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รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕60
ครั้งที่ 6/ ๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 29 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.สุรพล แยมศิริ
5 นายนภดล จารุพงศ์
6 นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
7 พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์
8 นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
9 นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
10 นายอานวย สุวรรณรักษ์
11 นายปิยะ โยมา
12 นายสุวิทย์ สงคราม
13 นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ
14 นายลือชา แตงเล็ก
15 นายเรือง จันพลา
16 นางศิรินันท์ รักขติวงศ์
17 นายคมกริช วงษาซ้าย
18 นายวิศาล พรเลิศ
19 นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ
20 นายใจเดียว สิงหะพล
21 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร
22 ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ
23 นายบุญเรือง เข็มทอง
24 นายธนะเมศฐ์ รอบรู้
25 นายไชยปราการ พึ่งไท
26 นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย
27 นางสาววันทนีย์ เชาวลิต
28 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ
29 นายอดิสร เชื้อไทย

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

นางสุทิน โรจนาปิยาวงศ์
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
นางสาววาสนา ไชยพรรณรา
นายนิติวัทธน์ นิธินันท์ธาร
นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายปัญญา มีธรรม
นายตระกูล อานัด
นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
นายพีระพงษ์ พานิชสุข
นางมัลลิกา เพ็งคา
นางเกษรินทร์ รักษา

45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

นายประพนธ์ แก้วกาพล
นายสมชัย พรหมปัญญา
นายมานพ คารมกลาง
นายอุทัย วัฒนวิเชียร
นางสารวย ภัทรกุลกีรติ
นายนิลวัฒน์ สุนทรนิพัทธ์
พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
พ.อ.เกรียงไกร ประดิษฐ์
นายทะแกล้ว นุศรีวอ
นายคณุตม์ แสนอาจ
นายประสพ สุวรรณ
นายปราณิต ศรีสร้อย
นายศิริพงษ์ พาดี
นางจริยา ปารีพันธ์
นางชุลีกร โมสกุล
นางสาวนิชญาดา ธานี
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์
นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์
นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร
นายสมจิต เข็มทอง
นายนิพนธ์ มงกรแก้ว

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

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร
/67 นางวีระวรรณ...
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นางวีระวรรณ ระยัน
นางจิราพร สระแจ่ม
นางปิยะนุช เที่ยงดีฤทธิ์
ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข
นายวาที สีแสนตอ
นายสมบูรณ์ บุญนา
นางกุลริศา มะกะรักษ์
นายชูเกียรติ คาโสภา
นายสุวิทย์ จันทร์เรือง
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
นายรังสรรค์ เหมาภา
นายชัชวัฒน์ วัฒนธีรางกูร
นายสุชาติ ศิริ
นายวิศิษฎ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
นายบุญส่ง เลิศรัตนพงศ์
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสภาพ
นางนวลจันทร์ พัดทอง
นายนิรันดร์ แต้มประสิทธิ์
นายอภิชาต วาที
นายโสวัฒน์ ธนะคาดี
นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา
นางนงคราญ นันทราช
นายคมสันต์ ไชยตะมาตย์
นายทองทศ โพธิ์เนียม
พันโทสุเทพ มาลัยพวง
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
นายลือชัย ขันธ์รักษา
นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
เรืออากาศเอกชูศักดิ์ รัตนพานิช
พ.อ.ชัชจารุกิตติ์ กอทอง
นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข
นายนิกร ธัญญารักษ์
นายพิทยา นายล
นายทศพร เสวกวงษ์
นายก้องพิภพ อารยรังศรี
นายชูชาติ เทพสุต
นายณัฐธีติ์ เตชะบุญ
นายประสิทธิ์ สาขา

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)
แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
รก.หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร
นิคมสร้างตนเองลาน้าอูน จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สกลนคร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
ป่าไม้จังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
/107 นายประวัติ....
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นายประวัติ เสวตวงษ์
นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์
นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
นางวรรณภา พ่วงกุล
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
นาวาอากาศโทชาตรี จันทร์ชูชื่น
นายปฐพงศ์ เมืองปลอด
นายถนอม เถื่อนแก้ว
ดร.ประภัสร สุภาสอน
นางจันทร์รัตน์ โกศลวิตติอัมพร
นายบุญธงค์ ยอดหอ
ว่าที่ร้อยโท สมยศ แย้มโสพิศ
นายกรณ์ สร้างสุขสกาว
ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
นายทวีพงษ์ นวานุช
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา
นายสุวิชาญ ไชยโกมล
นายอรรณพ พองพรหม
ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร
นายประทิม โกษาแสง
จ.ส.อ.คานึง พรหมพิมพ์
นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์
นายชัชวาล จันทอก
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายชัยรัตน์ ไชยโย
นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี
พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์
นายปกาสิต พรประสิทธิ์
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์
นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายบุญส่ง วิจักษณบุญ
นายไพรัช ยงคาชา

อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ ( สว่างแดนดิน )
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียวจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู ฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสกลนคร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณนานิคม
แทน นายอาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
แทน นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
/142 นายพัชรพล...
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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
173
174

นายพัชรพล เกตวงษา
นายโดม ชนะวรรโน
นายจาเริญ สวัสวาทิน
นายทองพูน จอกทอง
นางจินตนา ผาอินทร์
นายวัชรินทร์ รุณจักร
นายเทวัญ ศรีสาราญ
ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช
นายเสธฐวุฒิ คามโสมศรี
นายปริญญา นิกาพฤกษ์
นายพานิช พุ่งสิน
นายชัย สุริรมย์
นายเสถียร แก้วบัวสา
นายสมาน วงศ์ภาคา
นายอาทิตย์ จักษุจินดา
นายสาอาง เพิ่มผล
นายทองใบ สุทธิประภา
นายไพรฑูรย์ ศรีบัวลา
นายปัญญา คาทองไชย
นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์
นายอุดร แพงทรัพย์
นายประจักษ์ ทองวงษา
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายทองออน ผาลี
นายยงยุทธ คุณธรรม
นายสุทิน บุญมาก
นายแทนมูล มุงคุณ
พ.จ.อ.อาธิศักดิ์ ใครบุตร
นายยุทธพล ยังแสนภู
นายพัฒนา โพพาลิก
นายสุบรรณ ผ่องกมล
นายพันทวี ไชยเชษฐ์
นายไพทูล ไชยสง

นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
นายกเทศมนตรีตาบลกุดแพด
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองลาด (เมือง)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่
นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
/175 นายวิทยา....
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175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

นายวิทยา พรมกาวงค์
นายปรีชา มาตราช
นายบุญเถิง สายสุรีย์
นายพูนทอง ศูนย์จันทร์
นายสมพาส ฐานะสุ
นายกิตติ หนองเป็ด
นายพูนทอง ศูนย์จันทร์
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณคุณแก้ว
พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์
พ.ต.อ.อิทธิเดช สุนทร
พ.ต.อ.จุลฤทธิ์ จุลกะ
พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์
พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์
พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์
พ.ต.อ.ธีรนารถ ปาละกะวงศ์
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี
พ.ต.อ.ไกร สอนสี
พ.ต.อ.พงศ์ปณต หนูแก้ว
พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร
พ.ต.ท.ชูเกียรติ สุขสวัสดิ์
พ.ต.อ.จิระศักดิ์ พิลาวัลย์
พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก
พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว
พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ
พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนธะนะ
พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
พ.ต.อ.เจษฎา เปรมโต
พ.ต.ท.ธิติ สมศรี
พ.ต.อ.ถวิล คาเกษ
พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์
พ.ต.ท.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต
พ.ต.ต.โฆษิต หมอยา
พ.ต.ท.ณัฐพัชร์ วิเทห์วรกาญจน์
พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน
นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง
นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ
นายกเทศมนตรีตาบลไร่
นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลพังโคนศรีจาปา
นายกเทศมนตรีตาบลไร่
ผกก.ตชด.23 สกลนคร
ผกก.สภ.เมืองสกลนคร
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
ผกก.สภ.พังโคน
ผกก.สภ.พรรณานิคม
ผกก.สภ.วานรนิวาส
ผกก.สภ.อากาศอานวย
ผกก.สภ.บ้านม่วง
ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ
ผกก.สภ.กุสุมาลย์
ผกก.สภ.คาตากล้า
ผกก.สภ.กุดบาก
ผกก.สภ.เจริญศิลป์
ผกก.สภ.โพนนาแก้ว
ผกก.สภ.นิคมน้าอูน
ผกก.สภ.เต่างอย
แทน ผกก.สภ.ภูพาน
ผกก.สภ.ส่องดาว
แทน ผกก.สภ.ขมิ้น
ผกก.สภ.ตาดโตน
ผกก.สภ.แวง
แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย
สวญ.สภ.หนองสนม
สวญ.สภ.สว่าง
สวญ.สภ.สร้างค้อ
สวญ.สภ.โพนงาม
สวญ.สภ.คาบ่อ
สว.สภ.โพนแพง
สว.สภ.ดงมะไฟ
สว.สภ.นาใน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
/213 พ.ต.ท.สถิตย์.....

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายน 2560 หน้า ๗

213 พ.ต.ท.สถิตย์ บุตรฉิม
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
214 พ.ต.ท.สมคิด ผาณิบุศย์
แทน ผกก.สส.ภ.จว.สน.
ผู้ไม่มาประชุม
1 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
2 โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
3 หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
4 ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เขตสกลนคร
5 หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
6 ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
7 หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
8 ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
9 ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
10 หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
11 ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
12 หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
13 ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
14 ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร
15 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
16 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
17 หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
18 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
19 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
20 ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
21 หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
22 นายอาเภอบ้านม่วง
23 นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
24 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
25 นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
26 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
27 นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
28 นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
29 นายกเทศมนตรีตาบลคาบงใต้
30 นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
31 นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
32 นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
33 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
34 นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
/35 นายกเทศมนตรี.....
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
นายกเทศมนตรีเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
นายกเทศมนตรีตาบลแร่
นายกเทศมนตรีกุดเรือคา
นายกเทศมนตรีคูสะคาม
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน
นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ
นายกเทศมนตรีตาบลไฮหย่อง
ผกก.สภ.วาริชภูมิ
ผกก.สภ.คาตากล้า
สว.สภ.โคกสี
สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.

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 16 ราย คือ
1) นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ย้ายมาดารงตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
2) นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ตาแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสกลนคร
3) นายธฤติ ประสานสอน ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
4) นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ตาแหน่ง นักวิชาการขนส่ง กลุ่มบริหารและอานวยการ ท่า
อากาศยานอุดรธานี ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
5) พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ ตาแหน่ง ผกก.ปพ.สส.ภ.4 ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผกก.สภ.แวง
จังหวัดสกลนคร
6) พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง ตาแหน่ง ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ผกก.สภ.วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
7) พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช ตาแหน่ง ผกก.สภ.มะเริง จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผกก.สภ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
8) พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ ตาแหน่ง ผกก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผกก.สภ.
โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
9) พ.ต.อ.นิยม พุทธาศรี ตาแหน่ง ผกก.สภ.วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผกก.สภ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
10) พ.ต.อ.วิชยันต์ ดวงก้งแสน ตาแหน่ง ผกก.สภ.แวง จังหวัดสกลนคร ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผกก.สภ.ศรีวิชัย จังหวัดสกลนคร
11) พ.ต.ท.อิทธิเดช สุนทร ตาแหน่ง รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
12) พ.ต.ท.ไกร สอนสี ตาแหน่ง รอง ผกก.สส.สภ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ผกก.สภ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
13) พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์ ตาแหน่ง สวญ.สภ.สว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาดารงตาแหน่ง
สวญ.สภ.คาบ่อ จังหวัดสกลนคร
14) พ.ต.ท.ธิติ สมศรี ตาแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสกลนคร ย้ายมาดารงตาแหน่ง สวญ.สภ.
สร้างค้อ จังหวัดสกลนคร
15) พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี ตาแหน่ง สวญ.สภ.สร้างค้อ จังหวัดสกลนคร ย้ายมาดารงตาแหน่ง
สวญ.สภ.หนองสนม จังหวัดสกลนคร
16) พ.ต.ท.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต ตาแหน่ง รอง ผกก.สส.สภ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ย้ายมาดารงตาแหน่ง สวญ.สภ.โพนแพง จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 1 ราย คือ
1) นายสุประณีต ยศกลาง ตาแหน่ง ผู้อานวยการ กศน.จังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
1.3 เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ประธาน : ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ที่มีปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจาก
ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช จึ งเห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราชสั กการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยให้ ดาเนินการ
จั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ที่ มีลั ก ษณะเป็ น พิ ธีห รื อ กิ จกรรมการถวาย พระพรชั ยมงคลและถวายเป็ นพระราชกุ ศล
รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดเตรียมกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดาเนินการ
จึงให้จังหวัดเตรียมการ ดังนี้
1. การจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ
และการจั ด กิจ กรรมเพื่ อสาธารณประโยชน์ต ามความเหมาะสมของพื้น ที่ โดยมีตัว อย่า งให้ จัง หวั ดพิจ ารณาเลื อ ก
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การพัฒนาแหล่งน้าหรือจัดเก็บผักตบชวา
(๒) การปล่อยนก ปล่อยปลา การไถ่ชีวิตโค/กระบือ
(๓) การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
(๔) การจัดกิจกรรมจังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(๕) การรับบริจาคโลหิต
(๖) การทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ
(๗) การปลูกต้นไม้
(๘) การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ผู้ป่วย ICU
(๙) กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร
ในการนี้ จังหวัดได้แจ้งให้อาเภอทุกอาเภอ (ยกเว้นอาเภอเมืองสกลนคร) เตรียมการดังกล่าว และจัดทาแผนปฏิบัติการ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และแจ้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พิจารณาจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล ตามความเหมาะสมต่อไป
2. การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนี้ จะได้ขอความร่วมมือจาก ม.ราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยดาเนินการ
จัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
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1.4 เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค
ประธาน :
จังหวัดสกลนครได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสกลนคร
ตามคาสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๗๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ จานวน ๑๓ คณะ
เรื่องการจัดทาดอกไม้จันทน์ ส่วนกลางได้กาหนดจานวนดอกไม้ จันทน์ให้มีจานวนขึ้นอยู่กับจานวน
ประชาชนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอย่างน้อยต้องไม่ต่ากว่า ๕๐ % จังหวัดสกลนครได้กาหนดเป้าหมายในการจัดทา
ดอกไม้จันทน์ไว้ที่จานวน ๙๙๙,๙๙๙ ดอก ในการนี้ จังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดฝึกอบรม
การทาดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้า) จานวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้แก่อาเภอ
และอปท.ทุกแห่ง เพื่อนาไปขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทาดอกไม้จันทน์ และจังหวัดได้จัดสรร
โควต้าการทาดอกไม้จันทน์ ให้อาเภอทุกอาเภอ และอปท.ในพื้นที่
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทาดอกไม้จันทน์ ได้รายงานผลการจัดทาดอกไม้จันทน์
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จานวน ๑๘ อาเภอ ดาเนินการจัดทาดอกไม้จันทน์ไปแล้ว จานวน ๒๗๓,๐๕๐ ดอก
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ตามแบบรายงานแนบท้ายนี้
สาหรับดอกไม้จันทน์ (ดอกอินทนิลน้า) จานวน ๑๘ ช่อ
(ขนาดกว้าง ๒๑ – ๒๔ ซม. สูงไม่เกิน ๔๕ ซม.) พร้อมกล่องบรรจุ ซึ่งจะต้องจัดส่งให้ส่วนกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะดาเนินการ
แล้วเสร็จประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่องการปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง จังหวัดสกลนครได้กาหนดเป้าหมายในการปลูก
ดอกดาวเรืองไว้ที่จานวน ๖๓๑,๐๐๐ ต้น โดยได้จัดสรรการปลูกดอกดาวเรือง ให้อาเภอทุกอาเภอ และอปท.ในพื้นที่
และขอความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นช่ว ยกั น ปลู ก ดอกดาวเรือ ง หรือ ดอกไม้ ที่ มี สี เหลื อ ง บริ เ วณสถานที่ร าชการ
หน่วยงาน ที่สาธารณะหรือตามอาคารบ้านเรือน โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความเป็น
น้าหนึ่งใจเดียวกันของชาวจังหวัดสกลนคร
ในส่วนการดาเนินงานปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
ทุกแห่ง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดได้รายงานแผนการปลูกหรือประดับตกแต่ง ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ รวมจุดที่จะ
ปลูก ๔๒๒ จุด จานวน ๑,๓๐๒,๒๔๔ ต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ สาหรับตามแยกต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร จังหวัดได้ขอความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนร่ วมสนับสนุนการปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง
รายละเอียด ดังนี้
๑) แยกลานคนเมือง
เทศบาลนครสกลนคร
๒) แยกศรีนคร
สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
๓) แยกทองดี
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๔) แยกร้านวิลลี่
สโมสรไรออนส์ และสโมสรโรตารี่
๕) แยกธนาคารกรุงเทพ
หอการค้าจังหวัด
๖) แยกหน้าเทศบาล
เทศบาลนครสกลนคร
๗) แยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา มูลนิธิธารน้าใจไทสกล
/8) แยกสกล....
๘) แยกสกล-นาแก
เมตตาธรรมมูลนิธิ
๙) แยกศูนย์ราชการ
เทศบาลนครสกลนคร
๑๐) แยกเสรีไทย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
๑๑) แยกบายพาส สกล-กาฬสินธุ์ เทศบาลนครสกลนคร
๑๒) แยกวัดพระธาตุเชิงชุม
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สาหรับเส้นทางตั้งแต่ช่วงสานักงานป่าไม้จังหวัด ไปจนถึงพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดได้
มอบหมายให้อาเภอทั้ง ๑๘ อาเภอ ตามรูปแบบแผนผังแนบท้ายนี้
เรื่ อ งการจั ด ท าซุ้ ม ถวายดอกไม้ จั น ทน์ โดยกรมศิ ล ปากรเป็ น ผู้ อ อกแบบ ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทย
กาหนดให้จังหวัด/อาเภอ พิจารณาเลือกซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จานวน ๒ แบบ คือ
(๑) แบบซุ้มขนาดเล็ก (ขนาด ๔.๕๐x๗.๗๕ ม.) ขนาดรูป ๑.๗๕x๒.๔๐ ม.
(๒) แบบตั้งโต๊ะหมู่ ขนาดรูป ๑.๗๕x๒.๔๐ ม.
ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้อาเภอพิจารณาเลือกแบบซุ้มฯ พร้อมจัดทาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รายงานให้
จังหวัดทราบเรียบร้อยแล้ว และจะได้จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงขอความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดสกลนคร
เพื่ อแสดงออกถึง ความจงรั ก ภัก ดี และความเป็น น้าหนึ่ งใจเดีย วกั นของชาวจั งหวัด สกลนคร และขอความกรุ ณ า
รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานให้จังหวัดทราบ ทุกวั นที่ ๕ ของเดือน ไปจนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
1.5 เรื่องการจัดตั้งศูนย์เชื่อมโยงฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดสกลนคร
ประธาน :
ตามที่ นายกรั ฐมนตรี ได้มีข้ อสั่ งการ ให้ ทุกหน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ด าเนิ นการตรวจเช็ ค
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) ที่ ห น่ ว ยงานของตนเองเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มใช้ ง านได้ ต ลอด
24 ชั่ วโมง หากเกิดเหตุการณ์ ไม่สงบขึ้น แล้ วมีการรายงานว่า กล้ องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่ วยงานใดเสี ย
หัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ
ในการสารวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของจังหวัดสกลนครรอบแรกมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ที่ใช้การไม่ได้เลยจานวน 144 ตัว ในการนี้จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกล้องฯ CCTV ดังกล่าวตรวจสอบและ
พิจารณาดาเนินการจาหน่ายกล้องฯ CCTV ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว นอกจากนี้สานักนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดให้ทุกจังหวัดต้องมีศูนย์ควบคลุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั้งจังหวัดจึงได้มอบหมายให้ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการดังกล่าว ประกอบกับเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และ
เฝ้ าระวั งการก่ อเหตุ ร้ าย จั งหวั ดจึ งมอบหมายให้ ต ารวจภู ธ รจั งหวั ดสกลนครด าเนิ นการส ารวจจุ ดเสี่ ยง จุ ดส าคั ญ
แหล่งท่องเที่ยว และพื้ นที่สาธารณะที่เป็นจุ ดเสี่ยง ในการกาหนดจุดติดตั้งกล้ องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
1.6 เรื่องประเด็นคาถาม นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากรายการ
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ประธาน : นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๖๐ โดยมีคาถาม ๔ ข้อ ให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน และนามาพิจารณาแนวทางการทางานต่อไป โดยมีคาถาม ดังนี้
(1) ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
(2) หากไม่ได้จะทาอย่างไร
(3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คานึงถึงเรื่อง
อนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
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(4) ท่านคิดว่ากลุ่ มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโ อกาสเข้ามาสู่การ
เลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร ได้มีการประชุมคณะทางานกลั่นกรอง สรุปผลการ
ตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคาถามของนายกรัฐมนตรี ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน ในห้ ว งวัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๖๐ – วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว โดยภาพรวม
ทั้งจังหวัด มีทั้งสิ้น จานวน ๑๖,๗๘๗ คน เป็นชาย จานวน ๘,๘๕๖ คน เป็นหญิง จานวน ๗,๙๓๑ คน สาหรับผลการ
ตอบคาถามและการแสดงความเห็นต่อคาถามของประชาชน ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เนื่องจากถือเป็นความ
คิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งคณะทางานฯ จะเป็นผู้มีหน้าที่ ในการสรุปรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสรุปรายงาน
กระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมต่ อ ไป ทั้ ง นี้ การเปิ ด รั บ ความคิ ด เห็ น ยั ง ด าเนิ น การต่ อ ไป จึ ง ขอความร่ ว มมื อ
ทุกส่วนราชการ ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนและข้าราชการในสังกัดร่วมตอบคาถาม นายกรัฐมนตรี ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
1.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” และ “สภากาแฟ”
ประจาเดือนมิถุนายน 2560
ประธาน :
จังหวัดสกลนคร ได้กาหนดจัด “สภากาแฟ” ขึ้นเป็นประจาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และในครั้งนี้
ได้กาหนดจัดงานเป็นพิเศษ โดยได้ร่วมกับสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมจัดกิจกรรมออกกาลังกายก่อนแล้ว
มาร่วมสภากาแฟ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานัก งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็น
เจ้าภาพในเดือนนี้ ได้กาหนดจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์จังหวัดสกลนคร (สระพังทอง) อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การแต่งกาย : ชุดออกกาลังกาย
จึงขอเชิญทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” และ
“สภากาแฟ” ตามกาหนดต่อไป (รายละเอียดตามกาหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕60
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 เมื่อวันที่
5 มิถุนายน ๒๕60 จานวน 35 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนมิถุนายน 2560
คลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนมิถุนายน 2560
1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 93 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
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รายจ่ายภาพรวม ลาดับที่ 30 ของประเทศ (เดิมลาดับที่ 38) (ข้อมูลการจัดลาดับผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง
ณ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
1.2 รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560
โดยเป้าหมายกาหนดไว้ที่ร้อยละ 63 จานวน 17 หน่วยงาน โดยเรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560)

/1.3 ผลการเบิกจ่าย...
1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
(ข้อมูลการจัดลาดับผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560)
1.3.1 งบจังหวัด ลาดับที่ 8 ของประเทศ (เดิมลาดับที่ 9)
(หน่วย : ล้านบาท)
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1.3.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ (งบปกติ ปี 60) ลาดับที่ 10 (เดิมลาดับที่ 6)
(หน่วย : ล้านบาท)

/โดยแยกเป็น....
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โดยแยกเป็น 3 จังหวัด (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560) ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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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 โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลาน้าอูน น้าท่วมพื้นที่ทาให้เข้าดาเนินงานไม่ได้ ผลการ
ดาเนินงาน 25% (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร)
3.1.2 โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ช่วงนี้ฝนตกทาให้ตอกเสาเข็มไม่ได้หากฝนหยุดตก
ดินไม่อ่อนตัวเครื่องจักรก็จะเข้าทางานได้ (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)
3.1.3 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร หอประชุม โรงเรียนมัธยมวาริช ผู้รับจ้างทางานไม่เป็นไปตาม
งวดงานที่กาหนดและยังไม่ส่งเบิกจ่าย ได้ทาหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว 2 ครั้ง แต่ผลงานยังไม่คืบหน้า ผู้รับจ้างแจ้ง
ว่าขาดแคลนคนงาน โดยมีแผนจะทาหนังสือเชิญผู้รับจ้างเข้ามาพบผู้บริหารเพื่อเจรจาหาทางแก้ไขต่อไป (สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23)
3.1.4 โครงการอาคารเรียนรวมและอาคารเอนกประสงค์ เป็นงบผูกพันข้ามปี สัญญาสิ้นสุดแล้ว
และได้ขอขยายสัญญาแล้ว 2 รอบ ซึ่งจะครบกาหนดในเดือนสิงหาคม 2560 เนื่องจากมีการปรับลดเพิ่มงาน
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
3.2 งบจังหวัด
งบลงทุนเบิ กจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย แต่งบประจายังเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย โดยส่ว นใหญ่
เป็ น รายการจ้ างหมา การจั ด ประชุม/อบรม และกิจกรรรมการติดตามประเมิน ผล ซึ่งต้อ งรอให้ โ ครงการอื่น ๆ
ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถติดตามประเมินผลได้ ที่ยังดาเนินการล่าช้าจึงเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประจาเร่งดาเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ โดยมีหน่วยงาน ดังนี้
/1. สานักงาน...

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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1. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 1 การส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในเขต
พื้นที่นาไม่เหมาะสมจังหวัดสกลนคร ยอดเงินคงเหลือ จานวน 4,514,190 บาท
2. สานักงานประมงจังหวัดสกลนคร
- โครงการที่ 5 การเพิ่มศักยภาพศูนย์ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้าชุมชน ประจาอาเภอ ยอดเงิน
คงเหลือ จานวน 533,500 บาท
- โครงการที่ 16 การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้าในแหล่งน้าพระราชดาริ ยอดเงิน
คงเหลือ จานวน 948,920 บาท
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และ
การเพิ่มช่องทางการตลาด ยอดเงินคงเหลือ จานวน 3,959,460 บาท
4. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 8 กิจกรรมเพาะชา
กล้าไม้ฯ จานวน 247,780 กล้า ยอดเงินคงเหลือ จานวน 124,500 บาท
5. สานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร โครงการที่ 9 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการผ้าครามสู่สากล ยอดเงินคงเหลือ จานวน 2,316,140 บาท
6. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 11 กิจกรรมบูรณะซ่อมแซม
พระองค์แสนวัดพระธาตุเชิงชุมฯ ยอดเงินคงเหลือ จานวน 2,500,000 บาท
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ โครงการที่ 15 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารฯ
ยอดเงินคงเหลือ จานวน 548,520 บาท
3.3 งบกลุ่มจังหวัด ฯ (ปกติ ปี 60)
ผลการเบิกจ่ายยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดทุกประเภทรายจ่าย โดยสรุปมีหน่วยงานที่ยังเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
3.3.1 งบประจา (ส่วนใหญ่เป็นงานจ้างเหมา บางโครงการมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
และบางโครงการเป็นโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย)
1. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
3. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
4. สานักงานประมงจังหวัดสกลนคร
5. สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
6. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครและหน่วยงานในสังกัด
7. แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
3.3.2 งบลงทุน โดยส่วนใหญ่ในส่วนของจังหวัดสกลนครเบิกจ่ายได้ดี แต่มีจานวนเงินบางส่วนที่
ต้องโอนไปให้จังหวัดนครพนมและมุกดาหารเบิกแทนกัน แต่ยังไม่ได้ตัดโอนในระบบ GFMIS ส่งผลให้ผลเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ในส่วนของจังหวัดสกลนครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสรุปมีหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ดังนี้

/1. มหาวิทยาลัย...
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1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
- ก่อสร้างเส้นทางจักรยานฯ คงเหลือ 13,143,100 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและก่อสร้างแลนด์มาร์ค คงเหลือ 1,506,000 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวหนองหาร คงเหลือ 5,500,000 บาท
2. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดง
ปราสาทผึ้ง คงเหลือ 5,455,000 บาท
3. อุทยานแห่งชาติภูผายล โครงการก่อสร้างอาคารคลังเก็บไม้ของกลาง คงเหลือ
4,320,847.32 บาท
3.4 งบกลุ่มจังหวัด ฯ (เพิ่มเติม)
โดยส่วนใหญ่สามารถก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินงานตามสัญญา และ
เริ่มทยอยเบิกจ่ายและจัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS สาหรับโครงการใดที่ยังไม่ลงนามในสัญญาก็ได้
เร่งรัดให้ก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม 2560 หากโครงการใดมีเงินเหลือจ่ายก็ให้หน่วยงานทาหนังสือแจ้ง
สานักงานจังหวัดสกลนครต่อไป
3.5 งบอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย โดยโครงการส่วนใหญ่จะครบกาหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน
2560 ก็จะเบิกจ่ายได้เพิ่มมากขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 สาหรับโครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ยังดาเนินงานไม่
แล้วเสร็จก็อยู่ระหว่างการคิดค่าปรับ ผู้รับจ้างก็เข้าทางานและเร่งดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.6 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
3.6.1 โครงการก่อสร้างอาคาร 2 โครงการ ผู้รับจ้างรายเดียวกัน สัญญาสิ้นสุดแล้ว ผู้รับจ้างยืนยัน
เป็นหนังสือยินยอมให้ปรับ ในเดือนมิถุนายนได้ส่งมอบงานแล้ว โครงการละ 2 งวด แต่ไม่ผ่านการตรวจรับ
อยู่ระหว่างการแก้ไขงาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ)
3.6.2 โครงการก่อสร้า งอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ คงเหลื องวดสุ ดท้าย จานวน 40.48
ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดแล้ว ผู้รับจ้างแจ้งแผนการส่งมอบงานในเดือนมีนาคม 2560 แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก
ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง อยู่ระหว่างคิดค่าปรับ (โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร)
3.6.3 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างส้วมและบ้านพักครู ตามมาตรการของรัฐบาล
กาหนดให้ เบิ กจ่ ายให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในเดือนมีนาคม 2560 แต่ไม่ส ามารถดาเนินการแล้ ว เสร็จและเบิกจ่ายได้
ตามกาหนด งบประมาณจึงโดนบล็อคไม่ให้เบิกจ่ายต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่าย
ขณะนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว และกรมบัญชีกลางได้ปลดบล็อค
งบประมาณแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยส่วนใหญ่ดาเนินโครงการเสร็จแล้วเอกสารพร้อมเบิกจ่ายได้ทันที
แต่ยังมีบางโครงการยังดาเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้ดาเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดาเนินงานต่อทั้งทางโทรศัพท์
และแจ้งเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้ว (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมาณศึกษา เขต 1 - 3 , สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล)
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอการแจ้งปลดบล็อคงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
เนื่ องจากกรมบั ญชีกลางจะดาเนิ นการเป็ นรายกระทรวงตามล าดับที่ขออุทธรณ์ ซึ่ งขณะนี้ได้ จัดเตรียมเอกสารไว้
เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเบิกจ่ายได้ทันที
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2560)
(1) รับเรื่องทั้งหมด
จานวน 3,374 เรื่อง
(2) ยุติเรื่อง
จานวน 3,099 เรื่อง (คิดเป็น 91.84%)
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 275 เรื่อง
(4) รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ภายในเดือน (ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560)
จานวน 109 เรื่อง สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาและยุติเรื่องได้ 80 เรื่อง
2. การติดตามเรื่องที่ค้างดาเนินการ จานวน 275 เรื่อง ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ได้ จั ด ท าสรุ ป ข้ อ มู ล เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของหน่ ว ยงาน/อ าเภอ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ายงานให้ จั ง หวั ด ทราบ
ดังปรากฏตามตารางที่ได้แจกในที่ประชุม
(2) ได้สาเนาเรื่องร้องเรียนที่ค้างดาเนินการแจกให้หัวหน้าส่วนราชการ / นายอาเภอที่รับผิดชอบทราบ
เพื่อติดตามเร่งรัดการดาเนินงาน
(3) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้ เชิญส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนค้างดาเนินการในปี 2558
และปี 2559 รวมจ านวน 12 เรื่ อ ง มาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ อ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สกลนคร
(นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์) เพื่อชี้แจงการดาเนินการ ซึ่งส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะดาเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่
15 กรกฎาคม 2560
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร :
จังหวัดสกลนครดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ 3 ช : ใช้น้อยลง ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce
Reuse Recycle) และหลักการ “ประชารัฐ” โดยให้ขยายผลการดาเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบ การกาจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ
5 ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) และได้มี
คาสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3533/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะทางานด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าว
จั งหวั ดได้จั ดประชุมคณะคณะกรรมการจัดการสิ่ งปฏิกู ล และคณะทางานด้ านการบริ หารจั ดการ
ขยะมู ลฝอยชุมชน “จั งหวัดสะอาด” ระดั บ จั งหวั ด ครั้ ง ที่ 1/๒๕๖๐ ในวั น จั นทร์ ที่ ๑๙ มิ ถุ นายน 2560
เวลา ๑๐.๐0 น. ณ ห้องประชุมอุตตโม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 3 และประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๔ เพื่อเร่งรัดการ
ดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนครให้เป็นไปตามเป้าหมาย
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลดาเนินการดังนี้
/1. ปริมาณขยะ...
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๑. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาเนินการแล้ว ปริมาณขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๐ ลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย
ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕.๔๕
๒. ร้ อยละ ๑๐๐ ของส่ วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
จั ด กิ จ กรรมการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยหรื อ น าขยะมู ล ฝอยไปใช้ ป ระโยชน์ ด าเนิ น กา รแล้ ว ๙๖๗ แห่ ง
จากจ านวน ส่ วนราชการ สถานศึ กษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ทั้ งหมด ๑,๑๙๖ แห่ ง
ร้อยละ ๘๐.๘๕
๓. ร้อยละ ๔๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ดาเนินแล้ว ๖๒๙ แห่ง จากจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ๑,๖๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๘
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” ดาเนินการ
แล้ว ๙๑๖ แห่ง จากจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ๑,๖๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๘
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่องประชาสัมพันธ์ พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐
จัดหางานจังหวัดสกลนคร :
ด้วยกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานได้เสนอพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งขึ้น เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ครอบคลุม
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ โดยสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อให้มาตรฐานการทางานของคนต่างด้าวในประเทศ
ไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และสามารถรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครจึงขอประชาสัมพันธ์ บทกาหนดโทษที่สาคัญของพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ มาเพื่อทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน และนายจ้าง/สถานประกอบการได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑) ผู้ใดรับคนต่างด้าวทางานที่ห้ามคนต่างด้าวทาหรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือ รับคน
ต่างด้าว ซึ่งไม่มีใบอนุญาตทางานกับตนเข้าทางาน มีโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าว
ที่จ้าง ๑ คน
๒) ผู้ใดให้คนต่างด้าวทางานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐บาท
ต่อคนต่างด้าว ๑ คน
๓) คนต่างด้าวทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทางาน หรือทางานที่ห้ามคนต่างด้าวทา มีโทษจาคุก
ไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔) คนต่างด้าวที่ทางานจาเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน มีโทษปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ –
๑๐๐,๐๐๐ บาท
/5) คนต่างด้าว...
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๕) คนต่างด้าวทางานแตกต่างจากที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖) ผู้ใดยึดใบอนุญาตทางาน หรือ เอกสารสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว มีโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๗) ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจาคุกตั้งแต่
๓ - ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าว ๑ คน หรือทั้งจาทั้งปรับ
๘) ผู้ใดประกอบธุรกิจนาคนต่างด้าวมาทางาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน
มีโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ - ๓ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เลขที่ ๑๗๖๗/๒๔
ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๗๑๔๗๗๘-๙ ต่อ ๑๑๔-๑๑๕
ในวันและเวลาราชการ
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปลัดจังหวัดสกลนคร :

1. ขอขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครั ฐ รั ฐ วิสาหกิจและเอกชน ที่ร่ วมออกหน่วยบริ การจัง หวัด
เคลื่อนที่ ประจาเดือนมิถุนายน 2560
ขอขอบคุณส่ วนราชการ หน่ วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ ประจาเดือนมิถุนายน 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหลุบเลา บ้านหลุบ
เลา หมู่ที่ 1 ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 45 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 316 คน
- ผู้รับบริการ 1,012 ราย
/2. การออกหน่วย...

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายน 2560 หน้า 23

2. การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
กาหนดการออกหน่ ว ยบริ ก ารจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ฯ ประจาเดือ นกรกฎาคม 2560 ในวั น อั ง คารที่ 18
กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเสาวัด บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเมตตา
ธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับให้จังหวัด ภายใน
วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2560 ทางโทรสาร
0-4271-1461, 0-4271-6637 หรื อ ทาง E-mail:
dopasn@hotmail.com

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.4 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนมิถุนายน
๒๕60
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร : รายงานผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
มิถุนายน 2560
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(มิ.ย.60)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
8
61
จานวนผู้บริจาค
1,059
9,861
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
419,550
3,940,350
1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนมิถุนายน 2560
ครั้งที่ วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8

6
8
9
13
15
19
20
27

หน่วยงาน/ส่วนราชการ
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
บริษัทโตโยต้าสกลนคร
อาเภอพรรณานิคม
อาเภอวาริชภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา
อาเภอกุสุมาลย์
อาเภอบ้านม่วง
รวม

เป้าหมาย
(ราย)
200
100
200
200
150
150
200
200
1,200

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
4 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
6 อาเภอเจริญศิลป์
12 อาเภออากาศอานวย
13 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
19 อาเภอเมืองสกลนคร
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25 อาเภอวานรนิวาส
4 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
รวม

ผลการรับบริจาคโลหิต
จานวน
ปริมาณโลหิต
(ราย)
(ซีซี.)
148
59,200
72
28,800
316
126,400
221
88,400
62
24,800
81
28,350
159
63,600
ตัดยอดก่อนรับบริจาคโลหิต
1,059
419,550
เป้าหมาย
๑๕๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๕๐
1,400

/2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ…
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2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
ประเภท
(มิ.ย.60)
ดวงตา
2
อวัยวะ
2

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
227
227

หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
เดือนนี้
(มิ.ย.60)
1

ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
4

หมายเหตุ

4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี

รายการ

13 มิ.ย.60

ผู้ป่วย
รวม

จานวนครอบครัว/
ราย
อ.เมืองสกลนคร
1
1
สถานที่

เงินสด
3,000
3,000

สิ่งของ
มูลค่า
350
350

รวม
3,350
3,350

4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด
รวมมูลค่า
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จานวน มูลค่า
(บาท)
(บาท)
(ชุด) (บาท)
22 มิ.ย.60 ณ โรงเรียนบ้านหลุบเลา หมู่1
50
350
17,500
ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.5 เรื่องแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
๑. จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบุรณาการแผนการดาเนิน
โครงการจังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จากเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จะออกปฏิบัติงาน ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- วั น ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกหน่ ว ยแพทย์ พอ.สว. ร่ ว มกั บ อ าเภอเคลื่ อนที่ ออกปฏิ บั ติ ง าน
บ้ านหนองนางกอม หมู่ที่ ๙ ต าบลด่านม่ว งคา อ าเภอโคกศรีสุ พ รรณ จั งหวั ดสกลนคร สถานที่ จัด งาน ได้แ ก่
วัดพรหมหัวบึง ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
- วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่
โรงเรียนบ้านเสาวัด ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่
วัน เดือน ปี ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หมู่ที่ ๗ บ้านนาจาร ตาบลหนองสนม อาเภอวานรนิวาส
หมู่ที่ ๑๒ บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน
หมู่ที่ ๖ บ้านท่าวารี ตาบลท่าศิลา อาเภอส่องดาว
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ชัย ตาบลหนองกวั่ง อาเภอบ้านม่วง
หมู่ที่ ๖ บ้านคาตานา ตาบลพันนา อาเภอสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกพัฒนา ตาบลไร่ อาเภอพรรณานิคม
หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง ตาบลแพด อาเภอคาตากล้า
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลาด ตาบลหนองลาด อาเภอวาริชภูมิ
หมู่ที่ ๖ บ้านดงบาก ตาบลบ้านเหล่า อาเภอเจริญศิลป์
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกอ่างทอง ตาบลนาเพียง อาเภอกุสุมาลย์
หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตาบลหนองบัว อาเภอนิคมน้าอูน
หมู่ที่ ๕ บ้านอุดมวัฒนา ตาบลเชียงสือ อาเภอโพนนาแก้ว
หมู่ที่ ๕ บ้านกวนบุ่น ตาบลจันทร์เพ็ญ อาเภอเต่างอย
หมู่ที่ ๗ บ้านค้อใหญ่ ตาบลกุดไห อาเภอกุดบาก
หมู่ที่ ๙ บ้านท่าวัดใต้ ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร
หมู่ที่ ๑ บ้านหลุบเลา ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนางกอม ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ
หมู่ที่ ๖ บ้านเสาวัด ตาบลโพนงาม อาเภออากาศอานวย
/หมายเหตุ...

หมายเหตุ
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วันที่ ๒๑ ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข
วันที่ ๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่องผลการสุ่มค่า ดัชนีค วามชุกลูกน้ายุงลาย (ตาบลปลอดลูกน้ายุงลาย/อาเภอท้า ทาย)
จังหวัดสกลนคร เดือนมิถุนายน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ปี 2560 ประจาเดือน
มิถุนายน 2560
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 มิถุนายน 2560 มี
รายงานผู้ป่วย จานวน 155 ราย อัตราป่วย 13.56 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อาเภอ ที่มีอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอภูพาน 84.39 อาเภอบ้านม่วง 39.70 อาเภอกุดบาก
24.35 อาเภอนิคมน้าอูน 20.30 และ อาเภอคาตากล้า 20.15 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
ผลการสารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุง โดย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.3 สกลนคร
ประจาเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งทาการสารวจทั้ง 18 อาเภอ จานวน 125 ตาบล 125 หมู่บ้าน สรุปผลได้ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
1.พื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บา้ น(HI) เท่ากับ 0)
2.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับต่า
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บา้ น(HI) น้อยกว่า 10)
3พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับสูง
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บา้ น(HI) มีค่า 10 - 50)

4.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับสูงมาก
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บา้ น(HI) มีค่า มากกว่า 50)

อาเภอ
ภูพาน
มี 7 อาเภอ คือ อาเภอพรรณานิคม สว่างแดนดิน
คาตากล้า นิคมน้าอูน วาริชภูมิ และส่องดาว
10 อาเภอ ได้แก่
เมือง, เต่างอย, โคกศรีสุพรรณ, เจริญศิลป์, บ้านม่วง,
วานรนิวาส, โพนนาแก้ว, กุดบาก, อากาศอานวย
และพังโคน
ไม่มี

ที่มา: กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. สถานที่ราชการทุกแห่ง สถานที่สาธารณะ เช่นสถานีขนส่ง สถานพยาบาล วัด โรงแรม/รีสอร์ท ในพื้นที่
จัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กาจัดขยะ ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุง
2. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ทุกแห่ง ให้มีการรณรงค์ ตามมาตรการ 3เก็บ 3 โรค 2 ล้าง
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
/3. กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน...
3. กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน เป็นแกนนาในการดาเนินการ และกากับ ติดตาม ให้ทุกหลังคาเรือน
ดาเนินการกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุง ทุกสัปดาห์
4. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกในทุกหมู่บ้าน /ชุมชน
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5. มีการออกเทศบัญญัติหรือข้อบังคับหมู่บ้านเพื่อการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือการกาจัดยุงตัวแก่
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.7 เรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร
เดือนพฤษภาคม 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : รายงานอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
มีจ านวนการเกิดอุบั ติเหตุ จราจรทางถนน 1,033 ครั้ง มีจานวนผู้บาดเจ็บ 1,287 คน แบ่งเป็นเพศชาย
809 ราย (ร้อยละ 62.86) และเพศหญิง 478 ราย (ร้อยละ 37.14) ช่วงอายุที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ช่วงอายุ
15–19 ปี ร้อยละ 15.15 เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 84.54 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 80.50 ดื่มสุราร้อยละ 25.33
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 73.81 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 61.90 เป็นถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 45.69
ช่วงเวลา ที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 17.00 น.–17.59 น. ร้อยละ 9.17
มีผู้เสียชีวิต จานวน 23 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 20 ราย (ร้อยละ 86.96) และเพศหญิง 3 ราย (ร้อยละ
13.04) ช่ วงอายุ ที่มี ผู้ เสี ยชีวิ ตมากที่ สุ ด คือ ช่ วงอายุ 30–34 ปีและอายุ 60 ปีขึ้ นไป ร้ อยละ 17.39 ต่ อช่ วงอายุ
เป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 69.57 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 73.91 ดื่มสุราร้อยละ 30.43 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 87.50
และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 80 เป็นถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 52.17 ช่วงเวลาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงเวลา
02.00 น. - 02.59 น. / 09.00 น. - 09.59 น. / 21.00 น. - 21.59 น. และ 23.00 น. - 23.59 น. ร้อยละ 13.04
ต่อช่วงเวลา และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 52.17 อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ อาเภอวานรนิวาสและอาเภอสว่าง
แดนดิน อาเภอละ 6 ราย
สรุปภาพรวมจังหวัดสกลนคร (เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)
มีสถิติอุบัติเหตุจราจรทางถนนทั้งหมด 9,181 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจานวน 11,392 ราย แบ่งเป็นเพศชาย
7,559 ราย ร้อยละ 66.35 และเพศหญิง 3,833 ราย ร้อยละ 33.65 ช่วงอายุที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือช่วงอายุ
15–19 ปี ร้อยละ 18.90 เป็นรถจั กรยานยนต์ร้อยละ 84.05 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 77.07 ดื่มสุ ราร้อยละ 31.47
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 71.12 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 49.76 เป็นถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.46
ช่วงเวลาที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 18.00 น. – 18.59 น. ร้อยละ 8.16
มีผู้เสียชีวิต จานวน 220 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 183 ราย ร้อยละ 83.18 และเพศหญิง 37ราย ร้อยละ
16.82 ช่วงอายุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.73 เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 77.73
เป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 79.55 ดื่มสุราร้อยละ 27.73 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 81.87 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ
85.71 เป็นถนนกรมทางหลวงร้อยละ 40.45 ช่วงเวลาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 19.00 น. – 19.59 น.
ร้อยละ 10 และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุร้อยละ 55.91 อาเภอที่มีจานวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรก คืออาเภอ
เมืองสกลนคร 44 ราย อาเภอสว่างแดนดิน จานวน 34 ราย และอาเภออากาศอานวยและอาเภอวานรนิวาส
อาเภอละ 25 ราย ตามลาดับ
/รายงาน...
รายงานอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายน 2560หน้า 30

จานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 1,033 ครั้ง มีจานวนผู้บาดเจ็บ 1,287 คน แบ่งเป็นเพศชาย
809 ราย และเพศหญิง 478 ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จานวน 23 ราย แบ่งเป็นเพศ
ชาย 20 ราย และเพศหญิง 3 ราย
สรุปภาพรวมสถิติอุบัติเหตุจราจรทางถนน ปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม
2560) มีจานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จานวน 9,181 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
จานวน 11,392 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 7,559 ราย และเพศหญิง 3,833 ราย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน จานวน 220 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 183 ราย และเพศหญิง 37 ราย
กราฟที่ 1 และ 2 : จานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2560
ผู้บาดเจ็บ
15000

250
200
150
100
50
0

11392
7559

10000
5000

3833
478

809

0
พ.ค 60
ต.ค 59 -พ.ค 60

ชาย
809
7559

3

ผู้เสียชีวิต

หญิง
478
3833

1287
รวม
1287
11392

220

183
37

20
ชาย
20
183

พ.ค 60
ต.ค 59 -พ.ค 60

23

หญิง
3
37

รวม
23
220

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

จากกราฟที่ 1 พบว่าจานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 2560
พบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง 2 เท่า เฉลี่ยมีผู้บาดเจ็บเดือนละ 1,424 ราย และจากกราฟที่ 2 จานวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางถนนพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 5 เท่า เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต เดือนละ 28 ราย
กราฟที่ 3 : จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560 แยกรายอาเภอ
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จากกราฟที่ 3 จะเห็ น ว่าในปี งบประมาณ 2560 (เดื อน ต.ค. 59 – พ.ค. 60) อาเภอที่มีจ านวน
ผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรก คืออาเภอเมืองสกลนคร อาเภอสว่างแดนดิน อาเภออากาศอานวยและอาเภอวานร
นิวาส ตามลาดับ
กราฟที่ 4...
กราฟที่ 4 : ช่วงเวลาที่มีจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายน 2560หน้า 31
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จากกราฟที่ 4 ช่วงเวลาที่มีจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนนมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ช่วงเวลา 19.00 – 19.59 น. , 18.00 -18.59 น. และ 20.00 – 20.59 น.ตามลาดับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่ง
รีบ ช่วงเวลาโพล้เพล้ และเป็นช่วงเวลาในการเดินทางไปทางานและเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานของประชาชน
กราฟที่ 5 : ช่วงอายุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จากกราฟที่ 5 ช่วงอายุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม
2560 พบว่าช่วงอายุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 39 ราย อายุ 15 – 19 ปี
จานวน 34 ราย และอายุ 20 - 24 ปี จานวน 27 ราย
กราฟที่ 9....
กราฟที่ 9 : จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร แยกตามประเภทการขับขี่
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายน 2560หน้า 32
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จากกราฟที่ 9 แสดงจ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างจราจรทางถนนในจั ง หวั ด สกลนคร
เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 จาแนกตามประเภทการขับขี่ 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์มีจานวน
ผู้เสียชีวิต 171 ราย รถปิคอัพ 13 ราย และคนเดินเท้า 12 ราย
กราฟที่ 10 : จานวนผู้เสียชีวติ จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร แยกตามประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จากกราฟที่ 10 แสดงจ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างจราจ รทางถนนในจั ง หวั ด สกลนคร
เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 จาแนกตามประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกัน พบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย 140
ราย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 24 ราย

/กราฟที่ 11

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนมิถุนายน 2560หน้า 33

กราฟที่ 11 และ 12 : จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
แยกตามประเภทผู้ประสบเหตุและการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จากกราฟที่ 11 และ 12 แสดงจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนนในจังหวัดสกลนคร
เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 จาแนกตามประเภทผู้ประสบเหตุ พบว่าเป็นผู้ขับขี่ 175 ราย คนโดยสาร
31 ราย และคนเดินเท้า 12 รายและจาแนกตามประเภทการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากการไม่
ดื่มสุรา 87 ราย ดื่มสุรา 61 ราย และไม่ทราบว่าดื่มสุราหรือไม่ 72 ราย
กราฟที่ 13 และ 14 : จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร แยกตามประเภทถนน และแยกตามประเภท
การเสียชีวิต
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ 31 พฤษภาคม 2560
จากกราฟที่ 13 และ 14 แสดงจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนนในจังหวัดสกลนคร
เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 จาแนกตามประเภทของถนน พบว่า ถนนกรมทางหลวงมีจานวนผู้เสียชีวิต
มากที่สุด 89 ราย และจาแนกตามประเภทของการเสียชีวิต พบว่า เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุมากที่สุด 123 ราย
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายธวัช ศิริวัฒนนุกูล) :
1. เรื่องการหลอกลวง มีเรื่องข่าวหลอกลวงเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องแชร์ ลูกโซ่กับเรื่องเงินชดเชย
ของรัฐบาล ได้ค่าชดเชยของรัฐไร่ละ 4,000 บาท ผู้ประสานได้ 1,000 บาท ค่าสมัคร 1,000 บาท ประชาชนได้
2,000 บาท เรื่องนี้ก็ขอฝากไว้ด้วย
2. เรื่องความเคลื่อนไหวของประชาชน เพราะในช่วงนี้ใกล้จะมีการเลือกตั้งจึงมีการเคลื่อนไหวต่างๆ
มีการสร้างประเด็นต่างๆ เพื่อจะชุมนุมกัน จึงขอฝากทางพื้นที่อาเภอช่ว ยหาข่าวด้วยและอธิบายทาความเข้าใจให้กับ
ชาวบ้านด้วย เพราะมีการเดินมาประท้วงทีศ่ าลากลางจังหวัด
3. เรื่ องไฟไหม้ ในช่ว งนี้ ส กลนครมีว าทภัยไฟกันเยอะมากมีมาช่ว งหลายเดือนที่แล้ ว จึงขอฝาก
ทุกส่วนราชการให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ส่วนอุบัติภัยก็อย่างที่ท่านผู้ว่าฯ แจ้งไปแล้วนั้น เรื่องอุบัติภัยของสกลนครไม่เคย
เปลี่ ย นแปลงมี ถึ ง 25-30 คน หนึ่ ง พั น กว่ า ครั้ ง ที่ เ กิ ด เหตุ ฉะนั้ น ใน 1 ปี มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ประมาณ 300 กว่ า คน
เราพยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อของบประมาณมาช่วย ปกติอาเภอสว่างจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยจึงของบเอกชนมาช่วย เอกชน
จึงให้งบประมาณมา 10,000 บาท เราก็นาไปทาในแต่ละจุดๆ นั้น ผลปรากฏว่า อุบัติเหตุก็น้อยลง แต่มีข้อเสียคือไม่มี
หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบโดยตรง สกลนครเดือนที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดคือเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายน นอกนั้น
ตายเดือนละ 25-30 คน ผมทาเรื่องนี้มา 15 ปี แล้วแต่ยังแก้ไขปัญหายังไม่ได้
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์) :
1. เรื่องของการขยายของกล่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะเห็นว่าทุกเดือนมีการให้รางวัลในส่วน
ของผลผลิตออกมาเป็นสินค้าโอท็ อปได้ แต่สิ่งสาคัญส่วนหนึ่ง ผมก็ขอฝากทางพัฒนาชุมชน เกษตรและอุตสาหกรรม
จังหวัดได้ช่วยทาแผ่นปลิวพร้อมที่อยู่ เบอร์โทร และเว็บไซต์ ตลอดจนภาพสินค้าเอามาแจกที่ประชุมจะช่วยได้เยอะเลย
นะครับ เดือนนี้ก็เดือนกรกฎาคมแล้วใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเราจะต้องเตรียมความพร้อม และสามารถซื้อสินค้าไปเยี่ยม
ญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะชื้อในกลุ่มสินค้าของเราไปฝากด้วยนะ นี่กเ็ ป็นการเผยแพร่แล้วก็เปิดตลาดอีกทางด้วย
2. เรื่องแผนแม่บทฟื้นฟูพัฒนาหนองหาร ปี 2562-2564 ในภาพรวมนั้นในขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้นาเสนอกับรัฐบาลจนกระทั้งเป็นที่ยอมรับว่าทางรัฐบาลจะยื่นมือเข้ามาช่วยในการพัฒนาหนองหาร แต่ปัญหา
ก็คือว่าแผนแม่บทเรามีอยู่ในขณะนี้เป็นแผนที่รัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะช่วยจ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไร เรียกว่าเป็นไอเดียร์
แผนหมายถึงว่าเป็นแผนความคิดเท่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องขอตามอานาจหน้าที่ของตัวเอง เพราะฉะนั้นใน
แผนแม่บทของเราก็คาสั่งที่จะแปลงไอเดีย ร์แผนให้มาเป็นแผนให้สามารถปฏิบัติงานได้นั้นก็คือว่าส่วนราชการเราต้อง
มองในมุมว่าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หนองหารเรานั้นสามารถที่จะของบประมาณมาในเรื่องใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่นใน
เรื่องของการบุกรุกที่ตามแผนไอเดียร์ แผนนั้นก็เกี่ยวข้องกับที่ดิน เกี่ยวข้องกับการปกครองของจังหวัด เกี่ยวข้องกับ
อาเภอ แต่ที่ท่านพูดมาหน่วยงานที่ท่านว่านี้เกี่ยวกับการบุกรุกไม่สามรถของบประมาณได้ เพราะไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไป
แก้ไขปัญหาการบุกรุกของประชาชนในหนองหาร การที่จะตั้งงบประมาณหรือจะของบประมาณได้คือต้องเป็นประมง
จั งหวั ด เพราะประมงจั งหวั ดเขามีอานาจในราชกิจ จานุเ บกษา เพียงแต่ว่ าประมงจั งหวัด นั้นมี จานวนคนไม่พ อ
เจ้าหน้าที่ไม่มีโดยเฉพาะในเรื่องรังวัดที่ดิน วิธีการก็คือทางประมงจังหวัดตั้งงบในการรังวัดที่ดินนั้นให้กับที่ดินจังหวัดใน
เรื่องของการรังวัดเรื่องของการออกโฉนด
ที่ประชุม : รับทราบ
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ประธาน :
1. เรื่องยาเสพติด สถานบริการ และต่างด้าว ท่านต้องเข้มงวดละเลยไม่ได้ เพราะว่ากระทรวง รัฐบาล
เน้นย้า ในเรื่องนี้ ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องกาชับ และจะต้องดูแลในพื้นที่ของตัวเองและต้องทางานบูรณาการ
ร่วมกันด้วย
2. เรื่องของโซเซียล ได้มีการออกหนังสือห้ามปรามไปแล้ว แต่ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวต้องทุกเรื่องด้วย
ที่จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะมีกฎหมายกากับดูแล สามารถตรวจสอบได้หมด จะไปบอกว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแล้ว
เราไม่ได้เจตนาไม่ได้ ในแง่กฎหมายฉะนั้นการออกข่าวไปทางโซเชียลเราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในกลุ่มไลน์ เฟชบุ๊ค
ทุกอย่างจะเป็นหลักฐานมัดมัดตัวเราเอง ก็ต้องพึงระมัดระวังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งต้องใช้ดุลพินิจ ต้องมีสติในเรื่องของการ
วิเคราะห์วินิจฉัยในเรื่องของข่าวสารเหล่านี้ เพราะบางทีส่งมาก็แชร์กันต่อและอย่างล่าสุดนี้เป็นในเรื่องของหยุดต่ออีก
5-6 วัน หลังจากจัดงานพระบรมศพ จริงๆ ก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรหรอกแต่ทาให้บางคนอ่านแล้วมีความหวังแล้วก็ไปก่อ
หนี้กันเพื่อจะวางแผนที่จะหยุดลาพักร้อน หยุดลาพักผ่อน เรื่องแบบนี้ควรรอฟังประกาศจาก ครม.เพื่อความชัดเจน
3. เรื่ อ งของหนองหารก็ เป็น อย่า งที่ท่ านรองสุ ริย ะบอก ต้ องประมาณการออกมาเพราะว่าเดือ น
กรกฎาคมนีเ้ ป็นช่วงที่ทาหนังสือเชิญ ท่านรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ถ้าไม่มีแผนการใช้
งบประมาณก็จะไม่มีประโยชน์นะครับ ถ้าเกิดขอไม่เกินพันล้านได้น้ากลับมาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เห็นเลยมันก็ไม่มี
ประโยชน์ รายได้จะเพิ่มขึ้นส่งผลดีกับจังหวัดสกลนคร น้าประปาจะไม่ขาดแคลนไปอีก 100 ปี เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทางน้าระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสกลนคร เราจะต้องเขียน
แผนออกมา แต่ถ้าไม่เขียนไม่ทาไม่มีงบประมาณในการทางานแน่นอน เพราะคิดว่าเราต้องได้งบมาพัฒนาหนองหาร
แน่นอนแต่ถ้าเราไม่ทาแผนไว้มันก็จะเสียโอกาส สาธารณสุขก็เกี่ยว พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นก็มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ตารวจ ท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหนองหาร สถาบันศึกษา
ท่านเติมได้โดยเฉพาะงานวิจัยงานพัฒนางานสารวจออกแบบช่วยเติมเต็มเข้ามารอบหนองหารยังมีพื้นที่กว้างอยู่เลยหรือ
ท่านปลัดจังหวัดกาลังดูแง่ข้อกฎหมาย ฉะนั้นมีแผนในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนพี่น้องที่อยู่ใกล้หนองหาร
เรื่องกรรมสิทธิ์แล้วก็ทางานคู่ขนานกั นกับส่วนกลางด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้อยากจะส่งสัญญาณด้วยว่าทุกหน่วยสามารถ
เขียนและส่งเข้ามาได้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย อย่างช้าก็ไม่เกินสัปดาห์หน้า ดังนั้นท่านก็ยังเชื่อมต่อเข้าไปได้อยู่แต่ขอให้มี
เหตุมีผลมีตัวเลขวงเงินมีอะไรต่างๆ ตอนนี้ยังไม่ต้องการ ปร.4 ปร.5 เพียงแต่ว่าทาไมท่านถึงเลือกโครงการนี้แล้วมี
แผนงานอะไรไปแก้ไขปัญหาหรือจะทาให้หนองหารเกิดการมีชีวิตชีวา นอกจากถนน ขุดลอกคูคลองแล้ว ขุดหลอกแหล่ง
น้าแล้ว เรื่องคุณภาพชีวิต ในเรื่องของการท่องเที่ยวมี หรือไม่ ก็จะกลายเป็นสกลนครหนองหาร 4.0 นะครับ เพราะถ้า
วันนี้ท่านนึกอะไรไม่ออกเพราะท่านคิดว่าหนองหารไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ใช่คนสกลนคร โอกาสมีถ้าไม่ใช้มันก็จะไม่มี
โอกาสแต่ถ้าท่านอยากทาอะไรแต่โอกาสไม่มีก็ไม่มีทางได้ทาแล้วนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโอกาสแล้วตั้งแต่วันนี้
ท่านต้องใช้โอกาสนี้ วันนี้ได้คุยกันเรื่องหนองหารมาเป็น 10 ปี แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย และไม่รู้เลยว่าใครถูกใครผิดเรา
เสียโอกาสเรื่องนี้ไปนานมากแล้ว วันนี้ ครม. มีมติว่าหนองหารเป็น 1 ใน 4 แหล่งน้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่จะต้อง
ช่วยกันพัฒนา จึงขอฝากกับทุกหน่วยงานให้ช่วยกันด้วย

/4. เรื่องเงินเหลือจ่าย…
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4. เรื่องเงินเหลือจ่ายปี 2560 ก็ยังอยากเอาไฟลงดินอยู่นะครับ ไปเวียดนามมาซึ่งบ้านเขาน่าสนใจ
มากปลูกข้าวปีละ 3 ครั้ง แต่ข้าวเขามันเป็นข้าวฤดูสั้นแต่ไม่อร่อย คนเวียดนามชอบข้าวไทยมากโดยเฉพาะข้าวของคน
อีสานนะครับ ถ้าเราเอาข้าวให้เขากับมะม่วงเขียวเสวยถือว่ามันยิ่งกว่าโอท็อป สุดยอดโอท็อป แปลกนะเขาปลูกข้าวได้
มากและเขาพิ ส มั ย ข้ า วไทยโดยเฉพาะข้ า วหอมมะลิ ยิ่ งเป็ น ข้า วหอมมะลิ ตอนบนด้ ว ยนะแล้ ว ที่ ส าคัญ ก็ คื อมะม่ ว ง
เขียวเสวยนะครับ อีกอย่างคือไฟที่ไปเห็นมาทั้งถนนเล็กถนนใหญ่เขาเอาไฟลงดินหมดเลยนะและก็เมืองเขาเป็นเมือง
นวัตกรรมที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยเยอะมาก ต้นไม้นี้ทุกเส้นทางเลย ต้นไม้โตมากเพราะไม่ต้องตัดต้นไม้ ไฟเขาก็เอาลงดิน
หมดเลย แล้วอีกอย่างเรื่องภาษาเขาพูดชัดเจนเลยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษดีมากเลย และทุกวันนี้เขาเปิดเรียนภาษาไทย
ด้วย บางคนพูดภาษาไทยชัดเจนมาก เป็นไปได้ให้วันนี้เปิดสอนภาษาเวียดนามเดือนหนึ่งเปิดเรียนสัก 3 วัน อีก 17 วัน
ก็ทางาน ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ก็จะกลับไปดูงานที่เวียดนามอีกครั้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1. เรื่องการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี
ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ : การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ของ พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม เพื่อขับเคลื่อนงานตามพระ
บรมราโชบาย ของในหลวง รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีกาหนดการเบื้องต้นดังนี้
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.15 น.
- พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสกลนคร
โดยสายการบินนกแอร์
- เดินทางจากท่าอากาศยานสกลนคร ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อรับฟัง
บรรยาย สรุปจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
เวลา 13.00 น.
- พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ลงพื้นที่ บ.น้าพุ บ.แป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของวันนี้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครและผู้บริหาร ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร เพื่อปรึกษาหารือและขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการอื่น ๆ ต่อไป
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
2. เรื่องกาหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์พระประทาน หน้าตัก 10 เมตร
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกาหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์พระ
ประทาน หน้ า ตั ก 10 เมตร ณ วั ด ป่ า คู ส ะคาม ต.ท่ า ศิ ล า อ.ส่ อ งดาว จ.สกลนคร โดยประธานในพิ ธี คื อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าว
ต้อนรับ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวรายงาน สาหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมสักการะ ขอเชิญชวนทุกท่าน
ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสร้างพระประทาน สาหรับเงินที่ใช้ก่อสร้างในครั้งนี้ 5 ล้านบาท
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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3. เรื่องประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มีกิจกรรมที่จะขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
3.1 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2560
ด้วยจังหวัดสกลนคร กาหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิห าร ขอเชิญชวนทุกส่ว นราชการเข้าร่ว มกิจกรรม การแต่งกาย ชุดขาวปฏิบัติธรรม
ทั้งนี้ หนังสือได้แจ้งเวียนเชิญทุกส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว
3.2 ขอเชิญร่วมกิจ กรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน อาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา ประจาปี 2560
จั ง หวั ด สกลนครได้ ร่ ว มกั บ คณะสงฆ์ จั ง หวั ด สกลนคร ก าหนดจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรม
ในช่ ว งภาคเช้ า เวลา 06.00 น. พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตร ณ วั ด พระธาตุ เ ชิ ง ชุ ม วรวิ ห าร และในช่ ว งภาคบ่ า ย
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ได้จัดพิธีของเครือข่ายงดเหล้าเข้าพรรษา และพิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษา ตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป ช่วงภาคเช้าในพิธีทาบุญตักบาตร การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์ ส่วนพิธีช่วงบ่าย การแต่งกาย
ชุดขาวปฏิบัติธรรม
3.3 ขอเชิญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในวันธรรมะสวนะ ตลอดปี 2560 ขอเชิญทุกท่าน และเชิญชวน
บุคลากรในสังกัด เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทาบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา และหากหน่วยงานของท่านได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรม ขอให้รายงานผลให้จังหวัดได้ทราบด้วย เพื่อจะได้รายงานไปยังกระทรวงวัฒนธรรม และคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4. เรื่องประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาคสกลนคร
ผู้แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสกลนคร : การประปาส่วนภูมิภาคสกลนคร ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่า
มาตรวัดน้าในเขตอาเภอเมืองสกลนครของประชาชนถูกลักขโมยแล้วประมาณ 20 เครื่อง ในช่วงสั ปดาห์ที่ผ่านมา
บริเวณที่เกิดเหตุ คือ ถนนรัฐบารุงสุขาวดี ถนนประชาอุทิศนิตโย ซอยพรเจริญ และบ้านกกกอก เจ้าหน้าที่ตารวจ
ได้ ม าประสานงานที่ก ารประปาแล้ ว อยู่ ร ะหว่า งสื บ สวนหาตัว ผู้ กระท าผิ ด จึ ง ขออนุ ญาตเพื่อ แจ้ง ประชาสั ม พั น ธ์
ขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลมาตราวัดน้าด้วย และช่วงเวลาที่เกิดเหตุจะอยู่ในเวลาประมาณ 20.00 น.–04.00 น
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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