รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดสกลนคร
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
-----------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
๒ นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์
๓. นายไกรราศ แก้วดี
๔. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
๕. นายประสงค์ คงเคารพธรรม
๖. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๗. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
๘. นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์
๙. นางสาวสุจิตรา วงศ์อินอยู่
๑๐. นายอุดม แก้วนิล
๑๑. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
๑๒. นายอภิชาต สังข์ศรี
๑๓. นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย
๑๔. นายชาตรี จันทร์เพ็ชร์
๑๕. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๖. นายสิทธิศักดิ์ หอมแพน
๑๗. นายสมชาย อุดมโชค
๑๘. นายวิจิตร งามชื่น
๑๙. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๒๐. ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิชัย บวรเนตร
๒๑. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
๒๒. นายอาณาจักร สุทธายน
๒๓. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๔. นางวัลภา เดชากิจไพศาล
๒๕. นางอดาพร สมพงษ์
๒๖. พันโท ธงชัย อุ่นใจ
๒๗. นายฉลอง อินทนนท์
๒๘. นางพรทิพย์ สมวงศ์
๒๙. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์
๓๐. นายถวิล พงษ์อินทร์ธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
คลังจังหวัดสกลนคร
ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสว่างแดนดิน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
แทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
รก.ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
แทน สัสดีจังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
สถิติจังหวัดสกลนคร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
รก.ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสกลนคร
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๒
๓๑. นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
แทน ผอ.พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
๓๒. ว่าที่ พ.ต.ประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ รก. วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
๓๓. นายไสว นะธิศรี
แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
๓๔. นายประเวศ กันสุข
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
๓๕. นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
๓๖. นายภูมิศร์ จีนาวงศ์
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
๓๗. นางสาวปัทมาฆะ อินธิแสง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
๓๘. นายวรวิทย์ เหนี่ยงพึ่ง
อัยการจังหวัดสกลนคร
๓๙. นายสุเมธ สิงคารวานิช
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
๔๐. นางสาวมัลสิตา เพ็งคํา
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๔๑. นายนรเชษฐ พิทักษ์สฤษดิ์
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสกลนคร
๔๒. นางเทวี สิงห์พรมมา
แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร
๔๓. นายชัยวัฒน์ คนพิทักษ์
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
๔๔. นายวิเชียร กิตติจารุวฒ
ั นา
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
๔๓. พ.อ.อรรถสิทธิ์ โชติรัตน์
แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
๔๔. พ.อ.พาคริต สนิทม่วง
แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ สกลนคร
๔๕. พ.ท.ธงชัย ธีรภาพ
แทน ผบ.นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
๔๖. น.ต.นิเวศ ศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๒๓๖
๔๗. พ.ต.ต.ประดิษฐ์ อุปจันโท
แทน ผกก.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
๔๘. นายวีระศักดิ์ วิเชียรแสน
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร
๔๙. นายเกียงศักดิ์ วงศ์รัตน์
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
๕๐. นายวิวัฒน์ สมานชาติ
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
๕๑. นายศิริพงษ์ พาาดี
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
๕๒. นายอนุรักษ์ อุปพงศ์
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนครเขต ๒๓
๕๓. นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
๕๔. ผศ.ชนินทร์ วะสีนนท์
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕๕. นายณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๕๖. นายสรศิลป์ นันตสุข
แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
๕๗. พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
/ . ๕๗. พ.จ.อ. . . .
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๓
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.

นายสมจิต เข็มทอง
นายประดิษฐ์ ปิ่นกระจาย
นายมารุต ทรัพย์สุขสําราญ
นายอมรกฤต อินตา
นายสุวฒ
ั น์ เจียระคงมั่น
นายจาณิชย์ คะสีทอง
นายวัชรพงศ์ ศรีสําราญ
นายกาญจน์ หมวกกุล
นางวันเพ็ญ วารินทร์
นางสาวเยาวภา ศิริบัญ
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
นายวสันต์ ปิ่นเงิน
นายชัชวัฒน์ วัฒนธิ์รางกูร
นายสมบัติ ม่อมพะเนาว์
นางรัชนี เจริญพร
นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
นายขวัญชัย ทัศคร
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสถาน

๗๗. นางธนันลดา คงศิลป์ศิริวรกุล
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.

นายสุรสีห์ ลานนท์
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายพินิจ
นายสนธิ อนุญาหงส์
นายเรืองสุวรรณ โยวะ
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
นางพูลทรัพย์
นายบุญส่ง ศรีนัครินทร์
พ.ท.อานุภาพ อุทาสา
ดร.จิตรา พึ่งพาณิช
นางพูลทรัพย์ ศิริพงษ์
นาวาอากาศตรีวิทยา ดอกบัวโรย
พ.อ.อธิป แก้วดวงใหญ่
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงน้ําอูน
แทน หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
แทน หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒ นทพ.
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.๐๑๗
หัวหน้าสถานีวิทยุ ๙๐๙
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
/. ๙๒. นายวิโรจน์ . . .
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๔
๙๒. นายวิโรจน์ โยวบุตร
๙๓. นายศรีวิทย์ วุธรา
๙๔. นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
๙๕. นายธรรมรัตน์ นามวงษ์
๙๖. นายปรีชา จันทะวงศ์
๙๗. นายประจักษ์ รัตนมณี
๙๘. นายชูชาติ เทพสุต
๙๙. นายประสิทธิ์ ค้าดี
๑๐๐. นายวีรวัฒน์ บุ่งทาแซง
๑๐๑. นายเฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม
๑๐๒. นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์
๑๐๓. นางนฤมล อินธิแสง
๑๐๔. นายปริญญา สมมิตร
๑๐๕. นายบุญเชิด วิมลสุจริต
๑๐๖.. นายประชาชาติ นพเสนีย์
๑๐๗. น.ต.สินสมุทร สุวรรณานนท์
๑๐๘. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ
๑๐๙. นายจําเริญ อุศรัตนิวาส
๑๑๐. นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
๑๑๑. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าเขื่อนน้ําพุง
แทน ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพานราชนิเวศน์
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
หัวหน้าบ้านพักและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๓
แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
แทน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
แทน ผบ. สถานีรายงานภูเขียว
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ําจืดเขื่อนน้ําอูน
ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร
๑๑๒. นายสมชาย ปิ่นประเสริฐ
พลังงานจังหวัดสกลนคร
๑๑๓. นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูจังหวัดสกลนคร
๑๑๔. ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐยา จําปาแพร หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
๑๑๕. นายรชต มูลทรัพย์
หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๑๑๖. นางพวงเพชร ธัญญโรจน์รังสี
ผอ.สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
๑๑๗. นางนงคราญ นันทราช
แทน หัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
๑๑๘. นายธวัช ศิริวธั นนุกูล
นายอําเภอเมืองสกลนคร
๑๑๙. นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายอําเภอพรรณานิคม
๑๒๐. นายสุพจน์ ณ หนองคาย
นายอําเภอวาริชภูมิ
๑๒๑. นายบีลือ สัมฤทธิ์จินตนา
แทน นายอําเภอวานรนิวาส
๑๒๒. ส.ต.อ.ประจญ จันทร์พนธ์
แทน นายอําเภอสว่างแดนดิน
๑๒๓. นายภูริทัต สัจจะกานต์
นายอําเภออากาศอํานวย
๑๒๔. นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
นายอําเภอกุสุมาลย์
๑๒๕. นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวล
นายอําเภอกุดบาก
๑๒๖. นายพัฒนธรรณ์ กีรติรัฐวัฒน์
นายอําเภอบ้านม่วง
/. ๑๒๗. นายสัญญา . . .
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๑๒๗.
๑๒๘.
๑๒๙.
๑๓๐.
๑๓๑.
๑๓๒.
๑๓๓.
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.

นายสัญญา กลีบมณี
นายอํานาจ อิ่มใจ
นายกฤช ร่างน้อย
นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์
นายธํารงศักดิ์ มานะกุล
นายประทิม โกษาแสง
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายวัชระ ฉัตรเท
นายชนก มากพันธ์
นายบุญส่ง วิจักษณบุญ
ด.ต.วัฒนา ยงคําชา
นายพัชรพล เกตุวงษ์
นายโดม ชนะวรรโณ
นายจําเริญ สวัสดิ์วานิน
นายบุญมา อุปโคตร
นางจินตนา ผาอินทร์
นายวัชรินทร์ รุณจักร
นายสุวัฒน์ หิรณรมย์
นายอานนท์ จันทร์แก้ว
นายธรณกฤษ ดาบพลอ่อน
นายสมาน ศิลาแดง
นายพานิช พุ่งสิน
นายชัย สุริรมย์
นายยุทธภูมิ มีเพียง
นายสมาน วงศ์ภาคํา
นายสุวัฒน์ หิรณรมย์
นายวิวรรธน์ ขันเพียแก้ว
นายภิญญา การชาคํา
นายอนุพงษ์ หอมจันทร์
นายทองใบ สุทธิประภา
นายไพศาล ศรีมุกดา
นายอุดร ตุพิลา
นางสาวอนงค์ บุญมาผึ้ง
นายวงศธร ศรีเพชร
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท

นายอําเภอพังโคน
นายอําเภอส่องดาว
นายอําเภอคําตากล้า
นายอําเภอเต่างอย
นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอําเภอนิคมน้ําอูน
นายอําเภอเจริญศิลป์
นายอําเภอโพนนาแก้ว
นายอําเภอภูพาน
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลท่าแร่
นายกเทศมนตรีตําบลดงมะไฟ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพังโคน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลสว่างแดนดิน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลดอนเขือง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลวานรนิวาส
นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย
แทน นายกเทศมนตรีตําบลวาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตําบลกุสุมาลย์
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกุดบาก
นายกเทศมนตรีตําบลเจริญศิลป์
แทน นายกเทศมนตรีตําบลธาตุนาเวง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเชียงเครือ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลพันนา
แทน นายกเทศมนตรีตําบลคําบ่อ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล
แทน นายกเทศมนตรีตําบลตองโขบ
แทน นายกเทศมนตรีตําบลงิ้วด่อน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตําบลโคกสี
นายกเทศมนตรีตําบลแฮด
นายกเทศมนตรีตําบลกุดไห
แทน นายกเทศมนตรีตําบลกุดไห
แทน นายกเทศมนตรีตําบลนาแก้ว
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสกลนคร
/ . ๑๖๔. พ.ต.ท.ไกร . . .
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๑๖๔. พ.ต.ท.ไกร สอนสี
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรสว่างแดนดิน
๑๖๕. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ สุขบาง
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรพังโคน
๑๖๖. พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรพรรณานิคม
๑๖๗. พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวาริชภูมิ
๑๖๘. พ.ต.ต.บําเพ็ญ ไวยรจนา
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรวานรนิวาส
๑๖๙. พ.ต.ท.พัฒนอุดม อุ่นประกอ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอากาศอํานวย
๑๗๐. พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
๑๗๑. พ.ต.อ.สุริเดช วรรณสุทธิ์
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกุสุมาลย์
๑๗๒. พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรส่องดาว
๑๗๓. พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรกุดบาก
๑๗๔. พ.ต.อ.รชตะ ศรีวณิช
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเจริญศิลป์
๑๗๕. พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๗๖. พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนิคมน้ําอูน
๑๗๗. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเต่างอย
๑๗๘. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรภูพาน
๑๗๙. พ.ต.อ.ไชยา อิ่มแสจันทร์
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรส่องดาว
๑๘๐. พ.ต.อ.อรรณพ พุ่งโคตร
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรขมิ้น
๑๘๑. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรตาดโตน
๑๘๒. พ.ต.ท.สุรินทร์ อุประโคตร
แทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแวง
๑๘๓. พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ เลิศธรรม
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีวิชัย
๑๘๔. พ.ต.ท.สวาท จันทาคํา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรหนองสนม
๑๘๕. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรสว่าง
๑๘๖. พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรสร้างค้อ
๑๘๗. พ.ต.ท.วรพงศ์ พุ่มศิโร
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรโพนงาม
๑๘๘. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรคําบ่อ
๑๘๙. พ.ต.ท.ถวิล คําเกษ
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรโพนแพง
๑๙๐. พ.ต.ท.อภิชาต มัฆนาโส
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรโคกสี
๑๙๑. พ.ต.ท.ภาณุพล เลพล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรดงมะไฟ
๑๙๒. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรนาใน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รอง ผอ.รมน.จว.ส.น.(ฝท.)
๒. อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๕. การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
๖. ผู้จัดการประปาสกลนคร
/. ๗. หัวหน้า . . .
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๗. หัวหน้าสํานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
๘. หัวหน้าสํานักงานบริการลูกค้า กสท. สกลนคร
๙. หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.๓
๑๐. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
๑๑. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร ๑ และ ๒
๑๒. ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้ําพุง
๑๓. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
๑๔. ประธานกรรมาธิการจังหวัดสกลนคร
๑๕. นายกเทศมนตรีตําบลพรรณนานิคม
๑๖. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านม่วง
๑๗. นายกเทศมนตรีตําบลคําตากล้า
๑๘. นายกเทศมนตรีตําบลบงใต้
๑๙. นายกเทศมนตรีตําบลห้วยหลัว
๒๐. นายกเทศมนตรีตําบลสามัคคีพัฒนา
๒๑. นายกเทศมนตรีตําบลท่าศิลา
๒๒. นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต้าย
๒๓. นายกเทศมนตรีตําบลฮางโฮง
๒๔. นายกเทศมนตรีตําบลแพด
๒๕. นายกเทศมนตรีตําบลหนองลาด (เมือง)
๒๖. นายกเทศมนตรีตําบลบัวสว่าง
๒๗. นายกเทศมนตรีตําบลพอกน้อย
๒๘. นายกเทศมนตรีตําบลนาใน
๒๙. นายกเทศมนตรีตําบลแวง
๓๐. นายกเทศมนตรีตําบลนาซอ
๓๑. นายกเทศมนตรีตําบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
๓๒. นายกเทศมนตรีตําบลสว่างแดนดิน
๓๓. นายกเทศมนตรีตําบลหนองหลัว
๓๔. นายกเทศมนตรีตําบลบะหว้า
๓๕. นายกเทศมนตรีตําบลโพนแพง
๓๖. สารวัตร สถานีตํารวจทางหลวง ๕ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการตํารวจทางหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโอภาส โชคสกุลพร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
๒. นายวรพจน์ สมปู่
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
/. ๓. นางสาว . . .
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๘
๓. นางสาววรากุล วัชญากาญจน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
๔. นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
๕. นายนราวุฒิ จันทร์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน ๒
๖. นางชุติมา มุ้งทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
๗. นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
๘. นายวิมล สุธะเสน
ป้องกันจังหวัดสกลนคร ที่ทําการปกครองจังหวัดสกลนคร
๙. นางสถาพร วงศ์รัตนะ
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร ที่ทําการปกครองจังหวัดสกลนคร
๑๐. พ.ต.ท.ปัญญวัฒน์ นุชนา
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
๑๐. นายสิทธิ์ หนูไทย
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการลุ่มน้ําโขง
๑๒. ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาการเมือง ฯ
๑๓. รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ ประธานเครือข่ายรักษ์ดอนสวรรค์เพื่อไทสกล
๑๔. นางสุภัค วรรณการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๕. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สํานักงานจังหวัดสกลนคร
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ที่จังหวัดสกลนคร จํานวน ๒ ราย
(๑) นายไกรราช แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ ย้ายมาดํารง
ตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(๒) นายสุรสีห์ ลานนท์ หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดนครพนม ย้ายมาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
(๓) นายกาญจน์ หมวกกุล นายช่างชลประทานอาวุโส ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาน้ําอูน
(๔) นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร
(๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินทร์ วะสีนนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
/. ๑.๒ ข้าราชการ . . .
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๙
๑.๒ ข้าราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จํานวน ๑ ราย
(๑) นายบรมัตย์พงษ์ พลเยี่ยม การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง การค้าภายในจังหวัดสุโขทัย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประจําชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จํานวน ๒๗ หน้า โดยได้นําลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทําการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
คลังจังหวัดสกลนคร : ขอสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕5 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555
(๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เบิกจ่ายเป็นลําดับที่ 21 ขอ
ประเทศ
งบประมาณทั้งสิ้น
รายการ
งบประมาณ
ภาพรวม
- รายจ่าย
ลงทุน
- รายจ่าย
ประจํา

ร้อยละ

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

คงเหลือ

เป้าหมาย
รายไตร
มาส

ผลต่าง
จาก
เป้าหมาย

57.567

20.00

124.497

11.499

2,565.052

71.463

จํานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

4,672.042

100.00

2,689.549

1,082.693

23.173

3,589.349

76.826

เบิกจ่าย

(ล้านบาท)

ร้อยละ

37.567

1,982.493

42.433

10.00

1.499

958.196

88.501

-

-

1,024.297

28.537

(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554 – 2555
เบิกจ่าย
จํานวนเงิน
ร้อยละ

คงเหลือ
จํานวนเงิน
ร้อยละ

รายการ

งบประมาณ

เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

101.956

7.841

7.691

94.115

92.309

เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1,221.032

408.517

33.457

812.515

66.543

รวม

1,322.988

416.358

31.471

906.630

68.528

/. (3) การขยาย . . .
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๑๐
(3) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ด้วยกระทรวงการคลังตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 148 ลว 20 ธันวาคม
55 ได้แจ้งเวียนเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่ได้
หมายรวมถึง กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะงบประมาณที่ จัด สรรให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาว่ากรณีที่หน่วยงานดังกล่าวได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้
ผูกพันจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2555 นั้น เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง
รวดเร็ว คล่องตัวและบรรลุประสงค์ตามที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จึงเห็นชอบการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มเติม ดังนี้
(๓.1) อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ได้หมายรวมถึง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรุงเทพมหานคร
และเมื องพั ทยาที่ ได้ รั บ อนุ มัติให้ กัน เงิ น ไว้ เ บิ กเหลื่ อ มปี กรณี ไม่ มีห นี้ ผู กพั น จนถึ ง วั น ทํ า การสุ ด ท้ า ยของเดื อ น
ธันวาคม 2555 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ทุกรายการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม
2556
(๓.๒) ให้หน่วยงานตามข้อ 1 ไม่ต้องดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี
พ.ศ. 2555 ผ่านระบบ GFMIS (LIST และ CONFIRM) ในรอบระยะเวลาเดือนธันวาคม 2555
(๓.๓) การขยายเวลาเบิ กจ่ า ยเงิ น สํ า หรับ รอบระยะเวลาเดื อนมี น าคม 2556 ของ
หน่วยงานตามข้อ 1หากเป็นเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 – 2552 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไป
ไม่ ส ามารถก่ อหนี้ ผูกพั น ได้ ภ ายในเดื อนมี นาคม 2556 ให้ เ งิน งบประมาณนั้น พั บไป กระทรวงการคลั งไม่ รั บ
พิจารณาการขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(4)การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ด้วยกระทรวงการคลังตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 146
ลว 17 ธันวาคม 55 ได้แจ้งเวียนเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและได้รับการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินว่า เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว คล่องตัวและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงเห็นชอบแนว
ทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันไว้ ดังนี้
(๔๑) อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สําหรับเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. 2555 จนถึงวันทําการของเดือนมีนาคม 2556
(๔.๒) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 – 2554 อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในส่วนที่
กระทรวงการคลังยังไม่ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2556
(๔.3) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสําหรับรอบระยะเวลาเดือนมีนาคม 2556 หากเป็น
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 – 2552 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
/ . ภายในเดือน . . .
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๑๑
ภายในเดือนมีนาคม 2556 ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป กระทรวงการคลังไม่รับพิจารณาการขออุทธรณ์การขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน
(๓.4) ขอให้ตรวจสอบผลการพิจารณาการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ไว้เบิก
เหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 – 2554 ผ่านระบบ GFMIS และไม่ต้องขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ผ่านระบบ GFMIS (LIST และ CONFIRM) ในรอบระยะเวลา
เดือนธันวาคม 2555
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสกลนคร : สํานักงานจังหวัดสกลนคร ขอสรุปผลการดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดํารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้
(๑) สรุปผลการดําเนินงานเรือ่ งราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจํานวนเรื่องทั้งสิ้น จํานวน ๒๐๘ เรื่อง
- ดําเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จํานวน ๑๗๕ เรื่อง
(ดําเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จํานวน ๘ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๓๓ เรื่อง
(๒) สรุปผลการดําเนินงานเรือ่ งราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
- มีจํานวนเรื่องทั้งสิ้น จํานวน ๔๐ เรื่อง (เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ๑๒ เรื่อง)
- ดําเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จํานวน ๑๕ เรื่อง (ยุติเรื่องเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ๕ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒๕ เรื่อง
จําแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจํานวน ๓ เรื่อง
- ดําเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จํานวน ๓ เรื่อง - ไม่มีเรื่องค้าง
(๒) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจํานวน ๑๔ เรื่อง
- ดําเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จํานวน ๔ เรื่อง
- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดรายงาน จํานวน ๓ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกําหนดรายงาน จํานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จํานวน ๔ เรื่อง
(๓) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจํานวน ๒๓ เรื่อง
- ดําเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จํานวน ๘ เรื่อง
- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดรายงาน จํานวน ๓ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกําหนดรายงาน จํานวน ๕ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จํานวน ๕ เรื่อง
/ . (๔) ข้อหารือ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๑๒
(๔) ข้อหารือจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมดจํานวน ๒ เรื่อง
- แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดรายงาน จํานวน ๑ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกําหนดรายงาน จํานวน ๑ เรื่อง
ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา (พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสกลนคร
- ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จํานวน ๓ เรื่อง ได้รับรายงาน ๓ เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
๑ เรื่อง ขอขยายเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก จํานวน ๒ เรื่อง
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องรายงานผลการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน : ขอรายงานผลการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕) ดังนี้
(๑) สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําน้ําอูน ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีปริมาณน้ําในอ่าง
๒๒๐.๒๕๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ ๔๒.๓๖% ของความจุที่ระดับเก็บกัก เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
มีปริมาณน้ําในอ่าง ๔๖๖.๔๕๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ ๘๙.๗๑% ของความจุที่ระดับเก็บกัก
(๒) แผนการส่งน้ํา เริ่มส่งน้ําตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และหยุดส่งน้ํา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
รวมระยะเวลาส่งน้ํา ๑๒๑ วัน
(๓) แผนการเพาะปลูกพืชและแผนการจัดสรรน้ํา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กําหนดพื้นที่
เพาะปลูกทั้งหมด ๒๕,๕๕๔ ไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง จํานวน ๒๑,๕๐๐ ไร่ พืชไร่ จํานวน ๔,๐๕๔ ไร่
คลองส่งน้ําสายใหญ่
ฝั่งซ้าย
ฝั่งขวา
รวม

แผนการเพาะปลูกพืช (ไร่)
ข้าวนาปรัง
พืชไร่
๘,๕๐๐
๑,๖๖๘
๑๓,๐๐๐
๒,๓๘๖
๒๑,๕๐๐
๔,๐๕๔

แผนการจัดสรรน้ํา
(ล้าน ลูกบาศก์เมตร)
๒๐.๙๒
๔๔.๑๕
๖๕.๐๗

หมายเหตุ งดการส่งน้ําให้กับพื้นที่ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ ๗ (สถานีสูบน้ํานิคมน้ําอูน)
(๑) ผลการปลูกพืชและผลการจัดสรรน้ํา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยสรุปชนิดพืชและปริมาณน้ําที่ส่ง ดังนี้.
ปริมาณน้ําที่ส่ง (ล้าน ม.๓)
พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เพาะปลูกสะสม พื้นที่เพาะปลูก
สะสม
ชนิดพืช
(ไร่)
(ไร่)
(%)
แผน
ส่งจริง
ข้าวนาปรัง
๒๑,๕๐๐
๒๙,๗๐๐
๑๓๘.๑๔
๑๘.๙๕๘
๒๕.๗๕๘
พืชไร่-พืชผัก
๔,๐๕๔
๒,๙๗๕
๗๓.๓๘
รวมทั้งหมด
๒๕,๕๕๔
๓๒,๖๗๕
๑๒๗.๘๗
๑๘.๙๕๘
๒๕.๗๕๘
หมายเหตุ บ่อปลา ๔๙ ไร่
/ . ๒.การคาดการณ์ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๑๓
(๒) การคาดการณ์ปริมาณน้ําในอ่างฯ น้ําอูน ถึง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
- ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีปริมาณน้ําในอ่าง ๒๒๐.๒๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ําส่งเพื่อการประปา ประมาณ ๐.๐๐๕๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระยะเวลา ๙๗ วัน
ประมาณ ๐.๕๓ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ําที่ระเหยและรั่วซึม ประมาณ ๐.๑๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระยะเวลา ๙๗ วัน
ประมาณ ๑๐.๖๗ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ําส่งเพื่อการเพาะปลูกคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา ประมาณ ๐.๖๐ ล้าน ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ระยะเวลา ๖๕ วัน คิดเป็นปริมาณน้ํา ๓๙ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณน้ําส่งเพื่อการเพาะปลูกคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย ประมาณ ๐.๓๕ ล้าน ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ระยะเวลา ๗๑ วัน คิดเป็น ๒๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- ดังนั้น ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ คาดว่าคงเหลือปริมาณน้ําในอ่าง ประมาณ
๑๔๕.๐๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๗.๘๙%
ประธาน : สรุปได้มีการตกลงกับผู้ใช้น้ํา ได้ลดการทํานาหรือทํานาในพื้นที่จํากัด ประเด็นคือการจัดสรรน้ําให้
พี่น้ องได้ ทุกฤดู กาลของการทํ า นาได้ ห รื อไม่ ต้ องใช้ น้ํ า อย่ า งประหยั ด จั ด สรรให้ อยู่ ในแนวอย่ า ออกนอกแนว
เพราะคาดว่า วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เหลืออยู่ประมาณ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ของเขื่อน คิดว่าจะขาดแคลนแน่นอน
จะต้องจัดจัดสรรให้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดถึงจะแก้ไขปัญหาการทํานาเกินกว่าเป้าหมาย ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่
อยากนําเรียนเรื่องนี้ให้ทุกท่านทราบเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะเป็นช่วงที่ข้าวนาปังกําลังตั้งท้อง จะเกิด
การแย่งน้ําเกิดขึ้น ก็สรุปว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงอยู่ เพราะพี่น้องประชาชนได้ทํานาเกินกว่าที่กําหนด ขอให้พี่
น้องที่ฟังอยู่ช่วยกันดูแลให้เรียบร้อยและใช้นําอย่างประหยัดด้วย และใช้น้ําให้เกิดประสิทธิภาพด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน”
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสกลนคร : ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” ออนไลน์ทางเว็ปไซต์ของ สํานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)
โดยคลิกเลือก “ถวายสัตย์ปฎิญาณออนไลน์” และอีกวิธีหนึ่ง ที่เว็ปไซต์ของจังหวัดสกลนคร
(www.sakonnakhon.go.th) คลิกเลือก “ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” ขอความกรุณาท่านนายอําเภอช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องการจัดพิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร ได้กําหนดให้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะ
“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ ลานรวมน้ําใจไทสกล การแต่งกายชุดปกติขาว
/ . จึงขอเชิญ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๑๔
จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ได้ร่วมงาน โดยนํา
พานพุ่มดอกไม้สด (จํานวน ๑ พาน) ไปร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ
ทราบแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ เรื่องโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวีถีธรรม
๔ ศาสนา ประจําปี ๒๕๕๖
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : ด้วยจังหวัดสกลนคร ได้กําหนดการจัดงานโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับ
ปี ใหม่ วิ ถี พุทธ (สวดมนต์ ข้ า มปี ) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อให้ ศาสนิ ก ชนทุ กศาสนาได้ ร่ ว มกิ จ กรรมสวดมนต์ /
อธิษฐาน/ขอพร พร้อมกันทั่วประเทศและเพื่อร่วมฉลองปีใหม่ด้วยมิติศาสนาอันเป็นมงคลให้กับชีวิตตามหลัก
ศาสนา อย่างประหยัดและเรียบง่ายทั้งครอบครัว ด้วยการน้อมนําแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความร่มเย็น
ความเจริญของชีวิตและความมั่นคงร่มเย็นเป็นสุขทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ เป็นการเริ่มต้นชีวิต
ที่ดีงาม ขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ – วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ จังหวัดจึงขอเชิญชวน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน พ่อค้า ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (สวดมนต์ข้ามปี) ในวันจันทร์ที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๕ – วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เรื่องการจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจําปี ๒๕๕๖
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : ด้วยจังหวัดสกลนครกําหนดจัดงาน “เทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม
ประจําปี ๒๕๕๖” (ครั้งที่ ๔) ซึ่งในวันดังกล่าว เป็นการเฉลิมฉลอง ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ แบบชาวไทยเชื้อสาย
จีน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวไทยพื้นเมืองเดิม ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม
๓ วั น ณ เวทีล านคนเมื อง เขตเทศบาลเมื องสกลนคร ตํ าบลธาตุ เชิ งชุม อํา เภอเมืองสกลนคร จั งหวั ด
สกลนคร ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ ขบวนแห่ วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกั บ
ต่างชาติ การแสดงอาหารนานาชาติ การประดับสถานที่ตลอดเทศกาล
เพื่อให้เกิดชนชาติสัมพันธ์และการเฉลิมฉลองร่วมกัน เนื่องในเทศกาลดังกล่าวฯ จังหวัดสกลนคร
จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ เรื่องการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน
ประจําปี ๒๕๕๖
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ได้กําหนดจัดงาน
เทศกาลนมัสการ องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจําปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖
มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ํา เดือนยี่ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนยี่ รวม ๗ วัน ๗ คืน ซึ่งปีนี้
/. จัดเป็นปีที่ ๖๐ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๑๕
จัดเป็นปีที่ ๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาว
จังหวัดสกลนคร
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสกลนครจึงขอเรียนเชิญท่าน
และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจําปี ๒๕๕๖
ดังนี้
(๑) ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน
ประจําปี ๒๕๕๖ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
(การแต่งกาย : ชุดเผ่าภูไท)
(๒) ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๐ –๒๖ มกราคม
๒๕๕๖ (การแต่งกาย : นุ่งขาวห่มขาว)
(๓) ขอเชิญร่วมพิธีทําบุญตักบาตรรอบองค์พระธาตุเชิงชุม ในเวลา ๐๖.๓๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖
มกราคม ๒๕๕๖ (การแต่งกาย : นุ่งขาวห่มขาว,ชุดผ้าพื้นเมือง,ชุดเผ่าภูไท)
(๔) ขอเชิญร่วมขบวนแห่โคมบัวบูชา เพื่อถวายองค์พระธาตุเชิงชุม จากลานรวมใจไทสกล
สู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. (การแต่งกาย : นุ่งขาวห่มขาว)
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ลําดับที่ ๙๖
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร : ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือขอให้นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ดําเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ลําดับที่ ๙๖ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ แผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุหร่าย
และทรงเจิม สําหรับนําไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุด ในวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ประกอบด้วย
(๑)นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(๒)นายไกรราศ แก้วดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
(๓)นายธวัช
ศิริวัธนนุกลู
นายอําเภอเมืองสกลนคร
(๔)นายสุประณีต ยศกลาง
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร
(๕)นายสมเกียรติ คําทะเนตร
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ เรื่องโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร ได้ขับเคลื่อนโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะทํางานทีม
บูรณาการสนับสนุนโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
/. 1. ความก้าวหน้า

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๑๖
(1) ความก้าวหน้าการจัดทําบัญชีครัวเรือน โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555 สรุปดังนี้

ตําบลเป้าหมาย
ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.
ผู้นําชุมชนตามโครงการพลัง 3 ประสานฯ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 140 หมู่บ้าน

27,497
135
450
19,508

22,071
125
387
16,005

80.27
92.59
86.00
82.04

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จากเดือนก่อน
(ร้อยละ)
3.44
(1.48)
(0.44)
(3.75)

รวมทั้งสิ้น

47,590

38,588

79.81

(2.47)

เป้าหมาย จัดทําแล้ว
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ

(2) ความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฯ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555 สรุปดังนี้

ตําบลเป้าหมาย
ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.
ผู้นําชุมชนตามโครงการพลัง 3 ประสานฯ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 140 หมู่บ้าน

ครัวเรือนจัดทําบัญชี
(พ.ย. 2555)
21,132
127
399
17,344

บันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม
13,398
123
378
10,213

รวมทั้งสิ้น

39,002

24,112

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ
63.40
96.85
94.74
58.89
61.82

(3) ส่งคืนข้อมูลบัญชีครัวเรือนจากโปรแกรมฯ ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555
สรุปดังนี้

ตําบลเป้าหมาย
ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.
ผู้นําชุมชนตามโครงการพลัง 3 ประสานฯ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 140 หมู่บ้าน

บันทักข้อมูลใน
โปรแกรม (พ.ย.2555)
13,398
123
378
10,213

ส่งคืนข้อมูล
(ครัวเรือน)
12,475
123
354
9,554

รวมทั้งสิ้น

24,112

22,506

กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ
93.11
100
93.65
93.55
93.34

/ . 4. อําเภอ. . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๑๗
(4) อําเภอได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ดีเด่น รายละเอียดดังนี้
ที่
1

จุดเด่น
อําเภอ
มีพื้นฐานจากการทําบัญชีครัวเรือนของ วาริชภูมิ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
นิคมน้ําอูน
ส่องดาว

2

3

4

นําข้อมูลมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้
พังโคน
ประชาชน โดยลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น
ส่งเสริมให้ประชาชนดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูก
อากาศอํานวย
พืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ลด ละ เลิก อบายมุข ส่งเสริมการออม
มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทํานา
เช่น ทอผ้า ปลูกมันสําปะหลัง ปลูก
มะเขือเทศ เป็นต้น
ผู้นําชุมชนเป็นกลไกหลัก และให้ความ เมืองสกลนคร
ร่วมมือเป็นอย่างดี ทําให้ประชาชนเกิด
การเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองโดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็น
เครื่องมือ
ภูพาน

หมู่บ้าน
บ.โคกตาดทอง
ม.5 ต.ค้อเขียว
บ.โนนอ่างทอง
ม.2
ต.สุวรรณคาม
บ.ภูตะคาม
ม.2 ต.ท่าศิลา
บ.สงเปือย
ม. 4 ต.ไฮหย่อง

หมายเหตุ
ตําบลเป้าหมาย
และหมู่บ้าน ศกพ.
ตําบลเป้าหมาย
และหมู่บ้าน ศกพ.

บ.โพนก่อ ม.6
ต.ท่าก้อน

หมู่บ้าน ศกพ.

บ.โนนสวรรค์
ม.8 ต.พังขว้าง
บ.ท่าวัดเหนือ
ม.3
ต.เหล่าปอแดง
บ.ยางโล้นสามัคคี
ม.12 ต.โคกภู
บ.กกแต้ ม.7
ต.หลุบเลา
บ.วังชมพู ม.11
ต.แพด
บ.พอกน้อย ม.8
ต.พอกน้อย

ตําบลเป้าหมาย

ตําบลเป้าหมาย
และหมู่บ้าน ศกพ.
หมู่บ้าน ศกพ.

หมู่บ้าน ศกพ.
ตําบลเป้าหมาย
หมู่บ้าน ศกพ.

ประชาชนให้ความร่วมมือ และให้
คําตากล้า
หมู่บ้าน ศกพ.
ความสําคัญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
5 ประชาชนให้ความร่วมมือ และผู้นําให้ พรรณานิคม
ตําบลเป้าหมาย
ความสําคัญ มีความเข้าใจกระบวนการ
ในการขับเคลื่อนโครงการฯ
(5) อําเภอที่ได้นําข้อมูลจากการจัดเวทีเรียนรู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์
วางแผนแก้ไขปัญหาให้ประชาชน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน, แผนพัฒนาตําบล, ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 5 อําเภอ คือ อําเภอวาริชภูมิ, พังโคน, คําตากล้า, นิคมน้ําอูน และภูพาน
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๘ เรื่องการ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๑๘
๔.๘ เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีดอนสวรรค์
รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ ประธานกรรมการเครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล : ตามที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครได้ยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์(ร้าง) ต่อสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร แต่ถูกคัดค้านโดยกลุ่มมวลชนชาวสกลนครและองค์กรต่างๆ จนต้องขอถอนการขอออกเอกสาร
สิทธิ์ดังกล่าว และขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วนั้น
กลุ่มประชาชนที่ร้องคัดค้านการออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์(ร้าง) เห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว ยังไม่
เป็นการยุติเรื่องโดยสมบูรณ์ เนื่องจากมีเหตุเชื่อได้ว่าฝ่ายที่ต้องการได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินดอนสวรรค์มีพฤติกรรมที่
จะนําดอนสวรรค์ไปใช้ประโยชน์ในด้านที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของชาวจังหวัดสกลนคร ยังคงดําเนินการ
เพื่อให้ได้ซึ่งเอกสารสิทธิ์ที่ดินดอนสวรรค์อยู่ ภาคประชาชนจึงได้ขอประชุมร่วมกับภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังเก่า ชั้น ๒ โดยมีนาย
พัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานที่ประชุม ได้มีมติให้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ นี้ ให้เป็นวาระ
ของจังหวัด โดยมีเงื่อนไขเวลา และให้ส่วนราชการต่างๆให้การสนับสนุน
ประธาน : จังหวัดสกลนครจะร่วมพิจารณาในเรื่องนี้ ในหลักการก็ตรงกับที่กล่าวมาส่วนรายละเอียดต้อง
ไปดูเพิ่มเติมอีก สรุปว่า วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ที่จะมีการประชุมพิจารณา จะมอบท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์) เข้าร่วมประชุม สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครช่วย
ประสานกลับไปว่าจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์) และผู้เข้าร่วมประชุม
ภาคประชาชน รวม ๔ ท่าน จะรับเป็นวาระของจังหวัดและจะนํามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๙ เรื่องการดําเนินงานโครงการสกลนครรักษ์อนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๖
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร โดยภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ได้บูรณาการ
ดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนและประชาชน ได้รับความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในการ
จั ด ทํ า โครงการการสกลนครรั ก ษ์ อ นามั ย ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม ปี ๒๕๕๖ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานด้ า น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสกลนคร รวมถึงการพัฒนาทุกๆด้านไปพร้อมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัด
สกลนครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องของขยะ อยากให้สกลนครจัดการขยะ คัดแยก กําจัดขยะ
อย่างถูกต้อง ถูกหลักสุขาภิบาล
จังหวัดสกลนคร อนุมัติคําสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๑๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานสกลนครรักษ์อนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Sakonnakhon Clean Green City) ปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ อีก ๔ คณะ ดังรายละเอียดตามสําเนาคําสั่งตาม
เอกสารประกอบการประชุมที่มอบให้แก่ทกๆท่านแล้ว รายละเอียดการดําเนินงาน ทางจังหวัดจะจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุก
องค์กร ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานจึงจะประสพผลสําเร็จ
จึงขอความร่วมมือผู้มีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังด้วย โดยเฉพาะท่าน
นายอําเภอทุกอําเภอ ให้ประสานสาธารณสุขอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ดําเนินการที่เป็นรูปธรรม
/ . จัดทําแผน . . .
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๑๙
จัดทําแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจน ร่วมกันดูแลขยะ สิ่งปฏิกูล ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
อําเภอไปถึงรายตําบลจนถึงหมู่บ้าน ผู้ว่าฝากนายอําเภอทุกอําเภอด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๐ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ วัดกลางโพธิ์ชัย บ้านหนองปลิงน้อย หมู่ที่ ๑ ตําบลสุวรรณคาม อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ ๔๒ หน่วย
- เจ้าหน้าที่ ๒๔๙ คน
- ผู้รับบริการ ๑,๐๑๒ ราย
การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๖
ปรับกําหนดออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๖ จากเดิม
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม บ้านนาคํา หมู่ที่ ๑๓ ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคํา
ตากล้า จังหวัดสกลนคร เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม บ้านนา
คํา หมู่ที่ ๑๓ ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร เนื่องจากวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันครู
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และส่งแบบตอบรับให้จังหวัด
ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑, ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗ หรือทาง
E-mail:dopasn@hotmail.com
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๑ เรื่องขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสด และสิ่งของ เพื่อสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด
เนื่องในการจัดงาน “งานวันรวมน้ําใจสู่กาชาด” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนครและเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญชวนท่านร่วม
บริจาคเงินสด และสิ่งของเพื่อสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด เนื่องในการจัดงาน “งานวันรวมน้ําใจสู่กาชาด ประจําปี
๒๕๕๖” ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสํานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสกลนคร เพื่อรับบริจาคเงินสดและสิ่งของ สนับสนุนร้านมัจฉากาชาด ใช้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่
๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน ณ ร้านมัจฉากาชาด ด้านหน้าสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๑๒ เรื่องการ . . .
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๒๐
๔.๑๒ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจําเดือน ธันวาคม 2555
(1) งานรับบริจาคโลหิต
รายการ
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
หมายเหตุ
( ธ.ค.55)
จํานวนครั้ง
7
22
จํานวนผู้บริจาค
941
3,362
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
147,300
783,600
(1.1) ผลการรับบริจาคโลหิต
ผลรับบริจาคโลหิต
ครั้งที่ วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
เป้าหมาย
จํานวน ปริมาณโลหิต
(ราย)
(ราย)
(ซีซี.)
1
4 จังหวัดทหารบกสกลนคร
200
122
36,600
2
6 กรมทหารราบที่ 3
200
86
25,800
3
7 อ.โคกศรีสุพรรณ
200
184
55,200
4
12 ม.ราชภัฏสกลนคร
200
248
74,400
5
18 ม.เกษตรศาสตร์ฯ
200
184
55,200
6
20 ร.ร.ธาตุนารายณ์
200
117
35,100
รวม

1,200

(1.2) แผนรับบริจาคโลหิต ประจําเดือน มกราคม 2556
วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
8
อ.สว่างแดนดิน
10
อ.บ้านม่วง
15
อ.อากาศอํานวย
17
อ.วานรนิวาส
22
อ.กุดบาก
24
อ.เมืองสกลนคร
29
อ.ภูพาน
(2) การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ประเภท
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
(ธ.ค.55)

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

941

282,300
เป้าหมาย
200
200
200
200
200
200
200

หมายเหตุ

๒๑
ดวงตา
อวัยวะ
ร่างกาย
(3) การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

8 ราย
1
10 ราย

28 ราย
3 ราย
32 ราย

เดือนนี้
(ธ.ค.55)
-

รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

(4) การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี
รายการ
-

-

หมายเหตุ
-

2
สถานที่
รวม

เงินสด
-

สิ่งของมูลค่า
-

รวม
-

-

-

-

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

สถานที่

13 ธ.ค. 55

ตําบลคูสะคาม
อําเภอวานรนิวาส
20 ธ.ค. 55 ตําบลบงเหนือ
อําเภอสว่างแดนดิน
(4.2) โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขอื่น ๆ
ว.ด.ป

สถานที่

19 ธ.ค.55

อําเภอนิคมน้ําอูน

ถุงยังชีพ
จํานวน(ชุด)
มูลค่า(บาท)

เงินสด
(บาท)

รวมมูลค่า
(บาท)

10

500

-

5,000

10

500

-

5,000

เงินสด
(บาท)

รวมมูลค่า
(บาท)

-

25,000

ถุงยังชีพ
จํานวน(ชุด)
มูลค่า(บาท)
50

50,000

(4.3) โครงการสร้างบ้าน แปลงเฮือน ร้อยดวงใจไทสกล ฯ
รายการ
ว.ด.ป
19 ธ.ค.55

สถานที่
นายจิระศักดิ์ ผลาจันรทร์
ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ําอูน
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ที่ประชุม : รับทราบ
/. ที่ประชุม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๒๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
๕.๑ เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ํา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายไกรราศ แก้วดี) : ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดสรรน้ําในจังหวัด
สกลนคร มีหลายสายที่ไหลทิ้ง จังหวัดสกลนครได้ใช้งบประมาณของจังหวัดจัดทําฝายหลวง จะดําเนินการ
แล้วเสร็จในเดือนมกราคม ฝายหลวงแต่ละจุดจะเก็บน้ําอยู่เหนือน้ําประมาณ ๓-๕ กิโล เช่น ฝายหลวงอําเภอ
เต่างอย ได้ดําเนินการโดยใช้งบประมาณ ๓๐ - ๔๐ ล้านบาท ก็คุ้มค่า ทําให้เก็บน้ําไว้ใช้ได้ถึงฤดูแล้งได้
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้น้ําที่ไหลทิ้งลงสู่หนองหาร จึงประสานงานกับโยธาธิการและ
ผังเมือง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเครื่องสูบน้ําจาก เขต ๑๐ อุบลราชธานี และขอความ
ร่วมมือไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร และ
หน่วยงานอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการสูบน้ําลงแปลงเกษตรกร เกษตรกรจะได้ปลูกผักสวนครัวในช่วงฤดูแล้งจะ
เห็นความเขียวขจี เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนคร อําเภอจะต้องนําเรื่องนี้ไปดําเนินการต่อ ขอความร่วมมือประสาน
ประมงจังหวัด จะต้องส่งทีมงานลงไปดูแลเรื่องอาหารปลา ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเกษตรจังหวัด และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่จะต้องลงไปดูแลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ขอให้นายอําเภอ ทั้ง ๑๘ อําเภอ ลงพื้นที่ดําเนินการน้ําในคลองที่มี
น้ําไหลทิ้ง ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการประสานไปยังส่วนราชการทุดส่วน รวมทั้งตํารวจ สามารถช่วย
ประสานพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดคลอง ช่วยเก็บน้ําเพื่อที่จะทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จนถึงช่วงฤดูฝน
ตก อาจจะไม่เต็มพื้นที่การเกษตร ๑ อําเภอ อาจมี ๑ หมู่บ้าน ช่วยกันขยายเขตพื้นที่ตรงนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการฝายน้ํา ฝายต้นน้ํา
ฝายชะลอน้ํา ฝายกลางน้ํา ฝายถาวร และการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อสนองพระราชดําริ ส่วนแผนการปฏิบัติ
ทางฝ่ายปกครองจะได้ดําเนินการตามรายละเอียดต่อไป ส่วนของอําเภอทุกอําเภอเดือนมกราคม ๒๕๕๖ จะแล้ว
เสร็จ
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๒ เรื่องการดูแลปัญหายาเสพติด
ประธาน : ขอขอบคุณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ อําเภอทุกอําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการดําเนินงานดีเยี่ยม และได้ชมเชยไปแล้ว ขอให้ดูแลเรื่องยาเสพติด ในภาพรวมของ
จังหวัดสกลนคร พื้นที่ชุมชนเขตอําเภอที่ระบาดอยู่คือ อําเภอเมืองสกลนคร อําเภอวาริชภูมิ อําเภอพังโคน
อําเภอสว่างแดนดิน ขอให้ทางฝ่ายปกครอง ตํารวจ ขอให้ช่วยกันดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๓ เรื่องการรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประธาน : ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปรากฏว่า ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีจํานวนผู้เสียชีวิต ๑ ราย จาก
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ที่อําเภอวาริชภูมิ ของเราตามโควตาแล้วไม่น่าจะเกิน ๓ ราย เพราะปีที่แล้ว ๖ วัน
ไม่มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเลย ทางผู้บังคับการตํารวจได้กําชับ ขอให้สถานีตํารวจทุกสถานี ดูแลให้เรียบร้อย
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และขอให้นายอําเภอ ประสานไปยัง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้ช่วยกันดูแลว่าลูกบ้านคนไหนที่เมาแล้วให้ยึดกุญแจ ไม่ให้ไปไหน ระมัดระวัง
การใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
/. ๕.๔ เรื่องปัญหา . . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๒๓
๕.๔ เรื่องปัญหาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอเมืองสกลนคร
ประธาน : ปัญหาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอเมืองสกลนคร เกี่ยวกับหอพักสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ
แต่หอพักที่มีสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษอยู่ด้วยกัน อยากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดําเนินการดูแล
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด ต้องการให้เด็กที่เข้ามาเรียนในจังหวัดสกลนคร ได้ตั้งใจเรียนหนังสือ
ไม่อยากให้มีปัญหาแทรกซ้อนในเรื่องอื่นฯ จะทําให้เมืองสกลนครดูไม่ดี จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
ให้มีความเข้มแข็ง ขอให้ช่วยกันดูแลเยาวชนที่มาจากต่างถิ่น เข้ามาอยู่หอพักในจังหวัดสกลนคร และขอให้ช่วย
ดูแลเรื่องการใช้ยาแก้ไอมาผสม(โห่วง) แล้วนําไปให้สุภาพสตรีดื่มทําให้ไม่รู้สึกตัว ขอให้คุณหมอ มีการควบคุมการ
จําหน่าย และช่วยเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วย
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ได้มีการเชิญเภสัชกรที่จําหน่ายยาในจังหวัดสกลนคร
ที่มีการส่งเสริมการขายยามาพูดคุยเกี่ยวกับการการจําหน่ายยา ถ้าทําผิดอาจถอดถอนใบประกอบการโยกย้ายถิ่น
ส่วนทางเยาวชนต้องขอความร่วมมือทางโรงเรียนได้กําชับอักทางหนึ่งด้วย
ประธาน : ขอให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา ช่วยดูแล กําชับเรื่องนี้ด้วย เป็นห่วงเยาวชน เมืองเราเป็นเมือง
ธรรมะ
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๕ เรื่องการประเมินยุทธศาสตร์
ประธาน : ส่วนกลางได้ประเมินยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่จัดทําร่วมกันเห็นว่ายังไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพที่จัดทําขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ จากตัวเลขรายได้ของกลุ่มจังหวัดเป็นกลุ่ม
ที่จนที่สุดในประเทศไทย เมื่อเทียบกับ ๑๘ กลุ่มจังหวัด มีรายได้เป็น ๑.๑ ของ GPP ทั้งหมด ๑๘ กลุ่ม รายได้
หลักของจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ มันสําปะหลัง เนื้อโคขุนโพนยางคํา ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป็นรายได้หลักของจังหวัดสกลนคร สิ่งที่ต้องส่งเสริมให้พัฒนาต่อไปคือการแปรรูปยางพาราให้มีประสิทธิภาพ
แผนที่จัดทําขึ้นไม่สอดคล้องกับเรื่องนี้ อาจจะต้องกลับมาทบทวนบางประเด็น ให้ควบคู่กัน จะถือโอกาสประชุม
นอกจังหวัด ๑ คืน เพื่อจะได้พูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ขณะนี้ให้สํานักงานจังหวัด
ปรึกษาหารือทบทวนในสิ่งเหล่านี้อีกครั้ง กลุ่มจังหวัดจะต้องมีประเด็นที่สอดคล้องกับทุกโครงการที่เสนอใน
ปี ๒๕๕๗ ที่จะของบประมาณจากรัฐบาลต้องมีเป้าหมาย อยู่ ๓ เรื่อง
๑. เรื่องการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
๒. ลดรายจ่ายให้ประชาชน
๓. การขยายโอกาสให้ประชาชน
จะต้องมีเป้าหมายใน ๓ ส่วนนี้เท่านั้นจะเข้าสู่แผนจังหวัด กลุ่มจังหวัดได้ จะต้องสอดคล้อง
ในเรื่องการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้าชายแดน แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละจังหวัด
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๖ เรื่องขอประชาสัมพันธ์วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานฯ : ขอประชาสัมพันธ์วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จะจัดงานในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ จะมีกิจกรรมทางด้านการเกษตร และเทคโนโลยี เหมือน
ที่เคยจัดทุกปี เป็นการเปิดประตูมหาวิทยาลัยทางด้านสิ่งประดิษฐ์และคิดค้นวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุก
/ . ท่านเยี่ยมชม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”

๒๔
ท่านเยี่ยมชมแพทย์แผนไทย หลวงปู่แฟบ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประชาชนที่อยู่ในเขต
อําเภอพังโคนสามารถใช้บัตรทองได้ ส่วนอําเภอวาริชภูมิใช้ได้เฉพาะ ตําบลปลาโหล หมู่ ๘,๑๓,๑๕ ในอนาคตจะ
พยายามขยายเขตทั้ง อําเภอวาริชภูมิ จะมีกิจกรรมกวางจาว จะแสดงในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ จะเป็น
กิจกรรมหารายได้ส่งเสริมสมทบทุนในการสร้างและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๗ เรื่องขอประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ใช้เครือข่าย
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ : ในวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ วิทยาเขตจะเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมผู้ใช้เครือข่าย ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสถาบันการศึกษาทั้งหมด
ทั่วประเทศไทย คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานในการประชุมครั้งนี้ ประมาณ ๘๐๐ คน ขอเรียนเชิญทุกท่าน
และชาวจังหวัดสกลนครร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๘ เรื่องปรับค่าแรงขั้นต่ํา
ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร : ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในปีหน้าเนื่องจากว่าค่าแรงขั้นต่ําขึ้นเป็นวันละ
๓๐๐ บาท ให้สํานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบจากเดิมร้อยละ ๕ เปอร์เซ็นต์ ลดเป็น ร้อยละ ๔
เปอร์เซ็นต์ ต่อไปอีก ๑ ปี ขอแจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการวางฎีกาเงินสมทบส่วนของนายจ้างร้อยละ ๔
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๙ เรื่องรายงานสถานการณ์สังคมระดับท้องถิ่น
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร : ขอรายงานสถานการณ์สังคมระดับท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขอนําเรียนให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและจัดทํา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ๑๔๐ แห่ง จึงได้ประเด็นปัญหา
สังคม ประเด็นของจังหวัดสกลนคร มี ๖ ประเด็น เรียงดําดับจากความสําคัญ ประเด็นแรก คือปัญหาการวาง
งาน รายได้ ประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สิ้น ปัญหาการล่าช้า ปัญหาการกู้ยืมสมควรได้รับการช่วยเหลือ
ประเด็นที่ ๒ ปัญหาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ครัวเรือนที่ไม่มีกรรมสิทธิที่ดินในการอยู่อาศัย โดยอาศัยอยู่ในที่
สาธารณะ ที่ราชพัสดุ หรือในที่ดินเช่า ประเด็นที่ ๓ ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน
ได้รับผลกระทบสาธารณภัย ในรอบปีที่ผ่านมาทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยของมนุษย์ ประเด็นที่ ๔ ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย ประชาชนมีอาการทางจิตและประสาท ประเด็นที่ ๕ ปัญหาทางด่านการศึกษา ของเยาวชนที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาสายอาชีพและไม่มีงานทําในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา ประเด็นที่ ๖ ด้าน
วัฒนธรรม และจริยธรรม ปัญหาร้านขายเหล้าอยู่บริเวณใกล้สถานศึกษา ทั้ง ๖ ประเด็น จะมีปัญหาในส่วนพื้นที่
อําเภอ แต่ละปัญหาความรุนแรงไม่เท่ากัน จึงได้รวบรวมข้อมูลจัดทําในรูปแบบซีดี แจกจ่ายอําเภอทุกอําเภอ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๕.๑๐ เรื่องขอแนะนํา . . .
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๒๕
๕.๑๐ เรื่องขอแนะนําสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล : ขอแนะนําสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร คือนางสาวอรุณ แก้วมงคล
และ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล เป็นการสรรหาจากองค์กรทั่วประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์หน้าที่ของสมาชิก
สภาพัฒนาการเมือง ทําหน้าที่พัฒนาการเมืองตามแบบแผนพัฒนาการเมือง ยุทธศาสตร์สําคัญของการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของผู้นํา หรือพัฒนา
การเมือง ธรรมาภิบาลในการเมือง การบริหารจัดการความขัดแย้ง สมานฉันท์ การกระจายอํานาจ การบริหาร
จัดการทรัพยากร ขอเรียนเชิญสํานักงานจังหวัด เป็นกรรมการสภาพัฒนาการเมืองตามโครงสร้างชุดใหม่ ทําการ
ประสานข้อมูล จึงขอประสานความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาทางการเมืองต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๕.๑๑ เรื่องประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีการเลิกใช้น้ํามัน
พลังงานจังหวัดสกลนคร : ขอประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกการใช้น้ํามันเบนซิน ๙๑
จะใช้ได้อีก ๓ เดือน ต่อจากนั้นจะเปลี่ยนมาใช้แก๊สโซฮอล์ แทน รถยนต์ ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๘ มอเตอร์ไซค์
๔ จังหวะ สามารถเติมได้ ส่วนรถยนต์ที่ไม่สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ ทางกระทรวงพลังงานจะมีหน่วยงาน
ที่ทําการจูนเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ได้ จังหวัดสกลนคร มี ๔ แห่ง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัย
สารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม และวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน รวมทั้งเครื่องยนต์
ทางการเกษตรก็สามารถจูนได้ ขอเรียนให้ส่วนราชการทราบเบื้องต้น จะได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้
ส่วนราชการทราบต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุภัค วรรณการ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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