


ผลงานดีเด่น Best Practice 
 

การขบัเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ตามภารกจิกรมการปกครอง จังหวัดสกลนคร 

 
(ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ส่วนที่ 2 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
ศูนยป์ฏบิัตกิารจังหวัดสกลนคร และศูนยป์รองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรปู จังหวัดสกลนคร 
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"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

สารบัญ 
 

ผลงานดีเด่น Best Practice จังหวัดสกลนคร 
ส่วนท่ี 1 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

 
ภารกิจกรมการปกครอง หน้า 
ผลงานดเีดน่ Best Practice จังหวัดสกลนคร    
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์ 1 
2. การสร้างความปรองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฏิรปู 3 
3. การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 4 
4. การรักษาความสงบเรียบรอ้ย 5 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6 
6. การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรม 7 
7. การจัดระเบียบสังคม 7 
๘. การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาส 8 
๙. การป้องกันและปราบปรามการท างานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 9 
10. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 
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"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

ส่วนท่ี 2 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ 
 

ผลงานดเีดน่ Best Practice 1 อ าเภอ 1 กิจกรรมเดน่    หน้า 
อ าเภอเมืองสกลนคร 
พสกนิกรบ้านโนนหอม อ าเภอเมอืงสกลนคร ร่วมซอ่มแซมฝายของพ่อ ให้คงอยู่คู่บ้านสืบไป 11 
อ าเภอพรรณานิคม 
พสกนิกรอ าเภอพรรณานิคม ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 
อ าเภอวานรนิวาส 
กิจกรรมหมูบ่้านรกัษาศีล 5 13 
อ าเภอกุสมุาลย ์
สร้างฝายชะลอน  าเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 14 
อ าเภอบ้านม่วง 
กิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอบรมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ในพื นที่จังหวัดสกลนคร และพิธีสวนสนามในวันชาติไทย พ.ศ.2559 15 
อ าเภอสว่างแดนดิน 
การรกัษาความสงบเรียบร้อย 16 
อ าเภอกุดบาก 
กิจกรรมท าบญุตักบาตร 17 
อ าเภอพังโคน 
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจงัหวัด 
เคลื่อนที่ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารงุสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร 18 
อ าเภออากาศอ านวย 
กิจกรรมประชารัฐอ าเภออากาศอ านวยลอกผักตบชวา 19 
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"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

ผลงานดเีดน่ Best Practice จังหวัดสกลนคร 
 

ส่วนที่ 1 การขบัเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ภารกิจกรมการปกครอง 
 
1. กิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สกลนครรวมพลังสวนสนามวันชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร 
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย โดยมี 
พลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พันต ารวจเอกสมเกียรติ เกิดจงรักษ์ รักษาการ ผู้บังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และหัวหน้า
ส่วนราชการ ตลอดจนพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า เช่น ข้าราชการ ต ารวจ ทหาร อาสาสมัคร พลเรือน ลูกเสือ
ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ชาวไทยเช้ือสายจีนและเวียดนาม 
เข้าร่วม กว่า 2 หมื่น 5 พันคน บรรยากาศเป็นที่น่าประทับใจ โดยต่างโบกธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี เสียงดังกระหึ่ม เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเป็นเอกราช ของชาติไทย 

 ซึ่ง ผู้ว่าราชการสกลนคร กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา ก าหนดให้วันชาติไทย ตรงกับวันที่ 24 
มิถุนายน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2503 ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ถือวันพระราชสมภพ เป็นวัน
เฉลิมฉลองของชาติไทย ลง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2503 จึงได้เปลี่ยนแปลงให้วันที่ 5 ธันวาคม 
ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราชวงศ์จักรี ซึ่งทางราชการ ได้ก าหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลอง
ของชาติไทย และวันพัฒนาแห่งชาติ ในคราวเดียวกัน ดังนั้นเราทุกคน ต้องระลึกถึงคุณของชาติไทย ที่พวกเรา
ได้อาศัยมาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข จนตราบเท่าทุกวันน้ี 
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"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

 

 

 



๓ 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

2. การสรา้งความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 
 สกลนคร ร่วมกับมณฑลทหารบกท่ี 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดโครงการอบรมสานสัมพันธ์

มวลชน หลักสูตร การพัฒนาผู้น ามวลชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน รุ่นท่ี 3 เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559  เวลา 
13.30 น.ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29  นายวิทยา  จันทร์ฉลอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสานสัมพันธ์มวลชน หลักสูตร การพัฒนาผู้น า
มวลชนเพื่อการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3 โดยมี พลตรีกนก  ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 นายชัยมงคล  
ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  

 โดยนายชัยมงคล  ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การจัดการ
อบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้บริหารระดับท้องที่ท้องถ่ิน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถ่ินทุกๆด้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึน  ตลอดจน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาชุมชน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และส่วนราชการ ให้เกิดความปริงดองในทุกภาคส่วนและส่งเสริมการท างานเป็นทีม พร้อมทั้งพัฒนาภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารท้องที่ท้องถ่ิน 

 ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้น าท้องที่ท้องถ่ิน จาก 18 
ต าบล ในพื้นที่ อ าเภอวานรนิวาส และ อ าเภอส่องดาว รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยจะจัดให้มีการอบรมทั้งภาค
วิชาการและภาคกิจกรรมสนาม ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2559  
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"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

3. การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  สกลนคร   รองนายกรัฐมนตรี  พลเอกธนศักด์ิ  ปฏิมาประกร  เปิดโครงการรวมพลังเด็ก

และเยาวชนท าดีเพ่ือพ่อหลวง  พร้อมปล่อยคาราวานเด็กและเยาวชนออกพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เมื่อ วันที่ 
23  ธันวาคม 2559  เวลา 11.30 น. ที่อาคารหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร พลเอกธนะศักดิ์  
ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังเด็กและเยาชนท าดีเพื่อพ่อ
หลวง  โดยมีนายวิทัศน์  เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และน าผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกัน
ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย  

 โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนข้ึน ทั้งในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด รวมไปถึงสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อให้ท า
หน้าที่ในการประสานงานระหว่างสภาเด็กทุกระดับ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ อัน
จะน าไปสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนา เด็กและเยาวชน   โอกาสนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการรวมพลัง
เด็กและเยาชนท าดีเพื่อพ่อหลวง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ความคิด
สร้างสรรค์ การมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้ พลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิทัศน์  เตชะ
บุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร พร้อมด้วยแขกผู้มี
เกียรติ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน จ านวน 100 ทุน ก่อนจะร่วมกันปล่อยขบวนคาราวาน
เด็กและเยาวชน เพื่อออกท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร 
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"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

4. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 สกลนครเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

บูรณการภาคีเครือข่าย ลดจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. 
ที่บริเวณหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน เปิดศูนย์และปล่อยขบวนรถปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2560  

 ในช่วงปีใหม่ของทุกปี มีประชาชนเดินทางกลับภูมิล าเนา มาท าบุญ หรือท่องเที่ยวตามสถานที่
ต่างๆเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเฉลิมฉลองปีใหม่ในชุมชนหมู่บ้าน ท าให้มีปริมาณการจราจรบนท้องถนนเพิ่มข้ึน 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงมากกว่าช่วงปกติ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน จึงก าหนดแนวปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ให้เข้มข้น 7 วันอันตราย วันที่ 29 ธันวาคม 
2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ภายใต้ค าขวัญที่ใช้ในการรณรงค์ที่ว่า ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร  เพื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ เป้าหมายคือ ลดจ านวนการเกิดอุบัติทางถนน และมีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดสกลนคร  เพื่อด าเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีแนวทาง
การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการระดับอ าเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีการตั้งจุดตรวจหลักทุกอ าเภอ รวม 40 จุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน และยังให้อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาจัดต้ังด่านชุมชน หมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 
ด่าน โดยสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพื่อป้องปรามและเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยคน
ในชุมชนเอง 

 นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การป้องกันอุบัติเหตุให้ได้ผล 
จะต้องด าเนินการอย่างจริงจัง และจริงใจ ภายใต้ค ารณรงค์ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร”ต้องส่งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัย ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยให้เห็นถึงความ
โหดร้ายของการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาล แต่ให้ด าเนินการ
ต่อไปตลอดทั้งปี เพื่อความต่อเนื่อง และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 สกลนคร แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายส าคัญ พร้อมของกลาง กัญชาแห้ง
อัดแท่ง 500 ก.ก. ยาบ้าอีกกว่า 2,000 เม็ด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น.ที่บริเวณ
ด้านหน้ากองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร พันต ารวจเอกสมเกียรติ   เกิดจงรักษ์  รักษาราชการแทน  
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พันเอกสุขพัฒน์สน  สุขสร้อย รองผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 29  พันต ารวจเอกธวัชชัย  หาญนัทธี รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ร่วมกันแถลงข่าว ผลการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายส าคัญ   
 โดยคดีแรก เป็นการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนกัญชาแห้งอัดแท่ง โดยได้ของกลางเป็นกัญชา
แห่งอัดแท่ง น้ าหนักรวม 500 กิโลกรัม ทราบช่ือผู้ต้องหาคือ นายอุทัย  วุฒิยา อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 113 
หมู่ที่ 8 ต าบลสุขไพบูลย์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  โดยสามารถจับกุมได้ในขณะที่ก าลัง ขับข่ีรถยนต์
เก๋งยี่ฮ้อ ฮอนด้า แอคคอร์ด สีเทา หมายเลขทะเบียน กท 2468 สระบุรี ขนกัญชาผ่านจุดตรวจ บนถนน สว่าง
แดนดิน - นาบัว บริเวณแยกบ่านหนองฮังเหลว หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา ) ไว้ในครองครองเพื่อจ าหน่ายโดยผิด
กฎหมาย ก่อนน าตัวส่งพนักงานสอบด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  

 อีกคดี เป็นผลมาจากการปิดล้อมตรวจค้นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่  
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลการปิดล้อมสามารถจับกุมนายวรุฒ   มีทองแสน  อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 
378 หมู่ที่ 15 ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พร้อมยาบ้า 6 เม็ด และอุปกรณ์การเสพ 
จากนั้นจึงได้ขยายผล จนกระทั่งทราบว่า ผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่รายนี้ คือ นายวิเวศ  สุทธิอาจ อายุ 46 ปี อยู่
บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จึงได้ให้สายลับล่อซื้อ โดยมีนายธงชัย  
พรหมภักดี อายุ 21 ปี อยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นลูกน้อง
ของนายเวศ  สุทธิอาจ น ายาบ้า 1536 เม็ด ยาไอซ์ 8.25 กรัม มาส่งให้  ต่อมาได้เข้าตรวจค้นบ้านนายธงชัย   
ตรวจค้นพบยาบ้าอีก 889 เม็ด ฝั่งไว้ใต้ดิน  รวมยาบ้าในคดีนี้ ทั้งหมด 2,425 เม็ด ยาไอซ์ 8.25 กรัม และ
แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันจ าหน่ายและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า/ยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อ
จ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย และน าตัวส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   

 นอกจากนี้ ยังมีคดี ติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดบึงกาฬ คือ นายณัฐวุฒิ  ศรีสมัย 
ผู้ค้ายาเสพติดรายส าคัญ ซึ่งใช้อาวุธปืนยิงต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธร จ.บึงกาฬ ที่หลบหนีการ
จับกุมเข้ามาอยู่ตามป่าในเขตบ้านท่าก้อน อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร พร้อมกับอาศัยเป็นพื้นที่
จ าหน่ายยาบ้า ก่อนจะสามารถรวบตัวลูกน้องของนายณัฐวุฒิได้ พร้อมกับยาบ้า 20 เม็ด ส่วนนายณัฐวุฒิ 
อาศัยช่วงชุลมุนที่ลูกน้องโดยจับ ทิ้งรถเก๋งโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน กจ 7467 การฬสินธ์ุ ว่ิงหลบหนี
เข้าป่า ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจะได้เร่งติดตามตัว เพื่อจับกุมมาด าเนินคดีต่อไป   
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6. การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรม 
 จังหวัดสกลนคร  โดยท่ีท าการปกครองอ าเภอกุดบาก ปลัดอ าเภอผู้ดูแลงานศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอกุดบาก ร่วมกับอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ร่วมกันไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายในหมู่บ้าน 
ปัญหาแนวเขตที่ดิน สปก. ซึ่งปัญหาความขัดแย้งได้ส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางสัญจรเข้าสู่บริเวณแปลงทีด่นิ
ท ากินของเกษตรกรจ านวนหลายครัวเรือน โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันไกล่เกลี่ยประนีประนอมเพื่อยุติปัญหาความ
ขัดแย้งของราษฎรภายในหมู่บ้าน 
 

 
 
7. การจัดระเบียบสังคม 

 จังหวัดสกลนคร ปล่อยแถวต ารวจ ทหาร และ ฝ่ายปกครอง ป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ประชาชน รวมถึงอ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อส. อาสาสมัคร เข้าร่วมปล่อย
แถว โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวบูรณาการระดม
กวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
    การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด วันนี้ เพื่อป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรมด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในช่วงก่อน และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ซึ่งอาจมีมิจฉาชีพฉวย
โอกาสก่อเหตุ นอกจากนี้ ยังเป็นการอ านวยความสะดวกการจราจร ให้แก่พี่น้องประชาชน ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งจะมีประชาชนออกท่องเที่ยวจ านวนมาก จึงต้องมีการระดมกวาดล้าง
อาชญากรรมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับประชาชน 
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๘. การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสรา้งโอกาส 
 สกลนคร  มูลนิธิป่อเต็กตึ ง ร่วมกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 

และเครื่องอุปโภค – บริโภค จ านวน 1000 ชุด แก่ผู้ยากไร้ใน 7 อ าเภอ ของจังหวัดสกลนคร  
 วันที่  14 ธันวาคม 2559 ที่ เมตตาธรรมมูลนิธิ ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและประสบภัยหนาวในเขตจังหวัดสกลนคร โดยมีนาย
ยุทธสันติ  ศิริพงษ์สิน ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร  พร้อมคณะกรรมการบริหารเมตตาธรรมมูลนิธิ 
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค – บริโภคในครั้งนี้  

 โดยนายธวัช  ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ในฤดูหนาว ปี 58/59 
ที่ผ่านมา สกลนคร อุณหภูมิต่ าสุด ที่ 8 องศาเซลเซียส และจากการคาดการณ์ของสถานีอุตุนิยมวิทยา คาดว่า 
ฤดูหนาวปี 59/60 อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ราว 7 - 8 องศาเซลเซียส และการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว พร้อมทั้ง
เครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้มีรายได้น้อยในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องได้ในระดับหนึ่ง  

 ส าหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ซึ่งเป็น
สมาคมชาวไทยเช้ือสายจีน  ประจ าจังหวัดสกลนคร พิจารณาคัดเลือกประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน และ
ประสงค์จะให้มูลนิธิให้การช่วยเหลือแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับฤดูหนาวในปี 
2559-2560 มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง ร่วมกับสมาคมจีนในจังหวัดสกลนคร ได้แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่อง
อุปโภคบริโภค แก่ราษฎร ใน 7 อ าเภอ ประกอบไปด้วย อ าเภอภูพาน อ าเภอกุดบาด อ าเภอพรรณานิคม 
อ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ และอ าเภอเมืองสกลนคร ซึ่งเครื่องอุปโภคที่น ามา
มอบให้เป็นรายบุคคล ประกอบด้วย ข้าวสารคนละ 5 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปคนละ 10 ซอง น้ ามันพืชคน
ละ 1 ลิตร ปลากระป๋องคนละ 10 กระป๋อง น้ าตาลทราย คนละ 1 กิโลกรัม เกลือผสมไอโอดีนคนละครึ่ง
กิโลกรัม รวมจ านวน 1,000 ชุด นอกจากนี้ยังน าผ้าห่ม และเสื้อยืดมาให้สวมใส่ในฤดูหนาวด้วย จ านวน 
1,000 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พร้อมกันนี้ ได้
มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้เข้ารับเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ในครั้งนี้อีกด้วย 
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๙. การป้องกันและปราบปรามการท างานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 สกลนคร  รองนายกรัฐมนตรี ลงเรือเพ่ือส ารวจพื นท่ีโดยรอบหนองหาร  เพ่ือหาแนวทาง

ทางในการแก้ไข และหาทางในการพัฒนาหนองหาร ให้กลับมาเป็นแหล่งน  าท่ีมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00  พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะนาย 
วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ลงเรือเพื่อส ารวจพื้นที่โดยรอบหนองหาร เพื่อศึกษา และ
รับทราบข้อมูล ระบบนิเวศน์ รับทราบปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนา
หนองหาร ให้กลับมาเป็นแหล่งน้ าที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 หนองหารจังหวัดสกลนคร ถือเป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน   มีความกว้าง
ประมาณ  7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครอง
เทศบาลเมือง  สกลนคร กับอีก 10 ต าบล ของอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว ถือเป็นเส้นเลือด
ใหญ่ที่ไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรให้กับประชาชนมายาวนาน   ในแต่ละปีจะมี ปริมาณน้ าที่ไหลลงมากับ
ล าน้ าสายต่างๆ ทั้งการปล่อยน้ าเน่าเสียลงสู่หนองหาร การพัดพาเอากากตะกอนดินลงหนองหาร  ส่งผลให้ใน
ปัจจุบัน พบว่าหนองหารเริ่มตื้นเขิน จากการตรวจสอบพบว่าในแต่ละปีหนองหารต้องรองรับตะกอนดินสะสม 
ปีละกว่า 4,000,000 ลบ.ม.   เกิดปัญหา  น้ าเน่าเสีย  เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อม
โทรม  ปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง จนอาจถึงข้ันที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดสกลนคร ได้มีการส ารวจพื้นที่การได้รับผลกระทบ และน าเรื่องขอความ
ช่วยเหลือจากคณะรัฐบาล   

 โดยการลงพื้นที่ ของ พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในครั้งนี้   
ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบหนองหาร  เพื่อรบัฟังปัญหา และแนวทางพฒันาหนองหาร จากหลายฝ่าย ซึ่งจะ
มีการน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อหาทางแก้ไขอย่างยัง่ยืนต่อไป 
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10. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
 สกลนคร จัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล  กล่าวค าปฏิญาณตน สุจริตตามรอยพ่อ ขอท า

ดีเพ่ือแผ่นดิน วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านคอรัปชัน
สากล (ประเทศไทย ) จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งจุดเทียนเครื่องทองน้อย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากนั้น ได้น าผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวค าปฏิญาณตน ใน
การป้องกันและต่อต้านการคอรัปชัน  ภายใต้แนวคิด สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน ก่อนจะร่วมกันยืน
สงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดังกึกก้องไปทั้งห้องประชุม 

 ด้านนายวิโรจน์  ฆ้องวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป .ป.ช.ประจ าจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า 
ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ.2003  อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 พร้อมทั้งประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของ
ทุกปีเป็นวันต่อต้านคอรัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)  

 ส าหรับการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) จ.สกลนคร ในวันน้ี จัดข้ึนภายใต้
แนวคิดที่ว่า สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ต้องการให้คนไทยไม่โกง โดยมีเป้าหมายคือยกระดับค่าดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์
คอรัปชันให้สูงข้ึน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้
เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ มีเป้าหมายที่จัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสามารถน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง   ตลอดจน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความสุขให้ประชาชนคนในชาติ ควบคู่กับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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ผลงานดเีดน่ Best Practice 1 อ าเภอ 1 กิจกรรมเดน่ 
 

ส่วนที่ 2 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื นที่ 

อ าเภอเมืองสกลนคร 
 พสกนิกรบ้านโนนหอม อ าเภอเมืองสกลนคร ร่วมซ่อมแซมฝายของพ่อ ให้คงอยู่คู่บ้าน
สืบไป วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ฝายน้ าล้น ห้วยน้อย บ้านโนนหอม ต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ การซ้อมแซมฝายชะลอน้ า ฝายห้วย
น้อย เพื่อสานต่องานของพ่อ 
 ฝายห้วยน้อยแห่งนี้    ถือ ฝายขนาดเล็กที่สร้างข้ึนเพื่อกั้นน้ า จากแม่น้ าสาขา ล าน้ าพุง เมื่อ
ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จพระราชด าเนินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ได้ทรง
พระราชด าริ  ให้กรมชลประทาน ด าเนินการสร้างฝายเก็บกักน้ า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค จากวันน้ันถึงวันน้ีผายห้วยน้อยแห่งนี้ถือว่ามีความช ารุดไปตามกาลเวลา เพื่อให้ฝายดังกล่าวกลับมา
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง ให้เหมือนเมื่อครั้งที่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยยังมีพระชนอยู่  จังหวัด
สกลนคร ร่วมกับชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันซ้อมแซมฝายชะลอน้ าห้วยน้อยนี้ข้ึน 
 นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเน้นย้ า ให้คนสกลนคร ทั้ง คนไทย
ทั้งประเทศ ต้องร่วมสานต่องานของพ่อ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และเพื่อความมั่นคงเจริญผาสุก 
สู่ลูกหลานและเพื่อประเทศชาติต่อไป 
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อ าเภอพรรณานิคม 
 พสกนิกรอ าเภอพรรณนานิคม ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธบี าเพ็ญกุศล เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น  ที่วัดบ้านวังยาง ต าบลวังยาง อ าเภอพรรณนานิคม  จังหวัด
สกลนคร นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประกอบพิธี บ าเพ็ญกุศล 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 โดยพิธีการ นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  จุ ดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี
ประเคนผ้าไตร พระสงฆ์สดัปปกรณ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ า โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ 
พสกนิกรทุกคนต่างตั้งจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิให้อภิบาลคุ้มครองดวงพระ
วิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย 
 ในการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ มีพสกนิกร ในเขตอ าเภอ
พรรณนานิคมเข้าร่วมกว่า 1000 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

อ าเภอวานรนิวาส 
 กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร 
นายอ าเภอวานรนิวาส เป็นประธานกิจกรรมการบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล ณ วัดโนนสว่างภิรมย์ บ้านนาคอย ต าบลหนองสนม อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 โดยอ าเภอวานรนิวาสให้แต่ละหมู่บ้านร่วมกิจกรรมจ าศีลในวันพระของแต่ละหมู่บ้าน
ด าเนินการในท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง จ านวน 3 ครั้ง มีเป้าหมายคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแกนน ากลุ่มต่างๆ จ านวน  602 คน 
 

 
 

 
 
 



๑๔ 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

อ าเภอกุสุมาลย์ 
 สร้างฝายชะลอน  าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ าเภอกุสุมาลย์ ได้ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 16 ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ า (ฝายกระสอบทราย) กั้นล าน้ าอูน ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 
ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ ความยาม 30 เมตร มีประชาชนร่วมด าเนินการ ประมาณ 200 คน  
 กิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดความสามัคคีสมัครสมาน และความร่วมมือของคนในหมู่บ้านเป็น
อย่างดีผลการด าเนินการมีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 250 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร กว่า 500 
ไร่ 

 



๑๕ 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

อ าเภอบ้านม่วง 
 กิจกรรมการปกป้องและเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอบรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในพื นท่ีจังหวัดสกลนคร และพิธีสวนสนามในวันชาติไทย พ.ศ.2559 อ าเภอบ้านม่วงได้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการอบรมสร้างความปรองดองในระดับทอ้งถ่ิน
จังหวัดสกลนคร (หลักสูตรสานสมัพันธ์ ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถ่ิน) เพื่อสร้างความเข้าใจในทัศนคติในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และเป็นเครอืข่ายที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมาย ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป
ในทุกอ าเภอของจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมณฑลทหารบกที่ 29 
ค่ายกฤษณ์สีวะรา และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร  
 โดยก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ แห่งละ 60 คน จ านวน 10 
แห่ง รวม 600 คน และกลุม่พลงัมวลชนทุกหมู่เหล่า จ านวน 840 คน เข้าร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย 
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อใหก้ลุ่มพลงัมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล้าเข้าร่วมในการปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์พระราชกรณียกจิต่างๆ 
 

 

 
 



๑๖ 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

อ าเภอสว่างแดนดิน 
 การรักษาความสงบเรียบร้อย อ าเภอสว่างแดนดิน ได้ร่วมกับส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อ าเภอสว่างแดนดิน ด าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจกรมการปกครอง ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย โดยมีการจบักุมผู้ลกัลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย โดยจัดต้ังจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติด การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และปอ้งปรามการกระท าผิดกฎหมายด้านต่างๆ  
 โดยมีผลการปฏิบัตริะหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
  - จัดต้ังจุดตรวจ / จุดสกัด   จ านวน 310 ครั้ง 
 -  จับกุมผูก้ระท าความผิด   จ านวน 12 คดี ผู้ต้องหา 33 ราย 

 
 

 
 



๑๗ 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

อ าเภอกุดบาก 
 กิจกรรมท าบุญตักบาตร อ าเภอกุดบาก ไดด้ าเนินกิจกรรมท าบุญตักบาตร (วันพระเดือนละ
ครั้ง) โดยจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ณ วัดป่าบ้านค้อใหญ่ ต าบลกุดไห ตั้งแต่เวลา 06.00 น. มีข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของอ าเภอกุดบาก ราษฎรในพื้นทีบ่้านค้อใหญ่ ต าบลกุดไห และก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน 
ต าบลกุดไห เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 300 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

อ าเภอพังโคน 
 กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ
จังหวัดเคลื่อนท่ี "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สรา้งรอยยิ มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 21 
ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 ต าบลต้นผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์
ฉลอง ผู้ว่าราชการจงัหวัดสกลนคร เป็นประธานการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลือ่นที่ "หน่วยบ าบดัทุกข์ บ ารงุสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัด
สกลนคร ประจ าเดือนตุลาคม 2559 มีประชาชนเข้ารบับรกิารจากภาครฐั จ านวนกว่า 2,000 คน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณหาท่ีสุดมิได้" 

อ าเภออากาศอ านวย 
 กิจกรรมประชารัฐอ าเภออากาศอ านวยลอกผักตบชวา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม 25๕๙ เวลา 
0๙.๐๐ น. จ่าสิบเอกค านึง พรหมพิมพ์ นายอ าเภออากาศอ านวย ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอ าเภอ สมาชิก 
อาสารักษาดินแดนอ าเภออากาศอ านวย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ ร่วมกับ เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย ร่วมกันลอกผักตบชวาที่ขวางกั้นล าน้ า ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดสกลนคร โดย
บูรณาการทีมประชารัฐอ าเภอ และหน่วยงานในพื้นทีอ่ าเภออากาศอ านวย ลอกผักตบชวาเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง ณ ล าห้วยแซง ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
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