รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม หน้า ๑

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕60
ครั้งที่ 5/ ๒๕60
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 0๙.๐๐ น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
*******************
ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง
2 นายธวัช ศิริวธั นนุกูล
3 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
4 พ.อ.เกรียงไกร จิตพากเพียร
5 นายนภดล จารุพงศ์
6 นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
7 พ.ต.อ.สมประสงค์ พิมพิลา
8 นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
9 นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
10 นายอานวย สุวรรณรักษ์
11 นายปิยะ โยมา
12 นายสุวิทย์ สงคราม
13 นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ
14 นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
15 นายเรือง จันพลา
16 นางศิรินันท์ รักขติวงศ์
17 นายคมกริช วงษาซ้าย
18 นายวิศาล พรเลิศ
19 นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ
20 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
21 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์
22 ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ
23 นายบุญเรือง เข็มทอง
24 นายดุสิต สระแก้ว
25 นายไชยปราการ พึ่งไท
26 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย
27 นางสาววันทนีย์ เชาวลิต
28 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ
29 นายบุญร่วม คาจันทราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
คลังจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
แรงงานจังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
รก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
สัสดีจังหวัดสกลนคร
เกษตรจังหวัดสกลนคร
/30 นางสาวช่อรัก...
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

นางสาวช่อรัก อินทนนท์
นางณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์
นายสมชาย จันลองจับจิต
นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
นางสาววาสนา ไชยพรรณรา
นายนิติวัทธน์ นิธินันท์ธาร
นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายปัญญา มีธรรม
นายทระกูล อานัด
นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
นางธมลพรรณ ชาบัว
นายพีระพงษ์ พานิชสุข
นางมัลลิกา เพ็งคา
นางเกษรินทร์ รักษา

45
46
47
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54
55
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58
59
60
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63
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นายประพนธ์ แก้วกาพล
นายมานิตย์ ถิตย์พิพิธ
นายสถิตย์ เฮียงราช
นายนคร บุญมีผล
นางเทวี สิงห์พรมมา
นายชัยรัตน์ เคนพิศาล
นายวิบูลย์ วัฒนโรจน์
พ.อ.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
พ.อ.ณุติชาต รัตนกาฬ
นายเกรียงไกร จิตธรรม
นางสาววารุณี คาคลี่
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นางจิตรา ทรัพย์โฉม
นายศิริพงษ์ พาดี
นางจริยา ปารีพันธ์
นายสมเกียรติ คาทะเนตร
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์
นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์
นายสมพร ป้องนานาต

แทน สถิติจังหวัดสกลนคร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
แทน ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รก. ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
/65 นายสมจิต....
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นายสมจิต เข็มทอง
นายวัชรพงศ์ ศรีสาราญ
นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี
นางจิราพร สระแจ่ม
ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข
นายบัญจบ อ่อนนุช
นายชูเกียรติ คาโสภา
นายสุวิทย์ จันทร์เรือง
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
นายสุชาติ ศิริ
นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
นายดนุพล เต็มธิริพันธ์
นายภักดี ไชยเพชร
นางนวลจันทร์ พัดทอง
นายนิรันดร์ แต้มประสิทธิ์
นายอภิชาต วาที
นายสนธิ อนุญาหงษ์
นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา
นายอนุคม ทองประเสริฐ
นางนงคราญ นันทราช
นายสมชัย คึมยะราช
นายทองทศ โพธิ์เนียม
พันโทสุเทพ มาลัยพวง
นายภาคภูมิ ตันเดชสาธิต
นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
เรืออากาศเอกชูศักดิ์ รัตนพานิช
พ.อ.ชัชจารุกิตติ์ กอทอง
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
นายนิกร ธัญญารักษ์
นายพิทยา นายล
นายวีรศักดิ์ บุญประคม
นางสุปราณี สุระอุดร
นายเสกสรร สมอารี
นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง
นายก้องพิภพ อารยรังศรี
นายชูชาติ เทพสุต
นางสาวสุรีรัตน์ ใยสังสอน
นายประสิทธิ์ สวาท

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)
แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยาแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร
นิคมสร้างตนเองลาน้าอูน จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
แทน หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
ป่าไม้จังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
/104 นายประวัติ....
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นายประวัติ เสวตวงษ์
นางสาวอรอุษา ราศรีเจริญ
นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
นางวรรณภา พ่วงกุล
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
นายประชาชาติ นพเสนีย์
นาวาอากาศโทชาตรี จันทร์ชูชื่น
นายปฐพงศ์ เมืองปลอด
นายสมชาติ มาสังข์
นางขนิษฐา วุฒิพรหม
ดร.ประภัสร สุภาสอน
นางจันทร์รัตน์ โกศลวิตติอัมพร
นางณิชกานต์ คุณอุดม
นางสาวลาวัลย์ ฟองฮาบ
ว่าที่ร้อยโท สมยศ แย้มโสพิศ
นายกรณ์ สร้างสุขสกาว
นายสุรศักดิ์ นาอุดม
ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
นางสาวปวีณา ว่านสุรรณา
นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
นางจิราพร แผ่นเทอดไทย
นายทวีพงษ์ นวานุช
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา
นายสุวิชาญ ไชยโกมล
นายอรรณพ พองพรหม
ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร
ส.ต.อ.ประจญ จันทะโพธิ์
จ.ส.อ.คานึง พรหมพิมพ์
นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์
นายชัชวาล จันทอก
นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายชัยรัตน์ ไชยโย
นายชัยรัตน์ ไชยโย

อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ ( สว่างแดนดิน )
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียวจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู ฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสกลนคร
รก. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร
ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณนานิคม
แทน นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
แทน นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
แทน นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอส่องดาว
/138 นางสาวจิราภรณ์....
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี
พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์
นายเอกภพ โสภณ
นายปกาสิต พรประสิทธิ์
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์
นายสงัด บูรณภัทรโชติ
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายบุญส่ง วิจักษณบุญ
นายไพรัช ยงคาชา
นายโดม ชนะวรรโน
นายจาเริญ สวัสวาทิน
นายทองพูน จอกทอง
ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช
นายอานนท์ จันทร์แก้ว
นายจอมมา ดาบลาอา
นายปริญญา นิกาพฤกษ์
นายพานิช พุ่งสิน
นายชัย สุริรมย์
นายสนั่น ชินมา
นายสมาน วงศ์ภาคา
นายอดิศักดิ์ นานาวัน
นายไพรฑูรย์ ศรีบัวลา
นายปัญญา คาทองไชย
นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์
นายอุดร แพงทรัพย์
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายสุทิน บุญมาก
นายแทนมูล มุงคุณ
นายพัฒนา ในพลัง
นายปรีชา มาตราช
นายเหง่า ทุนลา
นายสมพาส ฐานะสุ
นายกิตติ หนองเป็ด
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสร้อย
นายปรีชา ผริแสง

นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
นายกเทศมนตรีตาบลกุดแพด
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองลาด (เมือง)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่
นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง
นายกเทศมนตรีตาบลกุดแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลพังโคนศรีจาปา
นายกเทศมนตรีตาบลไฮหย่อง
นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
/173 นายพูนทอง....
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173 นายพูนทอง ศูนย์จันทร์
นายกเทศมนตรีตาบลไร่
174 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณคุณแก้ว
ผกก.ตชด.23 สกลนคร
175 พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์
ผกก.สภ.เมืองสกลนคร
176 พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
177 พ.ต.อ.จุลฤทธิ์ จุลกะ
ผกก.สภ.พังโคน
178 พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์
ผกก.สภ.พรรณานิคม
179 พ.ต.ท.นิยม พุทธาศรี
ผกก.สภ.วาริชภูมิ
180 พ.ต.ท.นาชัย ศรีเวียง
แทน ผกก.สภ.วานรนิวาส
181 พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
ผกก.สภ.อากาศอานวย
182 พ.ต.ท.สณหนนท์ ไชยเดช
ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ
183 พ.ต.ท.รุ่งชาย ลูกอินทร์
ผกก.สภ.กุสุมาลย์
184 พ.ต.ท.สมคิด ขุนนายก
แทน ผกก.สภ.คาตากล้า
185 พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
ผกก.สภ.กุดบาก
186 พ.ต.ท.ดร.ณรงค์ ศรีวิเชียร
ผกก.สภ.เจริญศิลป์
187 พ.ต.ท.กองเกียรติ จันทร์สลาก
แทน ผกก.สภ.โพนนาแก้ว
188 พ.ต.อ.พงศ์ปณต หนูแก้ว
ผกก.สภ.นิคมน้าอูน
189 พ.ต.ท.อรุณ ดารงค์กิจ
แทน ผกก.สภ.เต่างอย
190 พ.ต.ท.บุญญฤทธิ์ สิทธิ
แทน ผกก.สภ.ส่องดาว
191 พ.ต.ท.ไมตรี เทพล
แทน ผกก.สภ.ขมิ้น
192 พ.ต.ท.ไกรสร อินธิราช
แทน ผกก.สภ.ตาดโตน
193 พ.ต.ท.สุรินทร์ อุประโคตร
แทน ผกก.สภ.แวง
194 พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนธะนะ
ผกก.สภ.ศรีวิชัย
195 พ.ต.ท.วาท จันทาคา
สวญ.สภ.หนองสนม
196 พ.ต.อ.เจษฎา เปรมโต
สวญ.สภ.สว่าง
197 พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
สวญ.สภ.สร้างค้อ
198 พ.ต.อ.ถวิล คาเกษ
สวญ.สภ.โพนงาม
199 พ.ต.ท.วรพงศ์ พุ่มศิโร
สวญ.สภ.คาบ่อ
200 พ.ต.ท.วีระ นนท์วงษ์ ตั้งมหาอินทร์ สว.สภ.โพนแพง
201 พ.ต.ท.อภิชาต มัฆนาโส
สว.สภ.โคกสี
202 พ.ต.ต.โฆษิต หมอยา
สว.สภ.ดงมะไฟ
203 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
204 พ.ต.ท.สมคิด ผาณิบุศย์
แทน ผกก.สส.ภ.จว.สน.
ผู้ไม่มาประชุม
1 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร
2 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
3 ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
4 ผู้หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
/5 หัวหน้าอุทยาน...
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5
6
7
8
9
10
11
12
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14
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26
27
28
29
30
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32
33
34
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37
38
39
40
41

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร
ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตสกลนคร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตาบลคาบงใต้
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
นายกเทศมนตรีตาบลแวง
/42 นายกเทศมนตรี...
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43
44
45
46
47
48
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60
61
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นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู
นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
นายกเทศมนตรีเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลแร่
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน
นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ
นายกเทศมนตรีตาบลไร่
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ
ผกก.สภ.บ้านม่วง
สว.สภ.นาใน
สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายอัมพร อุดมชารี
2 นายชรัญญา หยองเอ่น
3 นางพรภิรมย์ ศิริชนม์
4 นางดารารัศมี เถกิงผล
5 นางสาวรัชนี บรรจง
6 นายบรรจง ตรีกุล
7 นายจงรัก รักษายศ
8 นางสถาพร วงค์รัตนะ

แทน ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
รก.หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 7 ราย คือ
1) พันเอก ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท)
2) นายสุวิชาญ ไชยโกมล ตาแหน่งนายอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มาดารงตาแหน่ง
นายอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
3) นายเอกภพ โสภณ ตาแหน่งผู้อานวยการส่วนบริหารงานกานันผู้ใหญ่บ้าน
สานักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง มาดารงตาแหน่ง นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
4) นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี ตาแหน่งนายอาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
มาดารงตาแหน่งนายอาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
5) พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงงพันธ์ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มาดารงตาแหน่งนายอาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
6) นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ ตาแหน่งจ่าจังหวัดพัทลุง มาดารงตาแหน่ง นายอาเภอ เจริญ
ศิลป์ จังหวัดสกลนคร
7) นายสงัด บูรณภัทรโชติ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ มาดารงตาแหน่งนายอาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 3 ราย คือ
1) นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา ตาแหน่งนายอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปดารงตาแหน่ง
นายอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2) นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ ตาแหน่งนายอาเภอคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปดารง
ตาแหน่งนายอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไป
ดารงตาแหน่งนายอาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.3 เรื่องเรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประเด็นคาถาม นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา จากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ประธาน : ประเด็นคาถาม นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากรายการ “ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ช่วงหนึ่งว่า “พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน รัฐบาลและ คสช. ยืนยันว่า
การเป็นประชาธิปไตยของไทยจะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลว จะต้องเป็นประชาธิปไตย ที่มีรัฐบาล ซึ่งยึดมั่นใน
“หลักธรรมาภิบาล” นาพาให้ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้ศาสตร์พระราชาให้ได้ โดยฝากประเด็นคาถามไว้
4 ข้อ ให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นไปยังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ดังนี้
1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
2. หากไม่ได้จะทาอย่างไร
3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คานึงถึงเรื่อง
อนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือ ไม่ถูกต้อง
4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การ
เลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
ในกรณีนี้จังหวัด ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๑/ว.๑๑๑๑๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
แจ้งส่วนราชการทุกส่วนราชการ อาเภอทุ กอาเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนครและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อ
คาถามดังกล่าว โดยขอให้ทุกส่วนปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. หากประชาชนที่มาติดต่อต้องการแสดงความคิดเห็น ให้รับไว้ทุกกรณี
๒. กรณี ประชาชนแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามให้ลงทะเบียนรับเรื่องทางระบบสารบรรณ
ของศูนย์ฯ ด้วย
๓. ผู้ตอบคาถามต้องลง ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์
๔. ขอให้กาชับข้าราชการ/พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด มิให้แสดงความเห็นใดๆ โดยเฉพาะ
ประเด็นธรรมาภิบาล
๕. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ (ศูนย์ดารงธรรมประจาส่วนราชการ) และนายอาเภอ (ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ) ให้ถือปฏิบัติในเรื่องนี้โดยเคร่งครัด และรายงานผลให้จังหวัดตามแบบ เป็นประจาทุก ๓ วันทาการ โดยเริ่ม
รายงานในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีอาเภอแจ้งมาแล้ว 16 อาเภอ รวมจานวย 701 ราย
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : 1. ให้รวบรวมแบบสอบถามเก็บไว้ที่อาเภอ และให้รายงานจานวนให้จังหวัดทราบ
2. ไม่ให้ มีการอธิบ ายหรือชี้น า ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็ น ห้ามแสดงความคิดเห็ นใดๆ ทั้งสิ้ น
เพราะจะกระทบในเรื่องการนาไปขยายต่อในทางที่ไม่ดี จะทาให้เจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนไป
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.4 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงหนองหาร พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดีและพิธี
ทอดผ้าป่าสามัคคี
ประธาน :
ด้ว ยจั งหวัดสกลนครร่ ว มกับคณะสงฆ์จั งหวั ดสกลนครและพุ ทธศาสนิ กชนชาวจัง หวัด สกลนคร
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบวงสรวงหนองหาร พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดี เนื้อโลหะสาริด
ขนาดหน้ า ตั ด 6 ศอก หรื อ 3 เมตร สู ง 5 เมตร น้ าหนั ก 5,000 กิ โ ลกรั ม เป็ น พระประธานในอุ โ บสถ
ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประกอบพิธีบวงสรวงหนองหาร พิธีเททองและทอดผ้าป่าสามัคคี
ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
เวลา 08.39 น. - ร่วมพิธีบวงสรวงหนองหาร
เวลา 14.00 น. - ร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดี
เวลา 15.39 น. - ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
ในการนี้จังหวัดสกลนคร จึงขอเรียนเชิญทุกท่านสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้าง องค์
พระพุทธรูป เนื้อโลหะทองเหลือง เนื้อโลหะทองแดง เนื้อโลหะทองแดง เนื้อโลหะเงินบริสุทธิ์ และเจ้าภาพผ้าป่า
สามัคคี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจังหวัดสกลนคร โทร 0-4271-1763 หรือที่
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร โทร 0-4271-5275
ที่ประชุม : รับทราบ
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร : ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้มีหนังสือเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประมาณ 200 ราย ให้ร่วมบริจาค โดยมีผู้มาร่วมบริจาคโดยการโอนเงิน
และบริ จ าคที่ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด สกลนคร และน ามาบริ จ าคที่ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ยอดรวมทั้งสิ้นประมาณ 100,000 บาท
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องการเตรียมการจัดพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประธาน :
ด้วยจังหวัดได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะได้กาหนดให้มีการจัดพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมหรามาธิบดินทร, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ส่วนกลาง)
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ในระหว่างแจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดพิธี
ดังกล่าวพร้อมกับส่วนกลาง จึงขอนาเรียนที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นการประสานส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร
ภาคเอกชน เตรียมความพร้อมในการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานพิธีดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และสมพระเกียรติ สาหรับความชัดเจนสานักงานจังหวัดจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 เมษายน ๒๕60
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่
27 เมษายน ๒๕60 จานวน 31 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/2560 เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 2560
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนพฤษภาคม
2560
คลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 93 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ลาดับที่ 35 ของประเทศ (เดิมลาดับที่ 40) (ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม
2560 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

/1.2 รายชื่อหน่วยงาน....
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1.2 รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 โดย
เป้าหมายกาหนดไว้ที่ร้อยละ 55.66 จานวน 22 หน่วยงาน โดยเรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560)

/1.3 ผลการเบิกจ่าย...
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1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
1.3.1 งบจังหวัด ลาดับที่ 11 ของประเทศ (เดิมลาดับที่ 10)
(หน่วย : ล้านบาท)

1.3.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ ลาดับที่ 6 (เดิมลาดับที่ 3)
(หน่วย : ล้านบาท)
1.3.3 งบกลุ่มจังหวัด ฯ (เพิ่มเติม)

(หน่วย : บาท)

/1.4 ผลการเบิกจ่าย...
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1.4 ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๕9
(หน่วย : ล้านบาท)

3. ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3.1 งบส่วนราชการ (Function) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1.1 กรรมการไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากคุณลักษณะไม่ตรงตามที่กาหนดไว้
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อตรวจรับต่อไป (วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม)
3.1.2 ค่าชดเชยสั งหาริมทรัพย์และอสั งหาริมทรัพย์ อยู่ระหว่างขอโอนงบประมาณกลั บคืน
ส่วนกลาง จานวนเงิน 45 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 2560 จะสามารถเบิกได้เพิ่ม 10.40 ล้านบาท (สานัก
ทางหลวงที่ 3 สกลนคร)
3.1.3 ค่าก่อสร้างอาคาร 5.70 ล้านบาท ในช่วงแรกมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากอาเภอ
สว่างแดนดิน เป็น อาเภอพรรณนานิคม และมีปัญหาในการดาเนินงานฐานรากล่าช้า มี 7 งวดงาน ปัจจุบันดาเนินงาน
ถึงงวดที่ 3 แล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ส่งเบิกจ่าย (ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร)
3.1.4 ผู้รับจ้างรายเดียวกันรับงานหลายที่ (สพม. เขต 23)
3.1.5 แบบ BOQ ไม่ตรงกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างแก้ไขแบบให้ตรงกัน
และจะรีบดาเนินการตรวจรับต่อไป (ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
3.2 งบประมาณจังหวัด
3.2.1 งบลงทุนเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย แต่งบประจายังเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3.2.2 กิจกรรมสร้ างความสั มพันธ์ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ยังไม่มีกาหนดการประชุม ยังไม่มี
ผลการเบิกจ่าย (สานักงานจังหวัดสกลนคร)
3.2.3 กิจกรรมจัดประชุมทวิภ าคีและการเจรจาการค้า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า
การลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ ยังไม่มีกาหนดการประชุม (สานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร)
/3.2.4 ในส่วนของ...
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3.2.4 ในส่วนของเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่าง ๆ อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปขออนุมัติขอใช้เงินเหลือ
จ่ายจากส่วนกลาง
3.2.5 กิจกรรมก่อสร้างโรงเรือนเพาะและอนุบาลสัตว์น้าจืด และก่ อสร้างบ่อ พ่อแม่พันธุ์ปลา
ได้รับอนุมัติให้ขยายสัญญาเพิ่มอีก 1 เดือน (สานักงานจังหวัดสกลนคร)
3.3 งบกลุ่มจังหวัด ฯ
3.3.1 อยู่ระหว่างประกาศจัดทา TOR ตกลงราคา ล่าช้าในขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกร (สานักงาน
เกษตรจังหวัดสกลนคร)
3.3.2 ปั ญหาเรื่องเอกสารจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (สานักงาน
เกษตรจังหวัดสกลนคร)
3.3.3 อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงาน (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน , อุทยาน 3.3.4 อยู่
ระหว่างรอการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายของสานักงบประมาณ (อุทยานแห่งชาติภูผายลและแขวงทางหลวงชนบท)
3.4 งบกลุ่มจังหวัด ฯ (เพิ่มเติม)
3.4.1 อยู่ ร ะหว่ า งการรวบรวมข้ อ มู ล หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ส ามารถลงนามสั ญ ญาได้ ทั น ในวั น ที่ 31
พฤษภาคม 2560 หากมีเหตุผลที่ไม่สามารถลงนามได้ทันให้ขออนุมัติเป็นรายโครงการ
3.4.2 ในส่วนของจังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่กับทหาร (สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สกลนคร) และ โครงการก่อสร้างศูนย์พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม - ป้าไท้ ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับ ยกเลิกและประกาศใหม่ (อาเภอโคกศรีสุพรรณ)
3.5 งบอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนคุณภาพ (DLIT) โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3
ยุติธรรมวิทยา เทศบาลนครสกลนคร เนื่องจากใบจัดสรรงบประมาณระบุชื่อ อปท. ที่ดาเนินการผิดพลาด ถูกดึง
งบประมาณกลับ 1 โครงการ จานวนเงิน 96,400 บาท
3.6 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
3.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ดาเนินการไม่ทัน งบประมาณพับไปแล้ว (โครงการ
ชลประทานสกลนคร)
3.6.2 โครงการก่อสร้างอาคาร 2 โครงการ ผู้รับจ้างรายเดียวกัน สัญญาสิ้นสุดแล้ว ผู้รับจ้างยืนยัน
เป็นหนังสือยินยอมให้ปรับ อยู่ระหว่างดาเนินการและคิดค่าปรับ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ)
3.6.3 เงินงบประมาณบล็อกมิให้มีการเบิกจ่าย เนื่องจากเป็นรายการที่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน
เดื อ นมี น าคม 2560 ต้ อ งรอการสั่ ง การจากส่ ว นกลางว่ า จะให้ เ บิ ก จ่ า ยหรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ ต ามได้ ส่ ง หนั ง สื อ
ขออุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลางแล้ว (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมาณศึกษา เขต 1 - 3 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23)
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : 1. งบปี 60 ปกติ ขอให้แยกเป็นรายจังหวัดด้วย
2. ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยไหนที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้า ขอให้แจ้งด้วยว่าเพราะอะไร ถ้าไม่เป็นไป
ตามเป้า ต้องชี้แจงเหตุผลว่าเพราะอะไร และต้องมีมาตรการรองรับด้วย
3. ในส่วนของงบประมาณประจา ขอให้ส่วนราชการวางแผนการเบิกจ่ายด้วย ขอให้แยกออกเป็นงวดๆ
เพื่อสะดวกในการเบิกจ่าย
ที่ประชุม : รับทราบ
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์) :
1. สาหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ที่กาลังดาเนินการ หลังจากที่ทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นงบฟังก์ชั่น งบจังหวัด หรืองบกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะงบกลุ่มจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อให้การ
เบิกจ่ายที่รวดเร็วขึ้น เป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ ที่สามารถแบ่งงวดงานให้เพิ่มมากขึ้นได้ ถ้าแบ่งงวด
งานให้เพิ่มมากขึ้น การเบิกเงินในระบบก็ จะมีมากขึ้น โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลเน้นย้าในเรื่องของการเบิกจ่าย
ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. สาหรับการเร่งรัดงบประมาณ ขอฝากทางคลังจังหวัด ในเรื่องของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือปัญหา
อุปสรรค จะมีการประชุมต้นเดือน ขอให้นามาแจ้งให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย และขอให้คลังจังหวัด
แจ้งส่วนราชการ ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการอื่น ถ้าได้ทราบข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคแล้ว ให้แจ้งส่วนราชการ
ทราบด้วย หรือโครงการไหนติดขัดอย่างไร ให้หัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
๑. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
(วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
(๑) รับเรื่องทั้งหมด
จานวน ๓,๒๖๕ เรื่อง
(๒) ยุติเรื่อง
จานวน ๓,๐๑๙ เรื่อง (คิดเป็น ๙๒.๔๖%)
(๓) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒๔๖ เรื่อง
๒. การติดตามเรื่องที่ค้างดาเนินการจานวน ๒๔๖ เรื่อง ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) ได้จัดทาสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน/อาเภอ ที่ยังไม่ได้รายงานให้จังหวัด
ทราบ ดังปรากฏตามตารางที่ได้แจกในที่ประชุม
(๒) ได้สาเนาเรื่องร้องเรียนที่ค้างดาเนินการแจกให้หัวหน้าส่วนราชการ/ นายอาเภอที่
รับผิดชอบทราบเพื่อติดตามเร่งรัดการดาเนินงาน
(๓) กรณีเรื่องร้องเรียนที่ค้างดาเนินการของ ปี ๒๕๕๘ -2559 ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสกลนคร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) ได้มีการเร่งรัดแจ้งเตือนไปหลายครั้งแล้ว ขณะนี้จะได้ทาหนังสือเชิญ
เพื่อให้มาชี้แจงต่อผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
(4) กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหา ได้
หรือเรื่องที่ค้างการพิจารณาดาเนินการมาเป็นเวลานาน เรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าถวายฎีกา หรือเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก
เช่น ไม่มีกฎหมาย / ไม่มีอานาจหน้าที่ ไม่มีงบประมาณ มีบุคลากรไม่เพียงพอ เป็นต้น ให้รวบรวมและส่งเรื่องมายัง
จังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้รายงานให้กระทรวง หน่วยงานในส่วนกลางที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงเป็นผู้พิจารณาดาเนินการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
(5) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร กาหนดประชุมติดตามเร่งรัดการดาเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ในทุกเดือน สาหรับเดือนมิถุนายน 2560 ได้กาหนดในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องการดาเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจาปี 2560
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร :
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอและ
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ แปลงแนวทางและมาตรการสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ หน่วยงานภาครัฐดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง
ๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50
สานักงาน ป.ป.ช. เห็นว่า องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีความสาคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีเป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น จึงได้ดาเนินการขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่องภารกิจและอานาจหน้าที่ของ กอ.รมน.จังหวัด ส.น.
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. :
ภารกิจ
๑. ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ความเดือดร้อนของ
ประชาชนตั้งแต่ในระดับพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมปัญหาที่ไม่สามารถดาเนินการได้ รายงานตามสายบังคับบัญชาเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป
๒. ประสานงานกับส่วนราชการในจังหวัด เพื่อกระจายข่าวสาร รวมทั้งชี้แจง ทาความเข้าใจนโยบายสาคัญ /
แนวทางการปฏิบัติงานของรัฐบาลและ คสช.ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบ และสามารถนาไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
๓. ประสาน บก.ควบคุม กกล.รส.จว. กรณีมีความจาเป็นต้องใช้กาลัง รส. เพื่อสนับสนุนส่วนราชการใน
จังหวัด
ภารกิจ/อานาจหน้าที่
เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อานวยการ และประสานงาน เพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟู
สถานการณ์ที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ให้
กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน และความมั่นคงของรัฐ

/โครงสร้าง...
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โครงสร้างกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

โครงสร้าง กอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ระดับอาเภอ, ตาบล และหมู่บ้าน)

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร :
จังหวัดสกลนครดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จั ด การขยะมู ล ฝอย “จั ง หวั ด สะอาด” ภายใต้ ห ลั ก การ 3 ช : ใช้ น้ อ ยลง ใช้ ซ้ า และน ากลั บ มาใช้ ใ หม่
(3Rs : Reduce Reuse Recycle) และหลักการ “ประชารัฐ” โดยให้ขยายผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้ าน/ชุมชน ซึ่ งมีเป้าหมายเพื่อลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่
ปลายทางลดลงร้ อยละ 5 ตามแผนปฏิ บั ติ การ “ประเทศไทย ไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2560) และได้ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด สกลนคร ที่ 3533/2559 ลงวั น ที่ 5 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559
แต่งตั้งคณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการ
ดังกล่าว
จังหวัดได้จั ดประชุมคณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุตตโม ศาลากลางจังหวัด
สกลนคร ชั้น 3 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” และ “อาเภอสะอาด” ให้กับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินการคัดเลือกฯ
เกณฑ์การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด และอาเภอสะอาด ให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดประกวด หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ได้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด แห่งละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน รายงานให้
อาเภอ
2. อาเภอดาเนิ นการจัดประกวดและคั ดเลือก หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด อาเภอละ 5 หมู่บ้าน/ชุมชน
สะอาด (อันดับ 1,2,3) และชมเชยอีก 2 รางวัล เพื่อรับรางวัล
3. อาเภอแจ้งผลการคัดเลือก ฯ ให้จังหวัดทราบภายใน วันที่ 16 มิถุนายน 2560
4. จังหวัดดาเนินการจัดประกวดและคัดเลือกอาเภอสะอาด จังหวัดละ 5 อาเภอ (อันดับ 1,2,3)
และชมเชยอีก 2 รางวัล ซึ่งจังหวัดจะพิจารณาดาเนินการโดย คณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค. ๖๐ และรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อดาเนินการประกวดคัดเลือกในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศต่อไป ซึ่งดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน ก.ย. ๖๐
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.4 เรื่องการเตรียมการป้องกันแก้ไขอุทกภัย วาตภัย ปี 2560 และสรุปการเกิดวาตภัยในเดือน
พฤษภาคม 2560 และการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ว ปี 2560 (ในกรณีฝนทิ้งช่วง)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
1. การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2560
กระทรวงมหาดไทย ได้มีโ ทรสารในราชการกองบัญชาการป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภั ย
แห่งชาติ ได้มีโทรสารแจ้งทุกจังหวัด เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัย และพายุฤดูร้อน ดังนี้
1.1 เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์วาตภัย และพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้างทาให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย ซึ่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้
ติดตามลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร รวมถึงหน่วยงาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งเตือนประชาชน หน่วยงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงให้
จังหวัดให้ความสาคัญกับข้อมูลการแจ้งเตือนประชาชน และ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) กรณีเกิดสถานการณ์วาตภัยและพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่นั้น ในขั้นแรกให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และเร่งสารวจความเสียหาย ไปยังอาเภอเพื่อรายงานจังหวัดให้ประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณของหน่วยงานในการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว
2) หากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อาเภอรายงานจังหวัดเพื่อดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน เพื่อเร่งให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนต่อไป
3) บูรณาการทุกหน่วยงานในการจัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐตาบล ทั้งหน่วยทหาร
ตารวจ อาชีวศึกษา และ กศน. เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายเป็นไปอย่าง
เร็วเร็ว ตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาล
4) กรณีเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและวงเงินทดรองราชการในอานาจ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่เพียงพอ ให้จังหวัดเร่งดาเนินการขอขยายวงเงินทดรองราชการผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปยัง
กระทรวงการคลังต่อไป
อนึ่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังไม่มีพื้นที่ใดเกิดอุทกภัย
ในส่วนของจั งหวัด สกลนคร ได้ มีการเตรี ยมการป้องกัน และแก้ไ ขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2560 โดยให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
1. ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสกลนคร
ปี 2560 ในระดับจังหวัด และได้แจ้งให้ทุกอาเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ระดับอาเภอ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้วย โดยให้มีหน้าที่เป็นศูนย์ บัญชาการฯ เพื่อสั่งการ และประสานการปฏิบัติใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและ
ดินถล่ม
2. จั ดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ มจังหวัดสกลนคร
ปี 2560 โดยกาหนดแนวทางบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติ เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันทั้งในระดับ
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
/3. กองบัญชาการ....
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๓. กองบั ญชาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งให้กองอานวยการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดาเนินการ ดังนี้
- เมื่อเกิดฝนตกหนั กในพื้นที่ ให้ เร่งระบายน้าในพื้นที่ที่มีน้าท่ว มขัง หรือพื้นที่ลุ่ มต่า โดยการ
เปิดทางน้า และกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า โดยเครื่องจักรกลในพื้นที่ของฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า และช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน และให้
พิจารณาหาพื้นที่สาหรับใช้รองรับน้า เพื่อดาเนินการกักเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนน้า
๔. หากเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ มขึ้น และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องให้ การ
ช่วยเหลือ ดังนี้
- กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการทุกหน่วยงาน ในการจัดทีมช่างใน
พื้นที่เป็นทีมประชารัฐตาบล ทั้งหน่วยทหาร ตารวจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
- ในกรณีเส้ นทางคมนาคมได้รับความเสี ยหาย ให้เร่งซ่อมแซมเส้ นทางที่ช ารุดและถูกตัดขาด
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว และให้จัดยานพาหนะสาหรับบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย
- จัดชุดปฏิบัติการการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดารงชีพ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะที่พักพิง อุปกรณ์ยัง
ชีพ โดยอย่าให้เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน สาหรับประชาชนที่ไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่ ให้
สนับสนุนถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณของหน่วยงาน หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 รวมทั้งระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด
- ให้ ด าเนิ น การประชาสั ม พัน ธ์ สร้ างการรับ รู้ข่ าวสารการแจ้ง เตือ นภั ย และวิธี ปฏิ บัติ ตนแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.5 เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปลัดจังหวัดสกลนคร :

1. ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจัง หวัดเคลื่อนที่
ฯ ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
ฯ ประจาเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ บ้านค้อใหญ่
หมู่ที่ ๗ ตาบลกุดไห อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 43 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 382 คน
- ผู้รับบริการ 946 ราย

2. การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนมิถุนายน 2560
กาหนดการออกหน่ ว ยบริ การจั ง หวั ดเคลื่ อ นที่ ฯ ประจ าเดือ นมิถุ นายน 2560 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๒
มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหลุบเลา บ้านหลุบเลา หมู่ที่ ๑ ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเมตตา
ธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับให้จังหวัด ภายในวันที่
15 มิถุนายน 2560 ทางโทรสาร0-4271-1461, 0-4271-6637 หรือทาง E-mail: dopasn@hotmail.com
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จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนพฤษภาคม
๒๕60
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : รายงานผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(พ.ค.60)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
8
53
จานวนผู้บริจาค
1,012
8,802
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
404,800
3,520,800
1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
ครั้งที่ วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8

3
4
9
16
18
24
25
29

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
อาเภอโพนนาแก้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
อาเภอคาตากล้า
อาเภอส่องดาว
อาเภอกุดบาก
อาเภอนิคมน้าอูน
อาเภอเต่างอย
อาเภอโคกศรีสุพรรณ
รวม

เป้าหมาย
(ราย)
200
200
200
200
200
200
200
200
1,600

ผลการรับบริจาคโลหิต
จานวน
ปริมาณโลหิต
(ราย)
(ซีซี.)
148
59,200
86
34,400
101
40,400
144
57,600
143
57,200
113
45,200
81
32,400
196
78,400
1,012
404,800
/1.2 แผนการ...
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1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนมิถุนายน 2560
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
บริษัทโตโยต้าสกลนคร
อาเภอพรรณานิคม
อาเภอวาริชภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา
อาเภอกุสุมาลย์
อาเภอบ้านม่วง
รวม

วันที่
6
8
9
13
15
19
20
27

1. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
ประเภท
(พ.ค.60)
ดวงตา
3
อวัยวะ
3

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
225
225

เป้าหมาย
200
100
200
200
150
150
200
200
1,400

หมายเหตุ

2. การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

เดือนนี้
(พ.ค.60)
1

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
4

หมายเหตุ

3. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
(พ.ค.60)
3
3

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
225
225

เดือนนี้
(พ.ค.60)
1

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
4

ประเภท
ดวงตา
อวัยวะ

หมายเหตุ

4. การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

หมายเหตุ

/5.การบรรเทาทุกข์...
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5. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี
8 พ.ค.60
8 พ.ค.60
8 พ.ค.60
8 พ.ค.60
11 พ.ค.60
15 พ.ค.60
15 พ.ค.60
16 พ.ค.60
22 พ.ค.60
23 พ.ค.60
26 พ.ค.60

รายการ
อัคคีภัย
ผู้ป่วยติดเตียง
วาตภัย
วาตภัย
วาตภัย
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียง
วาตภัย
วาตภัย
วาตภัย
รวม

สถานที่
อ.สว่างแดนดิน
อ.โพนนาแก้ว
อ.โพนนาแก้ว
อ.อากาศอานวย
อ.สว่างแดนดิน
อ.กุดบาก
อ.โคกศรีสุพรรณ
อ.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน
ต.โคกภู อ.ภูพาน
อ.สว่างแดนดิน

จานวนครอบครัว/ราย
1
1
8
15
50
1
8
5
10
180
9
288

เงินสด
3,000
3,000
3,000
10,000
3,000
22,000

สิ่งของมูลค่า
350
350
2,800
5,250
17,500
350
2,800
1,750
3,500
63,000
3,150
100,800

รวม
3,350
3,350
2,800
5,250
17,500
3,350
12,800
4,750
3,500
63,000
3,150
122,800

5.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด
รวมมูลค่า
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จานวน มูลค่า
(บาท)
(บาท)
(ชุด) (บาท)
25 พ.ค.60 ณ โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ หมู่7
50
350
17,500
ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.7 เรื่องการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
มิถุนายน 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
1. สกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบุรณาการแผนการดาเนินโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ จังหวัดสกลนคร
ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากเลขาธิการมูลนิธิ
พอ.สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จะออกปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- วั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ออกหน่ ว ยแพทย์ พอ.สว. ร่ ว มกั บ อ าเภอเคลื่ อ นที่ ออกปฏิ บั ติ ง าน
บ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ ๙ ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ วัดกลางศรี
เชียงใหม่ บ้านท่าวัดใต้ ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ออกปฏิบัติงาน บ้า นหลุบ เลา หมู่ที่ ๑ ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่
โรงเรียนบ้านหลุบเลา ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
/2. แผนปฏิบัติงาน...
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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2. แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่

วัน เดือน ปี ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

๑ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
หมู่ที่ ๗ บ้านนาจาร ตาบลหนองสนม อาเภอวานรนิวาส
๒ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
หมู่ที่ ๑๒ บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน
๓ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าวารี ตาบลท่าศิลา อาเภอส่องดาว
๔ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ชัย ตาบลหนองกวั่ง อาเภอบ้านม่วง
๕ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
หมู่ที่ ๖ บ้านคาตานา ตาบลพันนา อาเภอสว่างแดนดิน
๖ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกพัฒนา ตาบลไร่ อาเภอพรรณานิคม
๗ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง ตาบลแพด อาเภอคาตากล้า
๘ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลาด ตาบลหนองลาด อาเภอวาริชภูมิ
๙ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๖ บ้านดงบาก ตาบลบ้านเหล่า อาเภอเจริญศิลป์
๑๐ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกอ่างทอง ตาบลนาเพียง อาเภอกุสุมาลย์
๑๑ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตาบลหนองบัว อาเภอนิคมน้าอูน
๑๒ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๕ บ้านอุดมวัฒนา ตาบลเชียงสือ อาเภอโพนนาแก้ว
๑๓ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๕ บ้านกวนบุ่น ตาบลจันทร์เพ็ญ อาเภอเต่างอย
๑๔ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๗ บ้านค้อใหญ่ ตาบลกุดไห อาเภอกุดบาก
๑๕ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๙ บ้านท่าวัดใต้ ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร
๑๖ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๑ บ้านหลุบเลา ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน
๑๗ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนางกอย ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ
๑๘ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หมู่ที่ ๖ บ้านเสาวัด ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย
หมายเหตุ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข
วันที่ ๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.8 เรื่องผลการสุ่มค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุงลาย (ตาบลปลอดลูกน้ายุงลาย/อาเภอท้าทาย)
จังหวัดสกลนคร เดือนพฤษภาคม
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2560 มีรายงาน
ผู้ป่วยจานวน 10,343 ราย อัตราป่วย 15.81 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 18 ราย อัตราตาย 0.03
ต่อประชากรแสนคน
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2560
มีรายงานผู้ป่วย จานวน 61 ราย อัตราป่วย 5.34 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอาเภอที่มีอัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอภูพาน 73.50 อาเภอนิคมน้าอูน 13.54 อาเภอกุดบาก
12.18 อาเภอคาตากล้า 10.08 และอาเภอบ้านม่วง 7.09 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
ผลการสารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุง โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.3 สกลนคร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งทาการสารวจ ทั้ง 18 อาเภอ จานวน 125 ตาบล 125 หมู่บ้าน สรุปผลได้
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
1.พื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บ้าน(HI) เท่ากับ 0)
2.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับต่า
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บ้าน(HI) น้อยกว่า 10)
3พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับสูง
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บ้าน(HI) มีค่า 10 - 50)

อาเภอ
ไม่มี

มี 2 อาเภอ คือ อาเภอพรรณานิคม และ
อาเภอวาริชภูมิ
16 อาเภอ ได้แก่
เมือง, กุสุมาลย์, กุดบาก, พังโคน,นิคมน้าอูน,
วานรนิวาส, คาตากล้า, บ้านม่วง, ส่องดาว,
อากาศอานวย, สว่างแดนดิน, เต่างอย,
โคกศรีสุพรรณ, เจริญศิลป์, โพนนาแก้ว และ
ภูพาน
4.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับสูงมาก ไม่มี
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บ้าน(HI) มีค่า มากกว่า 50)
ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. สถานที่ราชการทุกแห่ง สถานที่สาธารณะ เช่นสถานีขนส่ง สถานพยาบาล วัด โรงแรม/รีสอร์ทในพื้นที่
จัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กาจัดขยะ ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุง
2. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษา ทุกแห่ง ให้มีการรณรงค์ ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 2 ล้าง
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน เป็นแกนนาในการดาเนินการ และกากับ ติดตาม ให้ทุกหลังคาเรือน
ดาเนินการกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุง ทุกสัปดาห์

4. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในทุกหมู่บ้าน / ชุมชน
5. มีการออกเทศบัญญัติหรือข้อบังคับหมู่บ้านเพื่อการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือการกาจัดยุงตัวแก่
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วยจานวน
10,343 ราย อัตราป่วย 15.81 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 18 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อประชากรแสนคน
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.9 เรื่องเดินหน้าแก้ปัญหาโครงการน้าดื่มประชารัฐ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
ข้อมูลจานวนโครงการน้าดื่มประชารัฐ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.10 เรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร
เดือนเมษายน 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
มีจานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 1,210 ครั้ง มีจานวนผู้บาดเจ็บ 1,470 คน แบ่งเป็นเพศชาย
987 ราย (ร้อยละ 67.14) และเพศหญิง 483 ราย (ร้อยละ 32.86) ช่วงอายุที่มีผู้ บาดเจ็ บมากที่สุ ด คือ
ช่วงอายุ 15–19 ปี ร้อยละ 18.44 เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 84.96 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 73.85 ดื่มสุราร้อยละ
37.01 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 72.12 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 53.92
เป็นถนน อบต./หมู่บ้าน
ร้อยละ 36.94 ช่วงเวลาที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 17.00 น.– 17.59 น. ร้อยละ 7.62 มีผู้เสียชีวิต
จานวน 27 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 23 ราย (ร้อยละ 85.19) และเพศหญิง 4 ราย (ร้อยละ 14.81) ช่วงอายุที่มี
ผู้เสี ยชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 15–19 ปี และ 30–34 ปี ร้อยละ 14.81 ต่อช่วงอายุ เป็นรถจักรยานยนต์
ร้อยละ 74.07 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 74.07 ดื่มสุราร้อยละ 22.22 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 74.07 และไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัยร้อยละ 83.33 เป็ นถนนกรมทางหลวงและถนน อบต. ร้อยละ 37.04 ต่อประเภทถนน ช่วงเวลาที่มี
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 14.00 น.– 14.59 น. ร้อยละ 18.52 และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 59.26
อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ อาเภอพรรณานิคม /อากาศอานวย /สว่างแดนดิน อาเภอละ 4 ราย

/สรุปสถานการณ์...
สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดสกลนคร(11-17 เมษายน 2560)
มีจ านวนการเกิดอุบั ติเหตุ จราจรทางถนน 414 ครั้ง มีจานวนผู้บาดเจ็บ 506 คน แบ่งเป็นเพศชาย
333 ราย (ร้อยละ 65.8) และเพศหญิง 173 ราย (ร้อยละ 34.2) ช่วงอายุที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ช่วงอายุ
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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15–19 ปี ร้อยละ 25.7 เป็นรถจั กรยานยนต์ ร้อยละ 81.4 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 68.2 ดื่มสุราร้ อยละ 38.7
ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 92.7 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 71.7 เป็นถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 51.2
ช่วงเวลาที่มีผู้ บาดเจ็บมากที่สุ ด คือ ช่วงเวลา 13.00 น.–13.59 น. และ 16.00 น.–16.59 น. ร้อยละ 10.3
ต่อช่วงเวลา มีผู้เสียชีวิต จานวน 13 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 11 ราย ร้อยละ 84.6 และเพศหญิง 2 ราย ร้อยละ
15.4 ช่วงอายุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 15 – 19 ปี/อายุ 30-34 ปี /อายุ 35-39 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 15.4 ต่อช่วงอายุ เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 61.5 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 61.5 ดื่มสุราร้ อยละ 30.8
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 87.5 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 75 เป็นถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 53.8
ช่วงเวลาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 14.00 น.–14.59 น. ร้อยละ 38.5 และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ
69.2 อาเภอที่มีจานวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ อาเภอกุสุมาลย์/วานรนิวาส อาเภอละ 3 ราย
สรุปภาพรวมจังหวัดสกลนคร (เดือนตุลาคม 2559 – เมษายน 2560)
มีสถิติอุบัติเหตุจราจรทางถนนทั้งหมด 8,148 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจานวน 10,105 ราย แบ่งเป็นเพศชาย
6,750 ราย ร้อยละ 66.80 และเพศหญิง 3,355 ราย ร้อยละ 33.20 ช่วงอายุที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือช่วงอายุ
15–19 ปี ร้อยละ 19.38 เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 83.99 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 76.64 ดื่มสุราร้อยละ 32.25
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 70.78 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 48.42 เป็นถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 37.54
ช่วงเวลาที่มีผู้บาดเจ็บ มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 18.00 น. – 18.59 น. ร้อยละ 8.38 มีผู้เสียชีวิต จานวน 197 ราย
แบ่งเป็นเพศชาย 163 ราย ร้อยละ 82.74 และเพศหญิง 34 ราย ร้อยละ 17.26 ช่วงอายุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.77 เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 78.68 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 80.20 ดื่มสุราร้อยละ
27.41 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 81.29 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 86.96 เป็นถนนกรมทางหลวงร้อยละ
39.09 ช่วงเวลาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 19.00 น. – 19.59 น. ร้อยละ 10.66 และเสียชีวิต ณ จุดเกิด
เหตุร้อยละ 57.36 อาเภอที่มีจานวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรก คืออาเภอเมืองสกลนคร 41 ราย อาเภอ
สว่างแดนดิน จานวน 28 ราย และอาเภออากาศอานวย จานวน 24 ราย ตามลาดับ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร : เรื่องการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ถ้ากรณีไม่ใช่ผู้กระทาให้ตัวเอง
เสียหาย ก็จะมีเงินตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ผู้เสียหายสามารถยื่นคาร้องที่สถานีตารวจใกล้บ้าน ที่ยุติธรรม
จังหวัด หรือศูนย์ชุมชนที่ได้จัดตั้งไว้ และทางศูนย์ฯ ก็จะได้ส่งเรื่องมายังสานักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อจะได้เยี่ยวยา
เป็นเงินเยียวยากรณีบาดเจ็บล้มตาย ในส่วนสงกรานต์ได้ประสานงานกับป้องกันจังหวัด และได้ทราบข้อมูลว่ามี
ผู้เสียชีวิต 18 ราย เข้าหลักเกณฑ์และได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว จานวน 8 ราย ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

4.11 เรื่องการประเมินเพื่อเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคและได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ปี 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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ตามที่ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBERONE ระดับภาคและ
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ปี 2560 คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสานักโครงการ
TO BENUMBER ONE ได้กาหนดลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนประเภทจังหวัด TO BENUMBER ONE ในวันอังคารที่
6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จึงขอ
เชิญคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสกลนคร (โครงการ TO BENUMBER
ONE) เฉพาะกรรมการอานวยการ เข้าร่วมรับการประเมิ น ในวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว รายชื่อคณะกรรมการ
อานวยการ ดังนี้
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ประธานกรรมการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๑)
รองประธานกรรมการ
๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒)
รองประธานกรรมการ
๔. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙
กรรมการ
๕. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๖. ปลัดจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๗. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓
กรรมการ
๘. หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๙. ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรรมการ
๑๑. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๑๒. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
กรรมการ
๑๓. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ กรรมการ
๑๔. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ กรรมการ
๑๕. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ กรรมการ
๑๖. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
กรรมการ
๑๗. ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
กรรมการ
๑๘. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๑๙. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๐. เกษตรจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๑. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๒. ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๓. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
๒๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
๒๕. นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
๒๖. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
๒๗. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/26. ผู้อานวยการ...
กรรมการ
กรรมการ
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๒๘. วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๒๙. ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๓๐. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๓๑. แรงงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๓๒. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๓๓. จัดหางานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๓๔. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๓๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๓๖. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๓๗. ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
กรรมการ
๓๘. นายอาเภอทุกอาเภอ
กรรมการ
๓๙. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๔๐. ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๔๑. ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิธรรมสกลนคร
กรรมการ
๔๒. ประธานมูลนิธิธารน้าใจไทสกล
กรรมการ
๔๓. นายกสโมสรไลออนส์สกลนคร
กรรมการ
๔๔. นายกสโมสรโรตารี่สกลนคร
กรรมการ
๔๕. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
กรรมการ
๔๖. ผู้อานวยการสถาบันดนตรีเคพีเอ็นสกลนคร
กรรมการ
๔๗. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กรรมการและเลขานุการ
๔๘. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๙. ป้องกันจังหวัดสกลนครที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕๐. หัวหน้าสานักงานศูนย์อานวยป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดสกลนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕๑. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕๒. ผู้แทนสานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ

4.12 เรื่องโรงพยาบาลวานรนิวาส ขอยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับการยกฐานะ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2520
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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ได้รับการยกฐานะ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เมื่อปี พ.ศ.2536 ได้รับการยกฐานะ เป็นโรงพยาบาล
ชุมชน ขนาด 60 เตียง เมื่อปี พ.ศ.2538 และได้รับการยกฐานะ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง เมื่อปี
พ.ศ.2558 ในปี 2560 นี้ โรงพยาบาลวานรนิวาสได้ขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 200 เตียง
ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ ดังนี้
1. กาลังคน
2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ขอขยายเตียงเพิ่ม
3. เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. ปรับประสิทธิภาพการเงินและการคลัง
5. การขายบริการ
ซึ่งคณะกรรมการศึกข้อมูลโรงพยาบาลยกฐานะ นาโดย นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สส.จ.กระบี่ ได้มาลงพื้นที่แล้ว
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อยกฐานะ
เป็นโรงพยาบาลทั่วไป
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.13 เรื่องเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร :
ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และ
โทรสารของโรงเรียน ดังนี้
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4272-7677 / 0-4270-7680
หมายเลขโทรสาร 0-4270-7677 / 0-4270-7680
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ประธาน :
1. การขับเคลื่อนเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯเข้ามาช่วยทางาน และใน
ส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก็จะมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาช่วยทางาน ก็จะมีการดาเนินการ
ต่อเนื่องกันไป
2. การอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทาง ป.ป.ช. สตง. และ
ป.ป.ท. จะต้องเข้ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในปี 60 เพิ่มเติม ให้ตรวจสอบว่าโครงการ
ไหนมีปัจจัยเสี่ยง ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนั้น ขอให้ส่วนราชการได้ติดตามด้วยว่าโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ท่านได้ส่งแผนกลับมาถูกต้องหรือไม่ ขอให้เร่งดาเนินการด้วย โครงการทั้งหมด 20 กว่าโครงการ และมีโครงการ
ย่อยอีกหลายโครงการที่ต้องดูว่าโครงการมีความเสี่ยงมากหรือน้อย และขอให้เร่งประชุมคณะอนุกรรมการด้วย
/3. เรื่องไทยแลนด์...
3. เรื่องไทยแลนด์ 4.0 และข้าราชการ 4.0 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา สาหรับวัน เวลา และสถานที่
ทางสานักงานจังหัดจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะวิทยาลัยฯจะจัดอบรมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ
ข้าราชการไทย 4.0 และไทยแลนด์ 4.0 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการเข้ารับฟัง ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน
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4. เรื่องของหนองหาร ต้องมีคณะทางานในการทาเรื่องหนองหาร ต้องให้ความรู้ความเข้าใจก่อนใน
ขั้นตอนแรกและขั้นตอนต่อไปก็จะมีแผนงาน ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กลั่นกรอง และนาเสนอที่ประชุมใหญ่
ของจังหวัด
5. เรื่องของดอกไม้จันทน์ ขอฝากทางอาเภอด้วย ให้ทาตามเป้าหมายที่ได้แจ้งท่านไปแล้วนั้น และเรื่องการ
ปลูกดอกดาวเรือง อยากให้ช่วงต่อไปนี้ให้เริ่มบาน ก็มีบางหน่วยงานที่ได้เริ่ มปลูกแล้ว หลังวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ให้เริ่มบานตลอด ไปจนถึงวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 และทาง อบจ.ได้ประสานมาว่า มีบริษัทจะรับทาแปลง
ดาวเรืองให้ ขอให้ประสานไปยัง อบจ.ว่าจะเข้ามาทาแปลงให้วันไหน และขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ปลูกก็ขอให้เริ่ม
ปลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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