รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน๎าสํวนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห๎องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
-----------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายบุญสํง เตชะมณีสถิตย๑ ผู๎วําราชการจังหวัดสกลนคร (ประธาน)
๓ นายพัณณ๑เดชน๑ ศรีจันทร๑
รองผู๎วําราชการจังหวัดสกลนคร
๓. พ.อ.วรากร ทูคามี รอง ผอ.รมน.จว.ส.น. (ฝท)
๔. นายสุรพันธ๑ ดิสสะมาน
ปลัดจังหวัดสกลนคร
๕. นายประสงค๑ คงเคารพธรรม หัวหน๎าสานักงานจังหวัดสกลนคร
๖. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
๗. นายแพทย๑ปรเมษฐ๑ กิ่งโก๎
นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๘. นายธนวรรธน๑ เลิศสุคนธ๑
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
๙. นางสาวสุดท๎าย ชัยจันทึก คลังจังหวัดสกลนคร
๑๐. นายอุดม แก๎วนิล ขนสํงจังหวัดสกลนคร
๑๑. นางนิสากร ศักดิ์สงําวงษ๑ ประชาสัมพันธ๑จังหวัดสกลนคร
๑๒. นายอภิชาต สังข๑ศรี
เกษตรและสหกรณ๑จังหวัดสกลนคร
๑๓. นายศิริพงษ๑ วิวัฒน๑เกษมชัย พาณิชย๑จังหวัดสกลนคร
๑๔. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
๑๕. นายสิทธิศักดิ์ หอมแพน
แทน ผู๎บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
๑๖. นายสมชาย อุดมโชค
ผู๎บัญชาการเรือนจาอาเภอสวํางแดนดิน
๑๗. นายธีระชัย สีตลารมณ๑
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
๑๘. นายปราโมทย๑ ศรีธรณ๑
ปศุสัตว๑จังหวัดสกลนคร
๑๙. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
สหกรณ๑จังหวัดสกลนคร
๒๐. นายสุธี สินสุนทร แทน ประมงจังหวัดสกลนคร
๒๑. นายอาณาจักร สุทธายน
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
๒๒. นายไชยปราการ พึ่งไท
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
๒๓. นางวัลภา เดชากิจไพศาล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดสกลนคร
๒๔. นางอดาพร สมพงษ๑
รก.ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
๒๕. พันโท ธงชัย อุํนใจ
แทน สัสดีจังหวัดสกลนคร
๒๖. นายเวียน ธรรมสอน
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
๒๗. นายฉัตรชัย โรจน๑รุํงสถิต แทน สถิติจังหวัดสกลนคร
๒๘. นางสาวนงค๑อร ปรียานุพันธ๑ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
๒๙. นายถวิล พงษ๑อินทร๑ธรรม รก.
ผู๎อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดสกลนคร
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๒
๓๐. นายมรกต เทพอํอน
ผอ.พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
๓๑. วําที่ พ.ต.ประภาส สะท๎านอิทธิฤทธิ์ แทน วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
๓๒. นายไสว นะธิศรี แทน
หัวหน๎าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
๓๔. นายประเวศ กันสุข
ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
๓๕. นายชนะ พรหมพิทักษ๑กุล ผู๎อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
๓๖. นายภูมิศร๑ จีนาวงศ๑
แทน ท๎องถิ่นจังหวัดสกลนคร
๓๗. นายดุสิต สุขสน แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
๓๘. นายวรวิทย๑ เหนี่ยงพึ่ง อัยการจังหวัดสกลนคร
๓๙. นายสุเมธ สิงคารวานิช อัยการจังหวัดสวํางแดนดิน
๔๐. นายยงยุทธ สงเคราะห๑ธรรม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๔๑. นายสมัย โพธิทองดี แทน นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสกลนคร
๔๓. นายนรเชษฐ พิทักษ๑สฤษดิ์ ผู๎อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
๔๔. นางพัดชา พงศ๑กีรติยุต สรรพากรพื้นที่สกลนคร
๔๕. นายชัยวัฒน๑ คนพิทักษ๑ แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
๔๖. นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา ธนารักษ๑พื้นที่สกลนคร
๔๗. พ.อ.อรรถสิทธิ์ โชติรัตน๑ แทน ผู๎บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
๔๘. พ.ต.อ.วิบูลย๑ มุขพรหม ผกก.กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
๔๙. นายวีระศักดิ์ วิเชียนแสน แทน ผอ.ศูนย๑ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร
๕๐. นายเทวรัฐ โตไทยะ แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
๕๑. นายวิวัฒน๑ สมานชาติ แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
๕๒. นายศิริพงษ๑ พาาดี แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
๕๓. นายประสาร ภูดี แทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครเขต ๒๓
๕๔. นายสุประณีต ยศกลาง ผู๎อานวยการสานักงานสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
๕๕. ผศ.ปรีชา ธรรมวิมล แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕๖. นายสุเธียร นามวงศ๑ แทน รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๕๗. วําที่ พ.ต.วานิช สมชาติ ผู๎อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
๕๘. พ.จ.อ.เมืองชล วงศ๑สุวรรณ ผู๎อานวยการทําอากาศยานสกลนคร
๕๙. นายสมจิต เข็มทอง หัวหน๎าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
/. ๕๙. นายสมจิต . . .
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๓
๖๐. นายประดิษฐ๑ ปิ่นกระจาย ผู๎อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
๖๑. นายมารุต ทรัพย๑สุขสาราญ ผู๎อานวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสกลนคร
๖๒. นายอมรกฤต อินตา แทน หัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ๑สัตว๑สกลนคร
๖๓. นางอรสา วงษ๑เกษม แทน ผู๎อานวยการศูนย๑วิจัยข๎าวสกลนคร
๖๔. นายวีระวุฒิ อัครธราดล
ผู๎อานวยการศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวสกลนคร
๖๕. นายชนะไชย วัฒนา ผู๎อานวยการศูนย๑ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
๖๖. นายวรวิทย๑ สุภาอ๎วน แทน ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงน้าอูน
๖๗. นายศักดิ์ดา อยูํเดช หัวหน๎าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
๖๘. นางสาวเยาวภา ศิริบัญ แทน หัวหน๎าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
๖๙. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติภูพาน
๗๐. นายพิเชษฐ๑ สุขสบาย หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติภูผายล
๗๑. นายวสันต๑ ปิ่นเงิน หัวหน๎าอุทยานแหํงชาติภูผาเหล็ก
๗๒. นายเริงฤทธิ์ คาวันดี หัวหน๎าศูนย๑ปฏิบัติการไฟปุาสกลนคร
๗๓. นายสมบัติ มํอมพะเนาว๑ แทน หัวหน๎าสถานีควบคุมไฟปุาสกลนคร
๗๔. นายไพบูลย๑ คาจันทร๑ดี แทน หัวหน๎าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ๑สกลนคร
๗๕. นายศักดิ์ชัย จ๐าพิมาย แทน ผู๎อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
๗๖. นายวิโรจน๑ ฤทธิ์ฤาชัย หัวหน๎าสถานีพัฒนาอาหารสัตว๑สกลนคร
๗๗ . นายสมบูรณ๑ เถาว๑พันธ๑ หน.ศูนย๑ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
๗๘. นางนวลจันทร๑ พัดทอง ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
สํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
๗๙. นายบรมัตถ๑พงษ๑ พลเยี่ยม การค๎าภายในจังหวัดสกลนคร
๘๐. นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช หัวหน๎าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒
– ๓ สกลนคร
๘๑. นายสราวุฒิ บุญเกื้อ หัวหน๎าหนํวยสํงเสริมการปลูกปุาจังหวัดสกลนคร
๘๒. นายสุพจน๑ ทิพราช แทน ผู๎จัดการประปาสกลนคร
๘๓. นายสมเชาว๑ พรหมเมืองเกํา แทน โทรศัพท๑จังหวัดสกลนคร
๘๔. นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ๑ ผอ.ศูนย๑การกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
๘๕. นายบุญสํง ศรีนัครินทร๑ หัวหน๎าที่ทาการไปรษณีย๑จังหวัดสกลนคร
๘๖. ดร.จิตรา พึ่งพาณิช แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ฯ
๘๗. นางสังขดิษฐ๑ สาลี ผู๎อานวยการศูนย๑พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
๘๘. นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข หัวหน๎าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
๘๙. นายวิโรจน๑ โยวบุตร ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
๙๐. นายวีระ เจียรสุมัย แทน ผู๎อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
๙๑. นายนิพนธ๑ อรุณทิพย๑ไพฑูรย๑ ผู๎จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห๑สาขาสกลนคร
๙๒. นางนิตยา ธนลากกุลกิจ ผู๎จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
๙๓. นายเกรียงไกร กิ่งโก๎ หัวหน๎าสถานีไฟฟูาแรงสูงสกลนคร ๑ และ ๒
/. ๙๔. นายธรรมรัตน๑ . . .
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๔
๙๔. นายธรรมรัตน๑ นามวงษ๑ หัวหน๎าแผนกไฟฟูาเขื่อนน้าพุง
๙๕. นายปรีชา จันทะวงศ๑ แทน ผู๎อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน๑
๙๖. นายพิจิตร สุโข แทน ผู๎อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
๙๗. นายชูชาติ เทพสุต หัวหน๎าศูนย๑ประสานงานปุาไม๎สกลนคร
๙๘. นายประสิทธิ์ ค๎าดี หัวหน๎าบ๎านพักและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๙๙. นายวีรวัฒน๑ บุํงทาแฝง แทน ผู๎อานวยการสานักทางหลวงที่ ๓
๑๐๐. นายเฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม ผู๎อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑
สกลนคร
๑๐๑. นายบุญสํง ด๎วงประสิทธิ์ ผู๎อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สวํางแดนดิน
๑๐๒. นางนฤมล อินธิแสง แทน
ผู๎อานวยการศูนย๑การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
๑๐๓. นายบุญเชิด วิมลสุจริต ผู๎อานวยการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
๑๐๔. นายประชาชาติ นพเสนีย๑
ผู๎อานวยการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
๑๐๕. นายบุญสํง พานชัยภูมิ หัวหน๎าหนํวยปูองกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
๑๐๖. นายจาเริญ อุศรัตนิวาส ผู๎อานวยการกองทุนสงเคราะห๑การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
๑๐๗. นายพรสิทธิ์ วิโรจน๑ ผู๎อานวยการสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร
๑๐๘. นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ พลังงานจังหวัดสกลนคร
๑๐๙. นางปฐมาพรณ๑ แสนเกตุ แทน ผอ.สนง.สํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูจังหวัดสกลนคร
๑๑๐. วําที่ ร.ต.หญิง ณัฐยา จาปาแพร หัวหน๎าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
๑๑๑. นางพวงเพชร ธัญญโรจน๑รังสี ผอ.สานักตรวจเงินแผํนดินจังหวัดสกลนคร
๑๑๒. นางนงคราญ นันทราช แทน หัวหน๎าสานักงานสงเคราะห๑ทหารผํานศึกเขตสกลนคร
๑๑๓. นายธวัช ศิริวัธนนุกูล นายอาเภอเมืองสกลนคร
๑๑๔. นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอาเภอพรรณานิคม
๑๑๕. ส.ต.ต.ศราวุธ ศิลาจันทร๑ แทน นายอาเภอวาริชภูมิ
๑๑๖. นายกิตติ แสงประดิษฐ๑ นายอาเภอวานรนิวาส
๑๑๗. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอาเภอสวํางแดนดิน
๑๑๘. นายภูริทัต สัจจะกานต๑ นายอาเภออากาศอานวย
๑๑๙. นายสาคร ธิวรรณลักษณ๑ นายอาเภอกุสุมาลย๑
๑๒๐. นายณัฏฐ๑ธีร๑ อุดมประมวล นายอาเภอกุดบาก
๑๒๑. นายพัฒนธรรณ๑ กีรติรัฐวัฒน๑ นายอาเภอบ๎านมํวง
๑๒๒. นายสัญญา กลีบมณี นายอาเภอพังโคน
๑๒๓. นายอานาจ อิ่มใจ นายอาเภอสํองดาว
๑๒๔. นายกฤช รํางน๎อย นายอาเภอคาตากล๎า
๑๒๕. นายนิพนธ๑ การชาคา แทน นายอาเภอเตํางอย
๑๒๖. นายชาติชาย อุติสา แทน นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
๑๒๗. นายประทิม โกษาแสง นายอาเภอนิคมน้าอูน
๑๒๘. นายวีระพงศ๑ บูรณศิลป์ นายอาเภอเจริญศิลป์
/. ๑๒๙. นายภูวนัย . . .
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๕
๑๒๙. นายภูวนัย เกิดมาลัย แทน นายอาเภอโพนนาแก๎ว
๑๓๐. นายประจักษ๑ แสนสัต แทน นายอาเภอภูพาน
๑๓๑. นายบุญสํง วิจักษณบุญ แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
๑๓๒. ด.ต.วัฒนา ยงคาชา แทน นายกเทศมนตรีตาบลทําแรํ
๑๓๓. นายพัชรพล เกตุวงษ๑ นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
๑๓๔. นายโดม ชนะวรรโณ แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
๑๓๕. นายสินธวัฒน๑ สมบัติศรี แทน นายกเทศมนตรีตาบลสวํางแดนดิน
๑๓๖. นายบุญมา อุปโคตร แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
๑๓๗. นางสาวไพจิตร มีพรหม แทน นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
๑๓๘. นายวัชรินทร๑ รุณจักร นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
๑๓๙. นายจอมมา ดาบลาอา นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
๑๔๐. นายพานิช พุํงสิน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
๑๔๑. นายธีระพงษ๑ ขาวประภา แทน นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
๑๔๒. นายยุทธภูมิ มีเพียง แทน นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
๑๔๓. นายประมวลชัย สิงห๑คาม นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
๑๔๔. นายดุลยวัต พรหมภักดี นายกเทศมนตรีตาบลคาบํอ
๑๔๕. นายวิวรรธน๑ ขันเพียแก๎ว แทน นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
๑๔๖. นายวินัย สิทธิราช แทน นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านต๎าย
๑๔๗. นายเฉลิมพร ภูราช แทน นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วดํอน
๑๔๘. นายบุญธรรม วรรณา แทน นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
๑๔๙. นายไพฑูรย๑ ศรีบัวลา นายกเทศมนตรีตาบลแพด
๑๕๐. นายสุริยะ แก๎ววิรัตน๑
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
๑๕๑. นายอุดร แพงทรัพย๑ แทน นายกเทศมนตรีตาบลบัวสวําง
๑๕๒. นายสนองศักดิ์ ดวงศรีจันทร๑ นายกเทศมนตรีตาบลบะหว๎า
๑๕๓. นายอนันต๑ บุญจันทร๑ นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญํ
๑๕๔. พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ๑ หัวหน๎าพิสูจน๑หลักฐานจังหวัดสกลนคร
๑๕๕. พ.ต.ท.ปรีดา สุดชา แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
๑๕๖. พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
๑๕๗. พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
๑๕๘. พ.ต.อ.สุคนธ๑ พัฒนามณี แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
๑๕๙. พ.ต.อ.ไวยวุฒิ รัตนวิโรจน๑ ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรสวํางแดนดิน
๑๖๐. พ.ต.อ.นิยม พุทธศรี ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
๑๖๑. พ.ต.อ.ระพีพัฒน๑ บุญคง ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
๑๖๒. พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรบ๎านมํวง
๑๖๓. พ.ต.อ.สุชัย เชาว๑พร๎อม ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล๎า
๑๖๔. พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท๑ ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย๑
/. ๑๖๕. พ.ต.ท.ขวัญนิรันดร๑ . . .
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๖
๑๖๕. พ.ต.ท.ขวัญนิรันดร๑ พละพันธ๑ แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรสํองดาว
๑๖๖. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล๎อศรีสกุล ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรเตํางอย
๑๖๗. พ.ต.อ.สุรัตน๑ ไตลังคะ ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
๑๖๘. พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
๑๖๙. พ.ต.อ.อรรณพ พุํงโคตร ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
๑๗๐. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๑๗๑. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
๑๗๒. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ บุญไทย แทน ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑๗๓. พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรสร๎างค๎อ
๑๗๔. พ.ต.ท.พงศ๑ปณต หนูแก๎ว สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรสวําง
๑๗๕. พ.ต.ท.ภัทรพล กมล สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรโพนงาม
๑๗๖. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก๎ว สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรคาบํอ
๑๗๗. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๑๗๘. พ.ต.ท.ภานุพล เลพล สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๑๗๙. พ.ต.ท.ถวิล คาเกษ สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๑๘๐. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท๑ สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๑๘๑. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง สารวัตรใหญํหัวหน๎าสถานีตารวจภูธรนาใน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
๒. แรงงานจังหวัดสกลนคร
๓. พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย๑จังหวัดสกลนคร
๔. ปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสกลนคร
๕. ผู๎บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ สกลนคร
๖. หัวหน๎าฝุายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๖
๗. หัวหน๎าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดสกลนคร
๘. ผู๎อานวยการศูนย๑พัฒนาสังคมหนํวยที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
๙. ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
๑๐. หัวหน๎าสานักงานทหารผํานศึกเขตสกลนคร
๑๑. หัวหน๎าสานักงานบริการลูกค๎า กสท. สกลนคร
๑๒. หัวหน๎าสถานีวิทยุ ทอ.๐๑๗
๑๓. หัวหน๎าสถานีวิทยุ ๙๐๙
๑๔. หัวหน๎าสถานีวิทยุ กวส.๓
๑๕. ผบ.กองร๎อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ คํายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
๑๖. ผู๎อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน๑
๑๗. ผู๎อานวยการวิทยาลัยสารพัดชํางสกลนคร
๑๘. ผู๎อานวยการศูนย๑หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
/ . ๑๙. ผบ.สถานี . . .
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๗
๑๙. ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
๒๐. ผู๎จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
๒๑. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๒๒. หัวหน๎าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๒๓. ประธานกรรมาธิการจังหวัดสกลนคร
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลบ๎านมํวง
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย๑
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลสํองดาว
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล๎า
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต๎
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลห๎วยหลัว
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
๓๐. นายกเทศมนตรีตาบลทําศิลา
๓๑. นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
๓๒. นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
๓๓. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน๎อย
๓๔. นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
๓๕. นายกเทศมนตรีตาบลแวง
๓๖. นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
๓๗. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
๓๘. นายกเทศมนตรีตาบลสวํางแดนดิน
๓๙. นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลัว
๔๐. นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
๔๑. ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรเจริญศิลป์
๔๒. ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก๎ว
๔๓. ผู๎กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๔๔. สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง ๕ กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจทางหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวรพจน๑ สมปูุ หัวหน๎ากลุํมงานข๎อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๒. นางสาววรากุล วัชญากาญจน๑ หัวหน๎ากลุํมบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๓. นายสถาพร พงษ๑นาค หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดสกลนคร
/ . ๔. นายนราวุฒิ . . .
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๘
๔. นายนราวุฒิ จันทร๑ทอง หัวหน๎าสานักบริการยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดสกลนคร
๕. นางชุติมา มุ๎งทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๖. นางสาวหงษ๑ทอง อภิวงศ๑ปัญญา หัวหน๎ากลุํมงานอานวยการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๗. นายวิมล สุธะเสน ปูองกันจังหวัดสกลนคร
๘. นางสถาพร วงศ๑รัตนะ เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
๙. ร.ต.อ.หญิง ทิพย๑วารี มุกคาถา แทน สารวัตรตรวจคนเข๎าเมืองจังหวัดสกลนคร
๑๐. นายสิทธิ หนูไทย หัวหน๎าสานักงานคณะกรรมการลุํมน้าโขง
๑๑. นายอัมพร อุดมชารี นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๒. นางสุภัค วรรณการ นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๓. นายขัตตินนท๑ ชาวันดี
นักวิเคราะห๑ระบบข๎อมูล
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๔. นางสาวสุภาพร ประพันธ๑ เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล
สานักงานจังหวัดสกลนคร
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข๎าราชการย๎ายมาดารงตาแหนํงใหมํที่จังหวัดสกลนคร จานวน ๖ ราย
(๑) นางวัลภา เดชากิจไพศาล ผู๎อานวยการสถานคุ๎มครองและพัฒนาอาชีพ
บ๎านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา ย๎ายมาดารงตาแหนํง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด
สกลนคร
(๒) นายศิริพงษ๑ วิวัฒน๑เกษมชัย นักวิชาการพาณิชย๑ชานาญการพิเศษ
สานักงานการค๎าภายในจังหวัดร๎อยเอ็ด ย๎ายมาดารงตาแหนํง พาณิชย๑จังหวัดสกลนคร
(๓) นายประดิษฐ๑ ปิ่นกระจาย ผู๎อานวยการเฉพาะด๎าน (วิศวกรรม
ชลประทาน) โครงการชลประทานนราธิวาส ย๎ายมาดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร
(๔) นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ย๎ายมาดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต ๑
(๕) นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู๎อานวยการศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวปัตตานี
ย๎ายมาดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวสกลนคร
(๖) นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ๑ ผู๎อานวยการศูนย๑การกีฬาแหํงประเทศไทย
จังหวัดหนองบัวลาภู ย๎ายมาดารงตาแหนํง ผู๎อานวยการศูนย๑การกีฬาแหํงประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
๑.๒ ข๎าราชการย๎ายไปดารงตาแหนํงที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน ๒ ราย
(๑) นางอุดมลักษณ๑ ประชุมรักษ๑ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ย๎ายไปดารงตาแหนํง วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
/. (๒) นายเกษศิริ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๙
(๒) นายเกษศิริ สุวพงษ๑ หัวหน๎าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัด
สกลนคร ย๎ายไปดารงตาแหนํง หัวหน๎าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดนครพนม
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที๑๐/๒๕๕๕
่
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝุายเลขานุการได๎จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที๑๐/๒๕๕๕
่
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จานวน ๒๕ หน๎า โดยได๎นาลงเว็บไซต๑จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได๎แจ๎งให๎หนํวยงานทาการตรวจสอบ และแก๎ไขเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
จึงขอให๎ที่ประชุมได๎รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล๎ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบGFMIS
คลังจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานสรุปผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ
GFMIS
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการเรํงรัดติดตามการ
ใช๎จํายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามนัยหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดํวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว
๒๘๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กระทรวงการคลังได๎เสนอเรื่อง มาตรการเรํงรัดติดตามการใช๎จํายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามแรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณภาครัฐ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
(๒) จังหวัดสกลนครได๎มีคาสั่ง ที่ ๓๓๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
แตํงตั้งคณะทางานติดตามเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อติดตามเรํงรัดผล
การดาเนินงานและการเบิกจํายงบประมาณของสํวนราชการและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด ให๎เป็นไป
ตามมาตรการและแนวทางการติดตามเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ
(๓) โดยที่คณะรัฐมนตรีได๎มีมติให๎มีการติดตามเรํงรัดเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังนาเสนอ เพื่อให๎การติดตามเรํงรัดการเบิกจํายเงิน
งบประมาณของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลําวจังหวัดสกลนครโดยคณะทางานติดตาม
เรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได๎จัดประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยได๎มีมติกาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณของจังหวัด
สกลนคร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เบิกจํายเป็นลาดับที่ ๖๖ ของประเทศ
/. รายการ . . .
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๑๐
(หนํวย
รายการ
งบประมาณ
ภาพรวม
- รายจํายลงทุน
- รายจํายประจา

รายการ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

เบิกจําย
(ล๎านบาท)

: ล๎านบาท)
คงเหลือ

ร๎อยละ
เบิกจําย

เปูาหมาย
ราย
ไตรมาส

ผลตําง
จาก
(ล๎านบาท)
เปูาหมาย

๓,๗๔๗.๙๑

๑,๔๒๓.๘๙ ๓๗.๙๙

๒๐.๐๐

๑๗.๙๙

๙๔๖.๗๐

๑๐๖.๖๙ ๑๑.๒๗

๑๐.๐๐

๑.๒๗

๒,๘๐๑.๒๐

๑,๓๑๗.๑๙ ๔๗.๐๒

-

-

ร๎อยละ

๒,๓๒๔.๐๒ ๖๒.๐๑
๘๔๐.๐๑ ๘๘.๗๓
๑,๔๘๔.๐๑ ๕๒.๙๘

(๕)สรุปผลการเบิกจํายเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
เบิกจําย
คงเหลือ
งบประมาณ
จานวนเงิน
ร๎อยละ
จานวนเงิน

ร๎อยละ

เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๔๒.๒๒

๕.๔๘

๓.๘๕

๑๓๖.๗๔

๙๖.๑๕

เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑,๑๙๒.๘๗

๒๕๖.๑๗

๒๑.๔๘

๙๓๖.๗๐

๗๘.๕๒

รวม

๑,๓๓๕.๐๙

๒๖๑.๖๕

๑๙.๖๐

๑,๐๗๓.๔๔

๘๐.๔๐

ประธาน : รัฐบาลต๎องการให๎เบิกจํายงบประมาณ ให๎ถึงมือประชาชนโดยเร็ว เนื่องจากรัฐบาลคิดวําเม็ดเงินที่
เป็นงบประมาณจะสามารถชํวยกระตุ๎นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได๎ ภาวะโดยรวมของประเทศไทย ใน
เรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุํมประเทศ เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวในเรื่องการสํงออก ในปี งบประมาณ
๒๕๕๕ ต่ากวําเปูาหมายที่กาหนดไว๎มาก การต่ากวําเปูาหมายทาให๎การสํงออก การผลิต การจ๎างแรงงาน น๎อยลง
รัฐบาลอยากให๎เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ สํวนหนํวยงานที่จะได๎รับการจัดสรรงบประมาณ หรือที่ยังไมํได๎รับ
จัดสรรงบประมาณ ขอให๎ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างได๎เลย เงื่อนไขในการทาสัญญาจ๎างจะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อได๎รับเงิน
งบประมาณมาแล๎ว ในกระบวนการที่เป็นการประกวดราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส๑ โดยมีระยะเวลาไมํน๎อยกวํา
๖๐ วัน ต๎องมีการทาลํวงหน๎าไว๎กํอน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ถ๎างบประมาณไมํมาสามารถยกเลิกข๎อเสนอของ
ผู๎รับจ๎างได๎ และสํวนราชการที่สาคัญ ๆ ของจังหวัดสกลนครที่มีผลการเบิกจํายได๎เร็ว ก็จะทาให๎ภาพรวมดี
ขอให๎โครงการชลประทานจังหวัด แขวงการทาง สานักงานทางหลวงชนบท และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร งบลงทุนไมํมากเทําไหรํ สํวนใหญํเป็นงบดาเนินงาน ชํวยเรํงรัดการเบิกจําย เพื่อให๎เป็นไปตามมติ
รัฐมนตรีที่ได๎ตั้งเปูาหมายไว๎ เพื่อให๎เม็ดเงินถึงพี่น๎องประชาชนโดยเร็ว และจะทาให๎ปัญหาการวางงานลดลง
ที่ประชุม : รับทราบ
/. .๓.๒ เรื่องสรุป . . .
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๑๑
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดสกลนคร ขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร๎องทุกข๑
ของศูนย๑ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้
(
๑) สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๒๐๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๑๖๗ เรื่อง
(ดาเนินการแล๎วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๑ เรื่อง)
- อยูํระหวํางดาเนินการ จานวน ๔๑ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑.๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๗ เรื่อง
- ได๎รับรายงานแล๎ว และอยูํระหวํางพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู๎วําราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๑.๒) สานักงานผู๎ตรวจการแผํนดิน รวมทั้งหมดจานวน ๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จ/ยุติเรื่อง ทั้ง ๕ เรื่อง – ไม่มีเรื่องค้าง
(๑.๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๑๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๙ เรื่อง
- ได๎รับรายงานแล๎ว และอยูํระหวํางพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู๎วําราชการจังหวัด
จานวน ๒ เรื่อง
(๑.๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๘๐ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๖๗ เรื่อง
- ได๎รับรายงานวําอยูํระหวํางดาเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริง จานวน ๕ เรื่อง
- ได๎รับรายงานแล๎ว และอยูํระหวํางพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู๎วําราชการจังหวัด
จานวน ๘ เรื่อง
(๑.๕) ศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๘๗ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๖๕ เรื่อง
- ได๎รับรายงานวําอยูํระหวํางดาเนินการ จานวน ๕ เรื่อง
- ได๎รับรายงานแล๎ว และอยูํระหวํางพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู๎วําราชการจังหวัด
จานวน ๑๗ เรื่อง
(๑.๖) การดาเนินการตามข๎อหารือของสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๑๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จและรายงานให๎สภาผู๎แทนราษฎรทราบแล๎ว จานวน ๑๒ เรื่อง
- ได๎รับรายงานวําอยูํระหวํางดาเนินการ จานวน ๑ เรื่อง
- อยูํระหวํางพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู๎วําราชการจังหวัด จานวน ๒ เรื่อง
(๑.๗) กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมดจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จและรายงานให๎กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล๎ว
/. – ไมํมีเรื่องค๎าง. . .
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๑๒
– ไม่มีเรื่องค้าง
(๑.๘) สานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ ๖ จานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จและรายงานให๎สานักงานการตรวจเงินแผํนดินภูมิภาคที่ ๖ ทราบแล๎ว
- ไม่มีเรื่องค้าง
(๒)

สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๒๘ เรื่อง (เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล๎ว ๑๓ เรื่อง)
- ดาเนินการแล๎วเสร็/จยุติเรื่อง จานวน ๑๐เรื่อง (ยุติเรื่องเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล๎ว ๙ เรื่อง)
- อยูํระหวํางดาเนินการ จานวน ๑๘ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๒.๑) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๓ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๑ เรื่อง
- แจ๎งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินการแล๎วแตํยังไมํถึงกาหนดรายงานจานวน ๑ เรื่อง
- แจ๎งเตือนครั้งที่ ๑ แล๎ว แตํยังไมํถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
(๒.๒) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๗ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๒ เรื่อง
- แจ๎งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินการแล๎วแตํยังไมํถึงกาหนดรายงานจานวน ๒ เรื่อง
- ได๎รับรายงานแล๎ว และอยูํระหวํางพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู๎วําราชการจังหวัด

จานวน ๓ เรื่อง
(๒.๓) ศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๑๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล๎วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน ๗ เรื่อง
- แจ๎งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินการแล๎วแตํยังไมํถึงกาหนดรายงานจานวน ๔ เรื่อง
- แจ๎งเตือนครั้งที่ ๑ แล๎ว แตํยังไมํถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได๎รับรายงานวําอยูํระหวํางดาเนินการ จานวน ๑ เรื่อง
- ได๎รับรายงานแล๎ว และอยูํระหวํางพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู๎วําราชการจังหวัด
จานวน ๔ เรื่อง
(๒.๔) ข๎อหารือจากที่ประชุมสภาผู๎แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๒ เรื่อง
- แจ๎งให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินการแล๎วแตํยังไมํถึงกาหนดรายงานจานวน ๒ เรื่อง
ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ผํานมา (ตุลาคม ๒๕๕๕) ศูนย๑ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
- ได๎มีหนังสือแจ๎งเตือนครั้งที่ ๑ ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรายงานผลการตรวจสอบข๎อเท็จจริง
จานวน ๓ เรื่อง ได๎รับรายงาน ๓ เรื่อง ดาเนินการยุติเรื่อง ๒ เรื่อง ขอขยายเวลาในการตรวจสอบข๎อเท็จจริง
เพิ่มเติมอีก ๑๕ จานวน ๑ เรื่อง
ประธาน : ขอให๎เรํงรัดติดตามเรื่องร๎องเรียน ตามที่ได๎มอบนโยบายไว๎แล๎ว ขอให๎ติดตามเรื่องที่ยังค๎างอยูํและให๎
หัวหน๎าสํวนราชการกาชับเจ๎าหน๎าที่ชํวยเรํงรัดติดตามด๎วย
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ระเบียบวาระที่ ๔ . . .
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๑๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องการจัดพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : เนื่องจากพิธีอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งรัฐบาลได๎กาหนดให๎มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) จานวนผู๎รํวมอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมอบให๎อาเภอเชิญชวน
ผู๎มีจิตศรัทธารํวมอุปสมบท จานวนไมํต่ากวํา ๘๖ คน
(๒) กาหนดระยะเวลาการอุปสมบท ระหวํางวันที่ ๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
(๒.๑) การจัดพิธีขลิบผมผู๎จะอุปสมบท และซักซ๎อมขานนาค ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
(๒.๒) การจัดพิธีบรรพชา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ชํวงเช๎า) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
(๒.๓) การจัดพิธีอุปสมบท ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ชํวงบําย) กาหนดจัดพิธี ณ วัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร ,วัดแจ๎งแสงอรุณ และวัดบ๎านนาอ๎อย
(๒.๔) พระนวกะ จะปฏิบัติศาสนกิจในระหวํางวันที่ ๕-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร และในระหวํางวันที่ ๑๒-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดที่พระนวกะมีความประสงค๑
(๒.๕) การจัดพิธีถวายเกียรติบัตรแดํพระนวกะและพิธีลาสิกขา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
เวลา๑๓.๓๐ น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
(๓) ขอเชิญชวนสํวนราชการและภาคเอกชน รํวมบริจาคเงินเป็นคําใช๎จํายในการจัดพิธีอุปสมบทฯ โดย
กาหนดคําใช๎จํายในการอุปสมบทตํอคน จานวน ๓,๕๐๐ บาท บริจาคเป็นเจ๎าภาพสานักงานจังหวัดสกลนคร
(๔) ขอเชิญชวนทุกภาคสํวนรํวมออกโรงทานในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดย
แจ๎งความจานงและบริจาคได๎ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ประธาน : ขณะนี้ยังต๎องการขอรับการสนับสนุน และรํวมบริจาคเงิน อีกประมาณ ๓๐ รูป รูปละ ๓,๕๐๐ บาท
ทํานผู๎ที่มีจิตอันเป็นกุศล สามารถติดตํอขอรํวมบริจาค ได๎ที่ สานักงานจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการจัดพิธีรวมใจไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
๘๐ พรรษา มหาราชินี และ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร : ตามที่จังหวัดสกลนครได๎จัดทาโครงการรวมใจไถํชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ
๘๕ พรรษา มหาราชา ๘๐ พรรษา มหาราชินี และ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแจ๎งให๎
สํวนราชการ หนํวยงาน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ เพื่อประชาสัมพันธ๑ เชิญชวน ผู๎มีจิตศรัทธาบริจาครํวมโครงการ
รวมใจไถํชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชา ๘๐ พรรษา มหาราชินี และ ๖๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสามารถแจ๎งการบริจาคได๎ที่สานักงานปศุสัตว๑จังหวัดสกลนคร และสานักงาน
ปศุสัตว๑อาเภอ ทุกอาเภอ และมีผู๎มีจิตศรัทธาได๎แสดงความจานง รํวมโครงการรวมใจไถํชีวิตโค-กระบือฯ และ
บริจาคเงิน และตัวสัตว๑ รวมจานวน ๕๘ ตัว ดังนี้
- โค
๔๔ ตัว
- กระบือ ๑๔ ตัว
รวม ๕๘ ตัว
/. กรมปศุสัตว๑ . . .
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๑๔
กรมปศุสัตว๑ ได๎มอบสัตว๑ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ให๎แกํ
เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต เพิ่มเติมอีก จานวน ๗๕ ตัว
โดยกาหนดจัดทาพิธีรวมใจไถํชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชา
๘๐ พรรษา มหาราชินี และ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ สนามหน๎าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเกํา)
ประธาน : ผู๎ที่สนใจรํวมบริจาคเพิ่มเติม ขอให๎แสดงความจานงได๎ที่ สานักงานปศุสัตว๑จังหวัดสกลนคร จนถึง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องการจัดงานรัฐพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ด๎วยจังหวัดสกลนครได๎กาหนดจัดรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีกิจกรรมใน
งานรัฐพิธี คือ
ภาคเช้า - พิธีทาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ๑ ๘๖ รูป
ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
- พิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ณ มณฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- การลงนามถวายพระพรฯ ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน๑
ภาคค่า - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุํม-พุํมทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ มณฑลพิธีลานพระบรมราชานุสาวรีย๑รัชการที่ ๕
จึงขอเชิญสํวนราชการรํวมงานรัฐพิธีดังกลําว โดยพร๎อมเพียงกัน ทั้งนี้ จังหวัดได๎มีหนังสือแจ๎งทุกสํวนราชการและทุก
อาเภอทราบแล๎ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องการจัดงาน “รวมใจไทสกล ถวายพระพรชัยมงคลองค์ราชัน พระมิ่งขวัญแห่ง
ปวงชนชาวไทย ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร ได๎กาหนดให๎มีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระ
เกียรติ และดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เป็นประจาทุกปี สาหรับปีนี้ จังหวัดสกลนครได๎
พิจารณากาหนดจัดงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภายใต๎ชื่องานวํา “รวมใจไทสกล
ถวายพระพรชัยมงคลองค์ราชัน พระมิ่งขวัญ แห่งปวงชนชาวไทย” เชํนเดียวกันปีที่ผํานมา โดยกาหนดจัดขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีลานพระบรมราชานุสาวรีย๑
รัชการที่ ๕
จึงขอเชิญหัวหน๎าสํวนราชการพร๎อมคูํสมรส และข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง ในสังกัด ได๎รํวมงาน
ดังกลําว ทั้งนี้ ได๎มีหนังสือแจ๎งสํวนราชการทราบแล๎ว และขอให๎ตอบรับให๎สานักงานจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ประธาน : ขอเชิญชวนทุกทํานรํวมงานโดยพร๎อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
/. ๔.๔ เรื่องพิธีเจริญ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๕
๔.๔ เรื่องพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต๑นพเคราะห๑เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ด๎วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ๎งให๎จังหวัดสกลนคร โดยสานักงานวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต๑นพเคราะห๑เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให๎คงอยูํสืบไป
ในการนี้ จังหวัดสกลนคร กาหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต๑นพเคราะห๑เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญชวนหัวหน๎าสํวนราชการและบุคลากรในสังกัด รํวมพิธีดังกลําวโดยพร๎อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครดาเนินการ
“โครงการประชาอาสาปลูกปุา ๘๐๐ ล๎านกล๎า ๘๐ พรรษา มหาราชินี”โดยการน๎อมนาพระราชดารัสและ
พระราชดาริเกี่ยวกับเรื่องปุาไม๎ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผํนดิน และมติคณะรัฐมนตรีมาเป็นแนวทางดาเนินการ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร
ขอเรียนวํา ได๎ดาเนินการตามวัตถุประสงค๑โครงการประชาอาสาปลูกปุา ๘๐๐ ล๎านกล๎า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร แล๎ว ดังนี้
(๑) จังหวัดสกลนคร มีคาสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๖๗๗/๒๕๕๕ แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
“โครงการประชาอาสาปลูกปุา ๘๐๐ ล๎านกล๎า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร ”
(๒) จังหวัดได๎เชิญคณะกรรมการบริหารงาน “โครงการประชาอาสาปลูกปุา ๘๐๐ ล๎านกล๎า
๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร ”ประชุมหารือการดาเนินตาม
โครงการฯเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห๎องภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
(๓) จังหวัดจัดพิธีเปิดตัวโครงการประชาอาสาปลูกปุา ๘๐๐ ล๎านกล๎า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐ น.
/. ณ บริเวณ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๖
ณ บริเวณโครงการปุารักษ๑น้า บ๎านปุารักน้า ตาบลโคกสี อาเภอสวํางแดนดิน สกลนคร และในปีงบประมาณ
๒๕๕๕ จังหวัดสกลนครได๎ดาเนินการปลูกปุาตามโครงการฯไปแล๎ว เนื้อที่ ๕๐๓ ไรํ จานวนกล๎าไม๎ ๔๖,๓๕๐ กล๎า
เปูาหมายโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้าฯจังหวัดสกลนคร
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตัวชี้วัด
หนํวยนับ
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
๑.จัดเตรียมกล๎าไม๎
กล๎า ๒,๓๖๘,๔๐๐ ๒,๗๒๕,๒๐๐ ๒,๗๒๕,๒๐๐ ๒,๗๒๕,๒๐๐
๒.ปลูกปุา
ไรํ
๑๑,๘๔๒
๑๓,๖๒๖
๑๓,๖๒๖
๑๓,๖๒๖
๓.ราษฎรมีสํวนรํวมใน รุํน/คน
๑๘/๙๐๐
๑๘/๙๐๐
๑๘/๙๐๐
๑๘/๙๐๐
การอนุรักษ๑และ
ปูองกันรักษาปุา
แผนพื้นที่ปลูกตามโครงการฯปี ๒๕๕๖- ๒๕๕๙
มีแผนพื้นที่เปูาหมายจังหวัดสกลนครประมาณ ๕๒,๗๒๐ ไรํ จานวนกล๎าไม๎ ๑๐,๕๔๔,๐๐๐ กล๎า
โดย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีแผนพื้นที่ปลูกปุาเนื้อที่ ๑๑,๘๒๔ ไรํ จานวนกล๎าไม๎ ๒,๓๖๘,๔๐๐ กล๎า
และหนํวยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จะจัดเตรียมกล๎าไม๎เพื่อดาเนินการตามแผน
เปูาหมาย ปี ๒๕๕๖ จานวนกล๎าไม๎ ๒,๓๖๘,๔๐๐ กล๎า สํวนในการกาหนดพื้นที่และการเชิญชวนประชาสัมพันธ๑
ในระดับอาเภอ มอบหมายให๎ศูนย๑อานวยการสํงเสริมฟื้นฟูการปลูกปุาและปูองกันปราบปรามการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรปุาไม๎ อาเภอ (ศอส.ปท.อ.) เป็นผู๎ดาเนินการ สาหรับการขนสํงกล๎าไม๎ ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมรํวมกับทุกหนํวยงาน ทางานบูรณาการ ในการขนสํงกล๎าไม๎
ศูนย๑อานวยการสํงเสริมฟื้นฟูการปลูกปุาและปูองกันปราบปรามการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรปุาไม๎ จังหวัดสกลนคร (ศอส.ปท.จ.สน.) จะได๎จัดทาแผนและงบประมาณในการปลูกปุา ตามโครงการ
ประชาอาสาปลูกปุา ๘๐๐ ล๎านกล๎า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตั้งแตํปีงบประมาณ
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เพื่อของบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม/แผนพัฒนาจังหวัด/องค๑
บริหารสํวนจังหวัดสกลนคร ในการผลิตกล๎าไม๎ การอานวยการโครงการฯ การบารุงปุาตํอไป
คาสัง่ ศูนย๑อานวยการสํงเสริมฟืน้ ฟูการปลูกปุาและปูองกันปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรปุา
ไม๎ อาเภอ (ศอส.ปท.อ.)
แตํละอาเภอจะจัดทาคาสัง่ แตํงตัง้ ศูนย๑อานวยการสํงเสริมฟืน้ ฟูการปลูกปุาและปูองกันปราบปราม
การบุกรุกทาลายทรัพยากรปุาไม๎ อาเภอ (ศอส.ปท.อ.)เอง และจะได๎จัดทาแผนพื้นที่ปลูกพร๎อมประชาสัมพันธ๑ทุก
รูปแบบ เป็นแผนฯโยบายของประเทศ ทุกฝุายต๎องรํวมกันทางานแบบบูรณาการ
ประธาน : เป็นโครงการที่คนไทยทุกคนรํวมเป็นเจ๎าภาพปลูกปุา เพื่อน๎อมเกล๎าน๎อมกระหมํอมถวาย โดยมี
ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแตํปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จะต๎องมีการปลูกปุาในประเทศไทย และมีการดูแลรักษา
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๖ เรื่องการจัดงาน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๗
๔.๖ เรื่องการจัดงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ประจาปี ค.ศ.๒๐๑๒
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : ด๎วยจังหวัดสกลนคร กาหนดจัดงานเทศกาลแหํดาวคริสต๑มาส ประจาปี ค.ศ.
๒๐๑๒ ขึ้น ในวันอังคาร ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสานักมิสซังโรมันคาทอลิกทําแรํ-หนองแสง (โรงเรียน
เซนต๑ยอแซฟสกลนคร) อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งนับเป็นปีที่ ๓๒ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อฉลอง
การบังเกิดของพระเยซูและขอบคุณที่พระองค๑นาแสงสวํางและความรอดพ๎นมาสูํมวลมนุษย๑ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ๑
สํงเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น และสํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัดสกลนคร
โดยมีกิจกรรมการจัดงาน ดังนี้
(๑) การจัดขบวนแหํดาวคริสต๑มาส ประกอบด๎วย
- รถอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ๑ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ และสมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถ
- รถตกแตํงถ้าพระกุมาร
- รถประดับตกแตํงสาหรับให๎ผู๎มีเกียรตินั่งรํวมในขบวนแหํ
- รถยนต๑ประดับตกแตํงดาวที่เข๎ารํวมประกวด
(๒) การประกวดดาวคริสต๑มาส
(๓) การแสดงละครเทวดาวันคริสต๑สมภพ
(๔) การจุดพลุไฟ เพื่อความเป็นสิริมงคล
กาหนดจัดแถลงขําวการจัดงานฯ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณ
สานักมิสซังโรมันคาทอลิกทําแรํ-หนองแสง (โรงเรียนเซนต๑ยอแซฟสกลนคร) โดยมี ผู๎วําราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานการแถลงขําว
ประธาน : มีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ขอให๎ทางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชํวยอธิบายปัญหาด๎วย
แทน นายก อบจ. : เนื่องจากองค๑การบริหารจังหวัดสกลนคร ยังไมํมีบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจําย
จากการเลือกตั้งสภาจังหวัด และนายยกองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ที่ครบวาระ และรับรองในวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๕ ทาให๎การบริหารงบประมาณลําช๎า สํวนงบประมาณแหํดาว ในปี ๒๕๕๕ ทางองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัด ได๎ตั้งงบประมาณไว๎แล๎ว ในหมวดเงินทั่วไป ซึ่งไมํสามารถเบิกจํายได๎ ดังนั้น องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดสกลนครจะพิจารณาดาเนินการให๎ให๎แล๎วเสร็จ
ประธาน : ขอรับรองวํางบประมาณจะได๎แนํนอน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : พิธีเจริญพระพุทธมนต๑นพเคราะห๑เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ด๎วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ๎งให๎จังหวัดสกลนคร โดยสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต๑นพเคราะห๑เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให๎คงอยูํสืบไป
/. ในการนี้ . . .
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๑๘
ในการนี้ จังหวัดสกลนคร กาหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต๑นพเคราะห๑เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญชวนหัวหน๎าสํวนราชการและบุคลากรในสังกัด รํวมพิธีดังกลําวโดยพร๎อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่องโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร ได๎ขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข๑ บารุงสุข แบบ ABC ตาม
นโยบายของ กระทรวงมหาดไทย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะทางานทีมบูรณา
การสนับสนุนโครงการบาบัดทุกข๑ บารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดสกลนคร มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ความก๎าวหน๎าการจัดทาบัญชีครัวเรือน โครงการบาบัดทุกข๑ บารุงสุข แบบABC จังหวัดสกลนคร
ข๎อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สรุปดังนี้
เป้าหมาย จัดทาแล้ว
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)

ร้อยละ

ตาบลเปูาหมาย
ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ๑ จปฐ.
ผู๎นาชุมชนตามโครงการพลัง ๓ ประสานฯ
หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ ๑๔๐ หมูํบ๎าน

๒๗,๕๐๖
๑๓๕
๔๕๐
๑๙,๓๑๒

๒๑,๑๓๒
๑๒๗
๓๙๙
๑๗,๓๔๔

๗๖.๘๓
๙๔.๐๗
๘๖.๔๔
๘๕.๗๙

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จากเดือนก่อน
(ร้อยละ)
๑.๒๐
๒.๒๓
๔.๐๒

รวมทั้งสิ้น

๔๗,๔๐๓

๓๙,๐๐๒

๘๒.๒๘

๒.๔๗

กลุ่มเป้าหมาย

(

๒)กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบาบัดทุกข๑ บารุงสุข แบบABC
(๒.๑) รํวมกิจกรรมโครงการ เติมพลัง สร๎างสรรค๑ งานพัฒนาชุมชน ๒๕๕๖ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การทางานของเจ๎าหน๎าที่ และแนวทางในการจัดเวทีเรียนรู๎จากบัญชีครัวเรือนของกลุํมอาเภอที่ ๒ คือ อาเภอ
โพนนาแก๎ว, อาเภอกุสุมาลย๑, อาเภอพรรณานิคม, และอาเภออากาศอานวย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ศาลาเอนกประสงค๑ บ๎านโนนพอก ตาบลเชิงชุม อาเภอพรรณานิคม กลุํมเปูาหมาย จานวน ๒๐ คน
ประกอบด๎วย เจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา
(๒.๒) สนับสนุนวิทยากรในการ “จัดเวทีสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ข๎อมูลจากบัญชีครัวเรือน/
วิเคราะห๑ข๎อมูล จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและหาแนวทางแก๎ไข” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ
ศาลาวัดบ๎านทําวัดเหนือ หมูํที่ ๓ ตาบลเหลําปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร กลุํมเปูาหมาย จานวน ๓๐ คน
ประกอบด๎วย กลไกการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับหมูํบ๎าน (๒๕ ตาสับปะรด), ศจพ.ม. และเจ๎าหน๎าที่พัฒนา
ชุมชนอาเภอเมืองสกลนคร
(๒.๓) สํง “คูํมือการปฏิบัติงานโครงการบาบัดทุกข๑ บารุงสุข แบบ ABC” ให๎อาเภอ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการกระบวนเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชุมชน
(๓) จัดเวทีเรียนรู๎จากข๎อมูลบัญชีครัวเรือน ๙ อาเภอ คือ อาเภอพังโคน, อาเภอวาริชภูมิ,
/ . อาเภอเจริญศิลป์. . .
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๑๙
อาเภอเจริญศิลป์, อาเภอโพนนาแก๎ว, อาเภอกุดบาก, อาเภอวานรนิวาส, อาเภอพรรณานิคม, อาเภอเมืองสกลนคร
และอาเภออากาศอานวย
(๔)
สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหาสูํการจัดทาแผนชุมชน/โครงการ/กิจกรรม
“เวทีการเรียนรู๎บ๎านขุนภูมิ หมูํที่ ๕ ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส” เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ศาลาประชาคมหมูํบ๎าน
สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหา
สูํการจัดทาแผนชุมชน/โครงการ/กิจกรรม นาไปสูํการแก๎ไขปัญหาชุมชนอยํางยั่งยืน
เวทีการเรียนรู๎บ๎านขุนภูมิ หมูํที่ ๕ ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคมหมูํบ๎าน
รายจ่ายที่น่าสนใจ
แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
๑. ปุ๋ยเคมี
๑.๑ ใช๎ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช๎
จัดฝึกอบรมการทาปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยเคมี
๑.๒ อนุรักษ๑พํอพันธุ๑ แมํพันธุ๑โค,
กระบือ เพื่อใช๎ประโยชน๑จาก
มูลสัตว๑
๒. คําโทรศัพท๑
๒.๑ โทรศัพท๑ติดตํอกันในเรื่องที่ ประชาสัมพันธ๑ เรื่อง การใช๎
จาเป็น
โทรศัพท๑ตามความจาเป็น เพื่อลด
๒.๒ ไมํสํงเสริมให๎เด็กที่มีวุฒิภาวะ ปัญหาสังคม และคําใช๎จํายใน
น๎อยมีโทรศัพท๑มือถือ
ครอบครัว
๓. คําเหล๎า, เบียร๑, เครื่องดื่ม-ชูกาลัง ๓.๑ ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่ งานศพปลอดเหล๎า
มีแอลกอฮอล๑ และเครื่องดื่ม
ชูกาลังให๎น๎อยลง
๓.๒ ดื่มน้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
๓.๓ ลดคํานิยมในการดื่มเหล๎า,
เบียร๑ในวงสนทนา
๔. การเสี่ยงโชค
๔.๑ ลดปริมาณการซื้อ
จัดรณรงค๑ เรื่อง ผลกระทบจาการ
๔.๒ ไมํจับกลุํมสนทนาเรื่องหวย ซื้อหวย หรือการพนันตํางๆ
๔.๓ เน๎นย้าให๎ประชาชนตระหนัก
ถึงข๎อเสียของการเสี่ยงโชค
๕. คําขนมกรุบกรอบ
๕.๑ ลดปริมาณการซื่อ
ประชาสัมพันธ๑ หรือรณรงค๑
๕.๒ สํงเสริมให๎เด็กๆ มีการเก็บ
ประโยชน๑และโทษของ
ออมเงิน แทนการนาเงินไปซื้อ ขนมกรุบกรอบ
ขนมกรุบกรอบ
๕.๓ ชี้ให๎เห็นโทษของขนม
กรุบกรอบ
(อาจทาให๎เกิดโรคอ๎วน)
/ . ที่ประชุม . . .
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๒๐
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๙ เรื่องการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจาปี ๒๕๕๕
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
(OTOP Product Champion: OPC) จังหวัดสกลนคร
ความเป็นมา
การดาเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไทย(OTOP Product Champion :
OPC ) เป็นโครงการตามนโยบายการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ เพื่อจัดทาฐานข๎อมูลผู๎ผลิต
ผู๎ประกอบการ OTOP และการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑(๑ – ๕ ดาว) ที่จะนาไปสูํการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
นาไปใช๎ประโยชน๑ในการกาหนดแผนการสํงเสริมและพัฒนาได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งกาหนดดาเนินการคัดสรรฯ ทุก
ๆ ๒ ปี โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑แหํงชาติ(กอ.นตผ.) มีมติการ
ประชุมคณะกรรมการ อานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑แหํงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๕ เห็นชอบให๎กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑ไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๕(OTOP Product Champion : OPC)
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ๑(Product Level) ที่จะนาไปสูํการพัฒนาผลิตภัณฑ๑(Product Development)
(๒) เพื่อจัดระบบฐานข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ (Profile) ที่จะใช๎ในการทางานเชิงบูรณาการของทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎อง
(๓) เพื่อเสริมสร๎างคุณคําของผลิตภัณฑ๑ให๎เป็นที่ยอมรับแกํบุคคลทั่วไป จนสามารถใช๎เป็นแหลํงสร๎าง
รายได๎และความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน
(๔) เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎ผลิต /ผู๎ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑
การรับสมัคร
รับสมัครที่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ ในระหวํางวันที่ ๒๖-๒๙พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ดาเนินการคัดสรรในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ณ โรงแรมพี.ซีพาเลซอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
คุณสมบัติของผู้ผลิตผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ
(๑) เป็นผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP ที่มีชื่ออยูํในการสารวจและลงทะเบียนผู๎ผลิต /ผู๎ประกอบการ
OTOP ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
(๒) เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ได๎แจ๎งไว๎ในการสารวจและลงทะเบียนผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ OTOPปี พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) ผลิตภัณฑ๑ ต๎องผํานการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด เชํน อย. และหากผลิตภัณฑ๑ไมํ
ใดมี
ข๎อกาหนดของกฎหมายระบุไว๎ต๎องผํานการรับรองมาตรฐานอยํางใด อยํางหนึ่ง กํอนวันสมัครเข๎ารับ การคัดสรร
เชํน มผช., มอก. , ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑เป็นต๎น ทั้งนี้ กรณี
ผลิตภัณฑ๑เครื่องประดับอัญมณี หากไมํมีมาตรฐานใดรับรองให๎สามารถสํงเข๎ารับการคัดสรรฯ ได๎
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ
ผลิตภัณฑ๑ที่คัดสรรฯ แบํงออกเป็น ๕ กลุํมประเภทผลิตภัณฑ๑ ตามนิยามความหมายที่ระบุ ตํอไปนี้
(๑) ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งได๎รับมาตรฐาน อย. , GAP,
GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ , ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ๑ เพื่อการจาหนําย
ทั่วไป
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๒๑
/. ๒. ประเภทเครื่องดื่ม . . .
(๒) ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ ได๎แกํ สุราแชํ สุรากลั่น
สาโท อุ ไวน๑ เหล๎าขาว ๓๕-๔๐ ดีกรี เป็นต๎น และเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอล๑ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑เครื่องดื่ม
ประเภทพร๎อมดื่ม ผลิตภัณฑ๑ประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑ๑ประเภทชง เชํน น้าผลไม๎ น้าสมุนไพร เครื่องดื่ม
รังนก กาแฟคั่ว กาแฟปรุงสาเร็จ ขิงผงสาเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหมํอน ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชัก น้าเฉาก๏วย
น้าเต๎าหู๎ นมสด นมข๎าวกล๎อง เป็นต๎น
(๓) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ๎าทอและผ๎าถักจากเส๎นใยธรรมชาติหรือเส๎นใยสังเคราะห๑
รวมทั้งเสื้อผ๎า/เครื่องนุํงหํม และเครื่องแตํงกายที่ใช๎ประดับตกแตํงประกอบการแตํงกาย ทั้งเพื่อประโยชน๑ในการ
ใช๎สอยและเพื่อความสวยงาม
(๔) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่มีไว๎ใช๎หรือตกแตํงประดับ ใน
บ๎าน สถานที่ตํางๆ เชํน เครื่องใช๎ในบ๎าน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มีวัตถุประสงค๑เพื่อการใช๎สอย หรือประดับ
ตกแตํง หรือให๎เป็นของขวัญ เพื่อให๎ผู๎รับนาไปใช๎สอยในบ๎าน ตกแตํงบ๎าน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ๑ที่สะท๎อนถึงวิถีชีวิต
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถิ่น และสินค๎านั้นต๎องไมํผลิตโดยใช๎เครื่องจักรเป็นหลัก และใช๎แรงคนเป็นสํวน
เสริมหรือไมํใช๎แรงงานคน โดยประเภทของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก แบํงออกเป็น ๗ กลุํม ดังนี้
(๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
หมายถึง ผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพรหรือมีสมุนไพรเป็น
สํวนประกอบอาจใช๎ประโยชน๑ และอาจสํงผลตํอสุขภาพ ได๎แกํ ยาจากสมุนไพร เครื่องสาอางสมุนไพร
วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน เชํน น้ายาล๎างจานสมุนไพร สมุนไพรไลํยุงหรือกาจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑ๑
จากสมุนไพรที่ใช๎ทางการเกษตร เชํน น้าหมักชีวภาพ น้าส๎มควันไม๎ เป็น
การจัดระดับผลิตภัณฑ์
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการดาเนินการคัดสรรฯ จัดระดับ
ผลิตภัณฑ๑ มีระดับเดียว คือ ระดับประเทศเทํานั้น โดยใช๎หลักเกณฑ๑เฉพาะแตํละประเภทผลิตภัณฑ๑ (Specific
Criteria) ซึ่งกาหนดคะแนนรวมไว๎ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด๎วย หลักเกณฑ๑ในการพิจารณา ๓ ด๎าน คือ
หลักเกณฑ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑และความเข๎มแข็งของชุมชน หลักเกณฑ๑ด๎านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ๑
และหลักเกณฑ๑ด๎านคุณภาพผลิตภัณฑ๑ ซึ่งจะนามากาหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ๑ (Product Level)
ออกเป็น ๕ ระดับ ตามคําคะแนน ดังนี้
(๑) ระดับ ๕ ดาว (ได๎คะแนนตั้งแตํ ๙๐ -๑๐๐ คะแนน) เป็นสินค๎าที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือมี
ศักยภาพในการสํงออก
(๒) ระดับ ๔ ดาว (ได๎คะแนนตั้งแตํ ๘๐ – ๘๙ คะแนน) เป็นสินค๎าที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสูํสากล
(๓) ระดับ ๓ ดาว (ได๎คะแนนตั้งแตํ ๗๐ – ๗๙ คะแนน) เป็นสินค๎าที่มีคุณภาพระดับกลางที่สามารถ
พัฒนาสูํระดับ ๔ ดาวได๎
(๔) ระดับ ๒ ดาว (ได๎คะแนนตั้งแตํ ๕๐ – ๖๙ คะแนน) เป็นสินค๎าที่สามารถพัฒนาสูํระดับ ๓ ดาว มี
การประเมินศักยภาพเป็นระยะ
(๕) ระดับ ๑ ดาว (ได๎คะแนนต่ากวํา ๕๐ คะแนน) เป็นสินค๎าที่ไมํสามารถพัฒนาสูํระดับ ๒ ดาวได๎
เนื่องจากมีจุดอํอนมาก และพัฒนายาก
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๑๐ เรื่องกิจกรรม . . .
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๒๒
๔.๑๐ เรื่องกิจกรรมงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร : ตารวจภูธรจังหวัดและประธานชมรมผู๎อนุรักษ๑พระเครื่องพระบูชา
ไทยสกลนคร ได๎จัดกิจกรรมงานประกวดพระเครื่องพระบูชาขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหวํางวันที่ ๘-๙ ธันวาคม
๒๕๕๕ ระหวํางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อประโยชน๑สาธารณะ และจัดหารายได๎สนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังนี้
(๑) เพื่ออนุรักษ๑สืบสานพระเครื่อง พระบูชาไทย และพระเครื่องเมืองสกลนคร
(๒) สมทบทุนในการจัดทาหนังสือ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก..สกลนคร” ของทาง
จังหวัดสกลนคร
(๓) เพื่อเป็นสวัสดิการแกํข๎าราชการตารวจในจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๑ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอขอบคุณสํวนราชการ หนํวยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ที่รํวมออกหนํวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดโพธิ์ศรี หมูํที่ ๑
ตาบลสร๎างค๎อ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีสํวนราชการ/หนํวยงานรํวมออกให๎บริการ ดังนี้
- หนํวยออกให๎บริการ จานวน ๕๕ หนํวย
- เจ๎าหน๎าที่ออกให๎บริการ จานวน ๒๗๕ คน
กาหนดการออกบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
ขอเชิญสํวนราชการ หนํวยงาน ทุกภาคสํวน รํวมออกบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต๎นไป ณ วัดกลางโพธิ์ชัย บ๎านหนองปลิง
หมูํที่ ๑ ตาบลสุวรรณคาม อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อนาบริการของหนํวยงานไปให๎บริการแกํประชาชน
ในพื้นที่
ขอความกรุณาสํงแบบตอบรับเข๎ารํวมกิจกรรม ให๎จังหวัด ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ทางโทรสารหมายเลข ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑,๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗ หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส๑dopasn@hotmail.com
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๒ เรื่องเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหลํากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๑)งานรับบริจาคโลหิต
รายการ
เดือนนี้
รวมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณ
หมายเหตุ
( พ.ย.๕๕)
จานวนครั้ง
๑๐
๑๕
จานวนผู๎บริจาค
๑,๓๓๙
๒,๔๒๑
ปริมาณโลหิตที่ได๎รับ
๔๐๑,๗๐๐
๖๓๖,๓๐๐
/. ๑.๑ ผลการ. . .
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๒๓
(๑.๑) ผลการรับบริจาคโลหิต
ครั้งที่

วันที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒
๕
๖
๘
๑๓
๑๕
๒๑
๒๒
๒๓
๒๖

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
ม.ราชภัฏสกลนคร
อาเภอกุสุมาลย๑
ธนาคาร ธ.ก.ส.
อาเภอโพนนาแก๎ว
อาเภอเตํางอย
อาเภอนิคมน้าอูน
อาเภอพรรณานิคม
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
อาเภอพังโคน
อาเภอวาริชภูมิ
รวม

เป้าหมาย
(ราย)
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

ผลรับบริจาคโลหิต
จานวน ปริมาณโลหิต
(ราย)
(ซีซี.)
๑๒๖
๓๗,๘๐๐
๑๑๓
๓๓,๙๐๐
๕๒
๑๕,๖๐๐
๑๒๙
๓๘,๗๐๐
๑๐๗
๓๒,๑๐๐
๑๓๑
๓๙,๓๐๐
๑๕๙
๔๗,๗๐๐
๑๕๙
๔๗,๗๐๐
๒๓๔
๗๐,๒๐๐
๑๒๙
๓๘,๗๐๐

๒,๐๐๐

๑,๓๓๙

(๑.๒) แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
๔
จังหวัดทหารบกสกลนคร
๗
อาเภอโคกศรีสุพรรณ
๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒๐ โรงเรียนธาตุนารายณ๑
๒๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ฯ
๒๗ อาเภอเจริญศิลป์
(๒) การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ประเภท
เดือนนี้
(พ.ย.๕๕)
ดวงตา
๒๐ ราย
อวัยวะ
รํางกาย
๑๑ ราย

๔๐๑,๗๐๐
เป้าหมาย
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

รวมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณ
๒๐ ราย
๒ ราย
๒๒ ราย

หมายเหตุ
/ . (๓) การจัดหา. . .
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๒๔
(๓) การจัดหาสมาชิก
ประเภท

เดือนนี้
(พ.ย.๕๕)
๒

สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

(๔) การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี
รายการ
๕ พ.ย. ๕๕ ชํวยเหลือผู๎ปุวยฐานะ
ยากจน
๒๑ พ.ย. ๕๕ ชํวยเหลือผู๎ประสบ
อัคคีภัย
๒๓ พ.ย. ๕๕ ชํวยเหลือผู๎ประสบ
อัคคีภัย

รวมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณ
หมายเหตุ
-

๒

สถานที่
ตาบลโพธิไพศาล
อาเภอกุสุมาลย๑
ต.นาหัวบํอ และต.นาใน
อาเภอพรรณานิคม
ตาบลมํวงไขํ
อาเภอพังโคน
ตาบลมํวงไขํ
อาเภอพังโคน
ตาบลสํองดาว
อาเภอสํองดาว
รวม

เงินสด
๓,๐๐๐

สิ่งของมูลคํา
๒,๕๐๐

รวม
๒,๘๐๐

๖,๐๐๐

๓,๘๐๐

๙,๘๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๑,๕๐๐

๓,๐๐๐

๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๐๐๐

๑,๙๐๐

๔,๙๐๐

๑๖,๐๐๐

๙,๒๐๐

๒๕,๒๐๐

เงินสด
(บาท)

รวมมูลคํา
(บาท)

( ๔.๑) ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ว.ด.ป

สถานที่

๘ พ.ย. ๕๕

ตาบลนาใน
อาเภอพรรณานิคม
๒๒ พ.ย. ๕๕ ตาบลสร๎างค๎อ
อาเภอภูพาน
(

ถุงยังชีพ
จานวน(ชุด)
มูลคํา(บาท)
๑๐

๕๐๐

-

๕,๐๐๐

๑๐

๕๐๐

-

๕,๐๐๐

เงินสด
(บาท)

รวมมูลคํา
(บาท)

-

๒๕,๐๐๐

๔.๒) โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่น ๆ
ว.ด.ป

๑๔ พ.ย.๕๕

สถานที่
อาเภอภูพาน

ถุงยังชีพ
จานวน(ชุด)
มูลคํา(บาท)
๕๐

๕๐,๐๐๐

/. ๔.๓ โครงการ . . .
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๒๕
(

๔.๓) โครงการสร้างบ้าน แปลงเฮือน ร้อยดวงใจไทสกล ฯ
รายการ
ว.ด.ป
๑๔ พ.ย.๕๕

สถานที่
นายวรรณ เกตุโสภา ต.สร๎างค๎อ
อาเภอภูพาน

เงินสด

บ๎าน(หลัง)

รวมมูลคํา
(บาท)

๑๐,๐๐๐

๑

๑๐,๐๐๐

ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข๎อสั่งการของผู๎บังคับบัญชา
๕.๑ เรื่องการรายงานผลการรับจานาข้าวจังหวัดสกลนคร
การค้าภายในจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานการรับจานาข๎าวในจังหวัดสกลนคร มีจานวน ๑๓ จุด โรงสี ๒๑ จุด
และนอกพื้นที่ จานวน ๒ จุด ปัจจุบันรับจานาข๎าว อยูํที่ ๔,๗๑๒.๙ ตัน ในการดาเนินการ ได๎รับแจ๎งจากโรงสีสกล
ที่เป็นโรงสีรับจานาทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง โรงสีสกล รับจานา ๓,๐๐๐ ตัน จึงทาให๎ระบายข๎าวไมํทัน เมื่อคืนมีฝนตก
จึงทาให๎เกิดความเสียหายกับข๎าวที่รับจานาขอปิดจุดรับจานาข๎าว ๒ วัน ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ และเปิด ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอประชาสัมพันธ๑เกษตรกรลํวงหน๎า ประชาสัมพันธ๑ผู๎ที่จบการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี และอนุปริญญาตรี ที่ยังวํางงานอยูํ จุดรับจานาข๎าวอาเภอวานรนิวาส ยังขาดแคลนคนประจาจุดรับ
จานา ขอให๎นายอาเภอประสานไปยังคนในพื้นที่อาเภอวานรนิวาส
นายอาเภออากาศอานวย : ทางอาเภออาอากาศอานวยขอให๎เกษตรกรจัดคิวรับจานาข๎าว และให๎ทางโรงสีจัดคิว
ให๎ได๎ วันละ ๕๐ คิว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทางเกษตรกรขอคิวเพิ่มเป็น ๗๐ คิว ตํอวัน ขอให๎ชํวยประสาน
ให๎ด๎วย ประเด็นที่สาคัญ คนที่ทางานได๎รับเงินเป็นชั่วโมง ที่รับไมํได๎คือการที่เกษตรกรนาข๎าวมากอง การระบายข๎าว
การเก็บข๎าวไมํทัน
ประธาน : ขณะนี้ข๎าวเริ่มเข๎าสูํกระบวนการรับจานามากขึ้น ข๎าวที่เข๎าสูํโครงการนําจะนาเข๎าสูํกระบวนการแล๎วเสร็จ
ไมํเกินวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๒ เรื่องงานยาเสพติด
ประธาน : นอกจากเรามีโครงการ “ครอบครัวอุํนใจ ได๎ลูกหลานกลับคืน” ได๎ทดลองในอาเภอละ ๑ หมูํบ๎าน หรือ ๑
ชุมชน ขณะนี้ดาเนินงานมาแล๎ว ๓๐ วัน ขอให๎เรํงรัดการดาเนินการให๎แล๎วเสร็จ และทาให๎เป็นชุมชนที่เข๎มแข็งจริง ๆ
ขณะนี้ดาเนินการมาครบ ๓๐ วัน โครงการนี้มีกาหนดการในการดาเนินงาน ๙๐ วัน ขอให๎เรํงรัดดาเนินการให๎แล๎ว
เสร็จให๎เป็นตัวอยํางในด๎านปูองกัน ปราบปราม บาบัด รักษา สาหรับงบประมาณสํวนท๎องถิ่น ได๎รับแจ๎งวําจะจัดสรร
เงินในอัตราเดียวกับปีที่แล๎ว ขอให๎ทุกสํวนได๎ดาเนินการด๎วย นอกจากนั้นยังมีโครงการยุทธศาสตร๑เดิมของปี ๕๕ ก็
ขอให๎ทุกฝุายได๎ดาเนินการในสํวนนี้ให๎ชัดเจน
ที่ประชุม : รับทราบ
/. ๕.๓ เรื่องการลด . . .
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๒๖
๕.๓ เรื่องการลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงปีใหม่
ประธาน : อยากให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องวางแผนวําในปีที่ผํานมามีข๎อบกพรํองที่ทาให๎คนเจ็บ คนตาย เราอาจจะรณรงค๑
ในถนนสายหลักมากเกินไป อยากให๎ตรึกตรองแผนในเรื่องนี้ มากขึ้น ขอให๎ชํวยดาเนินการในสํวนนี้ สาหรับเปูาหมาย
ในการดาเนินงานรัฐบาลลดทุกปีปีละ ๑๐ % ลดเปูาหมาย ในการสูญเสีย ขอให๎ผู๎กากับ และนายอาเภอ รํวม
ประชุมปรึกษาหารือกํอนถึงเทศกาลปีใหมํ
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๔ เรื่องภาวะภัยแล้ง
ประธาน : เรื่องที่หนึ่งคือการทานาปรังในเขตพื้นที่ชลประทาน นิคมน้าอูน ซึ่งมีข๎อตกลงในที่ประชุม
มีการจัดสรรน้าในพื้นที่ในการทานาแล๎ว ราษฎรได๎แจ๎งความประสงค๑วําจะขอทานาปรัง จานวน ๔๖,๐๐๐ ไรํ แตํน้า
ในเขื่อนจริง ๆ จัดสรรทานาปรัง ๒๑,๐๐๐ ไรํ ลดลงมา ประมาณ ๔๕ – ๔๖ เปอร๑เซ็นต๑ อยากจะฝากทํานนายอาเภอ
กลุํมผู๎ใช๎น้าไปจากัด อยําให๎ทานาปรังเกินกวําปริมาณที่กาหนดไว๎ เพราะฉะนั้นจะจัดสรรให๎ไมํได๎ จะเกิดปัญหาไมํมี
น้าในชํวงข๎าวกาลังตั้งท๎องอยูํ มีอาเภอพรรณานิคม อาเภอพังโคน อาเภอเมือง ขอความกรุณาชํวยทาความเข๎าใจด๎วย
สาหรับพืชสํวนอื่น ๆ ๘,๐๐๐ ไรํ ได๎ตามความต๎องการที่สารวจไว๎แล๎วไมํได๎ลดพื้นที่
เรื่องที่สองเกี่ยวกับภาวะแห๎งแล๎ง ขอให๎นายอาเภอ สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องไปดูแลเตรียมการใน
สํวนที่เกี่ยวข๎อง ตอนนี้เริ่มแห๎งไปเรื่อยๆ ฝนจะตกชํวงเดือนเมษายน ประมาณ อีก ๔ เดือนข๎างหน๎าฝนถึงจะตก
แหลํงน้าดิบในหมูํบ๎านเริ่มไมํคํอยมี ขอให๎เตรียมการ และจัดทารายละเอียด ถ๎าสามารถชํวยแก๎ไขปัญหาได๎ก็ยินดี
สนับสนุนขอให๎ทํานนายอาเภอได๎วางแผนทางานในเชิงรุก เพื่อเตรียมการแก๎ไขปัญหาในภาวะแห๎งแล๎งที่จะตกกับพี่
น๎องประชาชน
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๕ เรื่องการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
ประธาน : การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ที่จัดขึ้นในตํางอาเภอ ยกเว๎นอาเภอเมืองจัดขึ้นในพื้นที่ ๑๗ อาเภอ
ของจังหวัดสกลนคร ขอเน๎นย่าให๎จัดงานอยํางสมพระเกียรติทุกพิธีการตํางๆ รูปแบบการจัดงาน ขั้นตอนการจัดงาน
กระบวนการการแตํงกายในพิธีการตํางๆ ขอให๎เป็นไปตามระเบียบที่ควรปฏิบัติได๎สมพระเกียรติ ข๎อเน๎นย่าวํางานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอให๎นายอาเภอลงไปให๎คาแนะนาในการจัดงาน ให๎เกิดความ
เรียบร๎อยและสมพระเกียรติ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องการจัดสภากาแฟ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ขอประชาสัมพันธ๑การจัดสภากาแฟ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๕
ที่อาคาร ๑๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ประธาน : หลังจากรํวมงานสภากาแฟ ขอเชิญทุกทํานรํวมงานเกษตรแฟร๑ฯ
ที่ประชุม : รับทราบ
/. สวัสดิการ . . .
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๒๗
๖.๒ เรื่องประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.แรงงาน สาหรับผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร : เรื่องหน๎าที่ของนายจ๎าง เมื่อจ๎างคนรับใช๎ในบ๎าน
ซึ่งประกาศใช๎เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๕๕ ที่ประชุมได๎รับทราบแล๎วโดยหลักการ เมื่อมีคนรับใช๎ในบ๎านจะต๎องปฏิบัติตาม
พรบ.คุ๎มครองจะต๎องจัดให๎มีวันหยุดประจาสัปดาห๑อยํางน๎อย สัปดาห๑ละ ๑ วัน จะต๎องจัดให๎มีวันหยุดตาม
ประเพณี ปีละ ๑๓ วัน รวมวันแรงงานด๎วย เมื่อทางานครบ ๑ ปี นายจ๎างจะต๎องจัดให๎ลูกจ๎างมีวันหยุดพักผํอน
๑ ปี อยํางน๎อยปีละ ๖ วัน เมื่อเจ็บปุวยจะต๎องได๎รับการการรักษา มีสิทธิลาได๎ ปีละ ๓๐ วัน ทางาน ลูกจ๎าง
จะต๎องมีอายุไมํต่ากวํา ๒๕ ปี และไมํสามารถเรียกร๎องรับเงินประกันได๎ กรณีที่จะมีการเลิกจ๎าง ต๎องแจ๎งให๎ทราบ
กํอนลํวงหน๎า ๑ รอบของการจํายคําจ๎าง ถ๎าแจ๎งฉุกเฉินต๎องมีการจํายชดเชยด๎วย ต๎องจํายคําจ๎างให๎ตรงตามเวลา
ด๎วย ถ๎าไมํจํายนายจ๎างจะมีความผิด ปรับดอกเบี้ยร๎อยละ ๑๕ ตํอปี จะมีเงินเพิ่มทุก ๗ วัน มีผลบังคับใช๎แล๎ว
หากต๎องการข๎อมูลเพิ่มเติมติดตํอได๎ที่ สานักงานสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน อยูํในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เป็นเรื่องที่ต๎องรับทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู๎จดรายงานการประชุม

(นางสุภัค วรรณการ)
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

