รมช. กระทรวงสาธารณสุข
- ถวายเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบสนับสนุนการพัฒนาส้วมวัดให้ได้
มาตรฐาน แด่เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
- ถวายป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ ให้แก่วัดในจังหวัดสกลนครที่
ผ่านการประเมินมาตรฐาน HAS พร้อมปัจจัย จานวน ๑๐๙ วัด
- ถวายป้ายวัดส่งเสริมสุขภาพระดับดีเด่น และระดับพื้นฐาน ปี ๒๕๕๕
จังหวัดสกลนคร พร้อมปัจจัย จานวน ๑๘ วัด
- มอบโถส้วมห้อยขาต้นแบบให้ประธานชมรมผู้พิการ ซึ่งเป็นตัวแทน
ผู้พิการจังหวัดสกลนคร ๑๘ อาเภอ
- มอบโถส้วมห้อยขาต้นแบบให้ประธานชมรมผู้สูงอายุ
/. ซึ่งเป็นตัวแทน . . .
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๑๙

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๕๕ น.
เวลา ๑๙.๕๕ – ๒๐.๕๕ น.

ซึ่งเป็นตัวแทน ผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ๑๒๕ ตาบล
- ให้โอวาทและถวายความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์
- รมช. กระทรวงสาธารณสุขและคณะ เยี่ยมพบปะผู้ร่วมงาน
- เดินทางจากวัดพระธาตุเชิงชุมฯ ถึงร้านอาหารเาวตกมล
ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างฯ
- รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านอาหารเาวตกมล
- เดินทางถึงท่าอากาายานอุดรธานี
- พักผ่อนในห้องรับรองของท่าอากาายานอุดรธานี และขึ้นเครื่องบิน
- รมช. กระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางจากท่าอากาายาน
อุดรธานี โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๑๕
เวลา ๑๙.๕๕ น. ถึงท่าอากาายานสุวรรณภูมิ เวลา ๒๐.๕๕ น.
และเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร ได้ขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC ตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะทางานทีมบูรณาการ
สนับสนุนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดสกลนคร มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ความก้าวหน้าการจัดทาบัญชีครัวเรือน โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปดังนี้
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
เป้าหมาย จัดทาแล้ว
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ จากเดือนก่อน
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)
(ร้อยละ)
ตาบลเป้าหมาย
๒๗,๕๐๖
๒๐,๗๔๘ ๗๕.๔๓
(๑.๑๘)
ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.
๑๓๕
๑๒๗
๙๔.๐๗
๒.๙๖
ผู้นาชุมชนตามโครงการพลัง ๓ ประสานฯ
๔๕๐
๓๘๙
๘๖.๔๔
(๑.๑๒)
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๑๔๐ หมู่บ้าน ๑๙,๓๑๒
๑๖,๕๖๘ ๘๕.๗๙
๒.๗๐
รวมทั้งสิ้น

๔๗,๔๐๓

๓๗,๘๓๒

๗๙.๘๑

๐.๔๐

๒. ความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฯ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) ข้อมูล ณ วันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ สรุปดังนี้

/. กลุ่มเป้าหมาย . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๐
กลุ่มเป้าหมาย
- ตาบลเป้าหมาย
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๑๔๐ หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น

ครัวเรือนที่
จัดทาบัญชี
(๓ เดือน)
๕๙,๑๖๙
๔๖,๕๙๗

ก.ค.๒๕๕๕
๑๑,๐๔๓
๗,๔๕๕

ส.ค.๒๕๕๕
๑๒,๒๖๔
๗,๕๐๒

ก.ย.๒๕๕๕
๑,๙๖๕
๑,๓๙๗

๔๒.๗๑
๓๕.๑๐

๑๐๕,๗๖๖

๑๘,๔๙๘

๑๙,๗๖๖

๓,๓๖๒

๓๙.๓๖

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม

ร้อยละ

๓. ส่งคืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนจากโปรแกรมฯ ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
สรุปดังนี้
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม
(ครัวเรือน)
ก.ค.๕๕ ส.ค.๕๕ ก.ย.๕๕
- ตาบลเป้าหมาย
๑๑,๐๔๓ ๑๒,๒๖๔ ๑,๙๖๕
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๗,๔๕๕ ๗,๕๐๒ ๑,๓๙๗
ต้นแบบ ๑๔๐ หมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมาย

รวมทั้งสิ้น

๑๘,๔๙๘ ๑๙,๗๖๖ ๓,๓๖๒

ส่งคืนข้อมูลครัวเรือน
(ครัวเรือน)
ก.ค.๕๕
ส.ค.๕๕ ก.ย.๕๕
๖,๗๑๑
๖,๘๑๒
๖๗๕
๔,๙๓๐
๓,๖๙๓ ๑,๐๓๑

๕๖.๑๘
๕๙.๐๓

๑๑,๖๔๑

๕๗.๓๐

๑๐,๕๐๕

๑,๗๐๖

ร้อยละ

๔. กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC
๔.๑ ชี้แจงการติดตั้งและบันทึกโปรแกรมประมวลผลบัญชีครัวเรือน และทบทวนการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงการฯ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสว่างแดนดิน
อาเภอสว่างแดนดิน กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๒๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลโปรแกรมฯ และ
พัฒนากรผู้รับผิดชอบตาบลเป้าหมาย
๔.๒ ชี้แจงการบันทึกโปรแกรมประมวลผลบัญชีครัวเรือน และทบทวนการดาเนินงานขับเคลื่อน
โครงการฯ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแก้ว อาเภอบ้านม่วง กลุ่มเป้าหมาย
จานวน ๓ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลโปรแกรมฯ และพัฒนากรผู้รับผิดชอบตาบลเป้าหมาย
๕. จัดเวทีเรียนรู้จากข้อมูลบัญชีครัวเรือน ๖ อาเภอ คือ อาเภอพังโคน, อาเภอวาริชภูมิ,
อาเภอเจริญศิลป์, อาเภอโพนนาแก้ว, อาเภอกุดบาก และอาเภอวานรนิวาส
๖. สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสู่การจัดทาแผนชุมชน/โครงการ/กิจกรรม
“เวทีการเรียนรู้บ้านขุนภูมิ หมู่ที่ ๕ ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส” เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน (เอกสารแนบ)
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ
หมู่ที่ ๒ ตาบลจันทร์เพ็ญ อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีส่วนราชการ/หน่วยงานร่วมออกให้บริการ ดังนี้
/.หน่วยออก. . .
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๒๑
- หน่วยออกให้บริการ
จานวน ๕๕ หน่วย
- เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
จานวน ๒๗๕ คน
กาหนดการออกบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนพฤาจิกายน ๒๕๕๕
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ร่วมออกบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนพฤาจิกายน
๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๔ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธิ์ารี บ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๑
ตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อนาบริการของหน่วยงานไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๗ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ ทางโทรสาร
หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑,๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗ หรือทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dopasn@hotmail.com
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบตั ิงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
๑. งานรับบริจาคโลหิต เดือนตุลาคม ๒๕๕๕
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๕ ครั้ง จานวนผู้บริจาค ๑,๐๘๒ คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
๓๒๔,๖๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอสว่างแดนดิน จานวน ๓๒๓ ราย
ปริมาณโลหิต ๙๖,๙๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอภูพาน จานวน ๒๔๒ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๓,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอบ้านม่วง จานวน ๑๖๘ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๙,๓๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอส่องดาว จานวน ๑๗๓ ราย
ปริมาณโลหิต ๕๔,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภออากาาอานวย จานวน ๑๗๖ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๓,๐๐๐ ซีซี.
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
วันที่ ๒ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๕ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ อาเภอกุสุมาลย์
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๘ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ อาเภอโพนนาแก้ว
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๓ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ อาเภอเต่างอย
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๕ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ อาเภอนิคมน้าอูน
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๐ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จานวน ๒๐๐ ราย
การบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ดวงตา ๒๐ ราย
อวัยวะ ๒ ราย
ร่างกาย ๑๑ ราย
/. การจัดหาสมาชิก . . .
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๒๒
การจัดหาสมาชิก
สมาชิกกิตติมศักดิ์
- ไม่มี
สมาชิกสามัญ
- ไม่มี
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อาเภอเมืองสกลนคร สิ่งของมูลค่า ๕,๕๐๐ บาท
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาเภอเมืองสกลนคร ถุงยังชีพ จานวน ๑๐ ชุดมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
ประธาน : อยากให้นายอาเภอลงพื้นที่หาราษฎรที่ได้รับเดือดร้อน และคนชราไม่มีผู้อุปการะ ขอให้ประสาน
สมาชิก ข้าราชการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อน ขณะที่ออกหน่วย
จังหวัดเคลื่อนที่ให้เหล่ากาชาดจังหวัดนาสิ่งของออกไปร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อน ในการออกหน่วยครั้งต่อไป ขอให้นายอาเภอทุกอาเภอร่วมออกหน่วยกับเหล่ากาชาด ถ้าพบบ้านที่
ชารุดขอให้ดาเนินการซ่อมแซมล่วงหน้า และประสานให้นายกเหล่ากาชาดไปเยี่ยมเพื่อที่จะช่วยเหลือต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ เรื่องขอเชิญร่วมงานของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ : ขอเชิญร่วมกิจกรรม ประเพณี
ในเดือนพฤาจิกายน มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ เชิญร่วมงานทอดกฐินกฐินสามัคคีถวายลูกนิมิตของทาง
มหาวิทยาลัยเกษตราาสตร์ที่วัดป่าวิริยะพล ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๕
พฤาจิกายน ๒๕๕๕ สาหรับกิจกกรมที่ ๒ การจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๗ จัดขึ้นวันที่ ๒๘
พฤาจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ภายใต้แนวความคิด เกษตรก้าวหน้า วิชาก้าวไกล
เารษฐกิจไทยยั่งยืน ในงานท่านจะพบกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเกษตร มีสินค้าต่างๆ ทางการเกษตร
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่านด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๒ เรื่องการรับจานาข้าว
การค้าภายในจังหวัดสกลนคร : ขอเชิญข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับจานาข้าว ประจาจุดรับจานาข้าว
จะมีการอบรมทาความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจานา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอาเภอ เกษตรกร และตารวจ
จะมีการประชุมอบรมซักซ้อมทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประจาจุดรับจานาข้าว ปี ๒๕๕๖ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม
ชั้น ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธาน : ในวันที่ ๑ พฤาจิกายน ๒๕๕๕ จะเริ่มเปิดจุดรับจานาข้าวบางจุด ที่มีความพร้อม ตามนโยบาย
ของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น ๑๓ จุด กระจายอยู่ตามอาเภอต่างๆ จุดรับจานาข้าวจะมีเจ้าหน้าที่ประจาจุด ประมาณ
๑๑ คน เพื่อที่จะช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน
ที่ประชุม : รับทราบ
/.๕.๓ เรื่องการจัดทา
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๒๓
๕.๓ เรื่องการจัดทาหนังสือ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก"
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร : การจัดทาหนังสือ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก” ได้จัดทาพิมพ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และได้แจกจ่ายไปยังส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมบริจาค และให้การสนับสนุน ขณะนี้หนังสือยัง
เหลืออยู่ ซึ่งวางจาหน่ายอยู่หน้าห้องประชุม หลังจากวันนี้หนังสือจะเก็บไว้ที่หอการค้าจังหวัดสกลนคร
สาหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หอการค้าจังหวัดสกลนคร จะได้มีการประชุมเกี่ยวกับจานวนเงินที่เหลือว่า
จะนาไปทาประโยชน์อะไรต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ประธาน : เป็นหนังสือที่สาคัญ มีการจัดพิมพ์เพียงครั้งเดียว ผู้ที่สนใจเชิญได้ที่หอการค้าจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๔ เรื่องนโยบายของรัฐบาล การเพิ่มค่าแรงขั้นต่า ๓๐๐ บาท
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร : นโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่าของรัฐบาล จะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นประเด็นที่ ๑ ผู้บริหารของกระทรวง และรัฐบาล เป็นห่วง สืบเนื่องจาก วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๕ มีการปรับขึ้น ๖๖ บาท ๑ ครั้ง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จะมีการปรับขึ้นอีก ๑๘ บาท ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ขอความกรุณาส่วนราชการใดที่ไม่สามารถปรับได้ตามอัตรา ขอให้แจ้งมาที่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงแรงงาน ประเด็นที่ ๒ จากจานวนเงินที่เพิ่มขึ้น อยากให้นา
เงินที่เพิ่มขึ้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การนาไปซื้อประกันชีวิต ประกันสังคม ที่จะเกิดประโยชน์ในการ
คุ้มครองตัวเอง และครองครัว การปรับค่าแรงขั้นต่าจะกระทบกับแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจ้างในอัตราเดียวกัน
ประธาน : เหลืออีก ๖๐ วัน จะมีการปรับค่าจ้างขั้นตาทั่วประเทา เป็น ๓๐๐ บาท ที่สาคัญต้นทุนของ
ผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ลูกจ้างต้องพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ถ้ามีปัญหาให้ติดต่อมา
ที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะได้ช่วยเหลือและให้การสนับสนุน
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๕ เรื่องภาวะฝนทิ้งช่วง
ประธาน : ภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ๑ เดือน ที่สาคัญในฤดูการผลิต การเกษตรในรอบหน้าตั้งแต่เดือนมกราคม
๒๕๕๖ เป็นต้นไป เนื่องจากน้าในเขื่อน และอ่างเก็บน้าในจังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้อยลงเหลืองเพียง
๕๐ เปอร์เซ็นต์ จึงกาหนดการทานาปรังไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ ไร่ และปลูกพืช ไม่เกิน ๗,๐๐๐ ไร่ ทั้งทานาและ
ปลูกพืชไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ ไร่ น้าที่เหลือ ประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จะปล่อยออกมาช่วยเกษตรกร ประเด็นที่
อยากให้เข้าใจ ในรอบปีที่ผ่านมาในการทานาปรัง มีทั้งสิ้น ประมาณ ๘๕,๐๐๐ ไร่ และปีนี้ ให้ทาแค่ ๑๘,๐๐๐
ไร่ ลดประมาณ ๕ เท่า เพราะปริมาณน้าไม่เพียงพอ ถ้าทาเกินขอบเขตที่กาหนดจะทาให้ผลผลิตตอนเก็บเกี่ยวมี
ปัญหา ขอให้นายอาเภอแจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านรับทราบเกี่ยวกับฤดูกาลทานาปรัง
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๖ เรื่องการก่อสร้างฝายเก็บน้า
ประธาน : การก่อสร้าง ฝายเก็บน้า เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากว่าได้เกิดฝายชารุดทรุดโทรมที่บ้านพอก
ใหญ่ อาเภอพรรณานิคม อาจารย์เพทาย ประทุมทอง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างฝายกันน้าล้น ปรากฏว่า
ได้ผล ที่สาคัญสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี และทุนในการดาเนินการต่า วัสดุ หิน ปูนทราย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
บาท ราษฎรสระแรงงานมาช่วย ในการซ่อมแซมฝาย มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร สนับสนุนเครื่องจักรกล ขณะนี้ได้รับรายการก่อสร้างฝาย บ้านพอกใหญ่ ครบทั้ง ๑๒ แห่ง ระยะเวลา
ในการก่อสร้าง ประมาณ ๓ สัปดาห์ ใช้เงินแห่งละ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอความร่วมมือ และขอกาลัง
ทางจังหวัดทหารบกสกลนคร เข้ามาช่วยสนับสนุนการทางานร่วมกับพี่น้องประชาชน ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
/ประชุม . . .
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๒๔
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๗ เรื่องประชาสัมพันธ์ผู้ว่างงาน
จัดหางานจังหวัดสกลนคร : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนเป็นผู้ว่างงาน ที่อยากเปลี่ยนงานใหม่ เชิญไปสมัครงานที่สานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร ตาม
ตาแหน่งงานที่ว่าง เอกสารได้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ประธาน : สรุปแล้วปัญหาการว่างงานในจังหวัดสกลนคร ยังมีจานวนมาก ก็ขอเชิญชวน และประชาสัมพันธ์
มีอัตราว่างงานมาพอสมควร
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสุภัค วรรณการ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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