รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า1
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕60
ครั้งที่ 10/๒๕60
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 0๙.๐๐ น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง
2 นายนพดล ไพฑูรย์
3 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
4 พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
5 นายสมชัย คล้ายทับทิม
6 นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
7 พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์
8 นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
9 นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์
10 นางสาวณีชนก วงค์สละ
11 นายปิยะ โยมา
12 นายศรชัย ศรีสถาน
13 นายฉัตรชัย ศรีเนต
14 นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
15 นายเรือง จันพลา
16 นายประสาท ทัศคร
17 นายวีรพัฒน์ บุณฑริก
18 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
19 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์
20 ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ
21 นายฤกษ์ดี นาชิต
22 นายดุสิต สระแก้ว
23 นายไชยปราการ พึ่งไท
24 นางวัลภา เดชากิจไพศาล
25 นางเฉลิมพรรณ บุนนาคพิชัย
26 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ
27 นายพิเชญ เพียงภาบลุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
คลังจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
แทน แรงงานจังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
แทน ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
สัสดีจังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
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นายฉัตรชัย โรจน์ภู่สถิตย์
นายเปลี่ยน มุ่งดี
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค
นายโกวิทย์ กุลมี
นางสาววาสนา ไชยพรรณรา
นายวิชาญ แท่นหิน
นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายปัญญา มีธรรม
นายตระกูล อานัด
นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์
นายพีระพงษ์ พานิชสุข
นายประพนธ์ แก้วกาพล
นางมัลลิกา เพ็งคา
นางเกษรินทร์ รักษา

43
44
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
64
65
66

นายสมัย โพธิทองดี
นายนคร บุญมีผล
นายอุทัย วัฒนวิเชียร
นายชัยวัฒน์ เคนพิทักษ์
นางปราณี พิทรูมานิต
พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
พ.อ.ศักดิ์ชาย บุญสอน
นายทะแกล้ว นุศรีวอ
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายศิริพงษ์ พาดี
นางจริยา ปารีพันธ์
นางพรทริพย์พา คาวีวงค์
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร
นายปัญญา ชื่อสิทธิ
นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร
นายไกรโรจ มัฆมาน
นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทษ์
ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข
นายสุรชาติ มาลาศรี

แทน สถิติจังหวัดสกลนคร
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
แทน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29
แทน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รองอีสานอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร ม. เทคโนโลยีราชมงคล
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร
แทน ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
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นายนักรบ อ่อนอุม
นายวรรัตน์ มั่นดี
นายสุวิทย์ จันทร์เรือง
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
นายวิษนุ ชินะกุล
นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบุลย์
นายภักดี ไชยเพชร
นายพรโรจน์ ยลพล
นายสมัญญา เทพบุตร
นายอภิชาต วาที
นายสัญญา สว่างวัฒนา
นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา
นายธเนตร เนาวินัย
นางนงคราญ นันทราช
นายสงัด ศิริพันธ์
นายทองทศ โพธิ์เนียม
พันโทสุเทพ มาลัยพวง
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
นาวาอากาสตรีชูศักดิ์ รัตนพานิช

แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
รก.หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
แทน หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร
หัวหน้านิคมสร้างตนเองลาน้าอูน จังหวัดสกลนคร
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017
นาวาอากาศหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909
นายเกียติศักดิ์ เจริญสุข
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
นายนิกร ธัญญารักษ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
นายสุภาษิต สุภวุฒิ
ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร
นายวีระศักดิ์ บุญประคม
แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
นายอาทิตย์ พรคุณา
หัวหน้าแผนกโรงานไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง
ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
นายสมชาย ชะนะภัย
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
นายชูชาติ เทพสุต
ป่าไม้จังหวัดสกลนคร
นางจิราพร สุวรไตร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
นายประวัติ เสวตวงษ์
อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ ( สว่างแดนดิน )
นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
นางวรรณภา พ่วงกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
นายบุญเชิด วิมลสุจริต
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
นายประชาชาติ นพเสนีย์
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
นายคงเดช ยะสะกะ
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
นายปฐพงศ์ เมืองปลอด
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
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นางขนิษฐา วุฒิพรหม
ดร.ประภัสร สุภาสอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยา จาปาแพง
นางอรทัย ไชยชาติ
นางณิชกานต์ คุณอุดม
นายปณัตธ์ สุภาวรรณ
ว่าที่ร้อยโท สมยศ แย้มโสพิศ
นายสุรศักดิ์ นาอุดม
ดร.มนูญ แก้วแสนเมือง
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
นางจิราพร แผ่นเทอดไทย
นายทวีพงษ์ นวานุช
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา
นายสุวิชาญ ไชยโกมล
นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา
นายสุขสันต์ วิเกศ
นายประพันธ สว่างศรี
จ.ส.อ.คานึง พรหมพิมพ์
นายเพียรศักดิ์ เจนประวิทย์
นายอรรถพล พัธุศาสตร์
นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ
นายสมชาย จันทร์หา
นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี
พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์
นายเอกภพ โสภณ
นายปกาสิต พรประสิทธิ์
นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์
นายสงัด บูรณภัทรโชติ
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์
นายบุญส่ง วิจักษณบุญ
นางวินดา สบบู่
นายพัชรพล เกตวงษา
นางสาวกานดา ถาบุตร
ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช
นายปริญยา นิกาพฤกษ์
นายพานิช พุ่งสิน

ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู ฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนสกลนคร
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร
ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ประธานสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณนานิคม
นายอาเภอวาริชภูมิ
แทน นายอาเภอวานรนิวาส
แทน นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
แทน นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
/145 นายชัย...
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177
178
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182

นายชัย สุริรมย์
นายสมาน วงศ์ภาคา
นายสาอาง เพิ่มผล
นายณรงค์ ภูน้าใสย
นายทองใบ สุทธิประภา
นายปัญญา คาทองไชย
นายเสงี่ยม ท้ามพิมพ์
นายอุดร แพงทรัพย์
นายประจักษ์ ทองวงษา
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายสุทิน บุญมาก
นายแทนมูล มุงคุณ
นายพัฒนา ในพลัง
นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ์
นายพันทวี ไชยเชษฐ์
นายวิทยา พรมกาวงค์
นายปรีชา มาตราช
นายเหง่า ทุนลา
นายสง่า อุปครุฑ
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณคุณแก้ว
พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์
พ.ต.อ.อิทธิเดช สุนทร
พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์
พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง
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.ท.สมคิด ขุนนายก
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
พ.ต.ต.สมคิด ขุนพายะ
พ.ต.อ.พงศ์ปณต หนูแก้ว
พ.ต.อ.ขวัญชาติ ไขแสง
พ.ต.อ.จิระศักดิ์ พิลาวัลย์
พ.ต.ท.สุชาติ เมชนก
พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว
พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ

นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองลาด(เมือง)
นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองทองท่าแร่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาวหนองแดง
นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน
นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง
นายกเทศมนตรีตาบลกุดแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ
ผกก.ตชด.23 สกลนคร
ผกก.สภ.เมืองสกลนคร
ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
ผกก.สภ.พรรณานิคม
ผกก.สภ.วาริชภูมิ
ผกก.สภ.วานรนิวาส
ผกก.สภ.อากาศอานวย
ผกก.สภ.บ้านม่วง
ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ
ผกก.สภ.กุสุมาลย์
ขุนนายก
ผกก.สภ.กุดบาก
แทน ผกก.สภ.เจริญศิลป์
ผกก.สภ.นิคมน้าอูน
ผกก.สภ.ภูพาน
ผกก.สภ.ส่องดาว
แทน ผกก.สภ.ขมิ้น
ผกก.สภ.ตาดโตน
ผกก.สภ.แวง
/183 พ.ต.ท.วันชัย....
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184
185
186
187
188
189
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191
192
193
194

พ.ต.ท.วันชัย เขื่อนธะนะ
พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
พ.ต.อ.เจษฎา เปรมโต
พ.ต.อ.ถวิล คาเกษ
พ.ต.ท.สุบันธ์ อินทะเกตุ
พ.ต.ท.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต
พ.ต.ท.อภิชาติ มัฆนาโส
พ.ต.ต.โฆษิต หมอยา
พ.ต.ท.ณัฐพัชร์ วิเทห์วรกาญจน์
พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์
พ.ต.ท.สถิตย์ บุตรสิม
พ.ต.ท.วรพงษ์ พุ่มศรี

ผู้ไม่มาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

แทน ผกก.สภ.ศรีวิชัย
สวญ.สภ.หนองสนม
สวญ.สภ.สว่าง
สวญ.สภ.โพนงาม
แทน สวญ.สภ.คาบ่อ
สวญ.สภ.โพนแพง
สว.สภ.โคกสี
สว.สภ.ดงมะไฟ
สว.สภ.นาใน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
แทน สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
แทน ผกก.สส.ภ.จว.สน.

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครสานักพัฒนาที่ดิน เขต 5
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท. สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สกลนคร
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกรบพิเศษน้าพุง
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร
ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
/25 ผู้บังคับการ...
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด
ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
นายกเทศมนตรีพังโคน
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย
นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
นายกเทศมนตรีกุดบาก
นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลแพด
นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
นายกเทศมนตรีตาบลแวง
นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
นายกเทศมนตรีตาบลโพนแพง
นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู
/63 นายก....
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
นายกเทศมนตรีเหล่าปอแดง
นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
นายกเทศมนตรีตาบลแร่
นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
นายกเทศมนตรีส่องดาวหนองแดง
นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี
นายกเทศมนตรีกุดเรือคา
นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ
นายกเทศมนตรีตาบลไร่
นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
นายกเทศมนตรีตาบลแร่
นายกเทศมนตรีตาบลพังโคนศรีจาปา
นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
นายกเทศมนตรีตาบลไฮหย่อง
ผกก.สภ.พังโคน
ผกก.สภ.โพนนาแก้ว
ผกก.สภ.เต่างอย
สวญ.สภ.สร้างค้อ
สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นางพรภิรมย์ ศิริชนม์
2 นายบรรจง ตรีกุล
3 นายสังสรรค์ อุ่นคา
4 นางสาวดอกคูณ ศรีสุธรรม
5 นายรณกฤต อุดมสุขโกศล
6 นายธวัชชัย อุระวัฒนพันธ์
7 นายกิตติยา พิมพ์ปัจฉิม
8 นายสมยศ แสงทับทิม

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
แทน หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ผู้จัดการ ชทช.
แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
หัวหน้าสถานี บริษัท ขนส่ง จากัด

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า9
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 1 ราย คือ
1. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ย้ายมาดารงตาแหน่ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 5 ราย คือ
1. นายอุทัย วัฒนวิเชียร ตาแหน่ง สรรพากรพื้นที่สกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง สรรพากร
พื้นที่ขอนแก่น
2. นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ตาแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
3. นายอานวย สุวรรณรักษ์ ตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
4. นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ ตาแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
5. ว่าที่ร้อยโทสมพร กุลบุญ ตาแหน่ง ประมงจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ประมงจังหวัดลาปาง
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2560 จานวน 37 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบGFMIS ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
คลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 ลาดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลการจัดลาดับผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

/1.2 ผลการเบิกจ่าย....
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า10
1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดสกลนคร
ส่วนราชการในจังหวัดสกลนครทั้งสิ้นจานวน 95 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท

1.3 รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน
2560 โดยเป้าหมายกาหนดไว้ที่ร้อยละ 14.07 จานวน 46 หน่วยงาน โดยเรียงลาดับผลการเบิกจ่ายจาก น้อยไปมาก
(ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS ณ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า11
1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ
(ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจาก กรมบัญชีกลาง ณ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560)
1.4.1 งบจังหวัด
(หน่วย : ล้านบาท)

1.4.2 งบกลุ่มจังหวัดฯ (งบปกติ ปี 60)
(หน่วย : ล้านบาท)

2. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕60
(หน่วย : ล้านบาท)

/3. ปัญหาอุปสรรค....
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า12

3. ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 งบประจา เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรค
3.2 งบลงทุน
มีหน่วยงานที่เบิกจ่าย งบลงทุน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น จานวน 46 หน่วยงาน โดย
จาแนกเป็น
- หน่วยงานที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จานวน 33 หน่วยงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งว่า คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด ในส่วนที่คาดว่าจะก่อหนี้ไม่ทันนั้น ได้แก่
งบจังหวัด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ประมง มี ปั ญ หาอุ ป สรรค ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ พื้ น ที่ ด าเนิ น การจากส านั ก งานประมงจั ง หวั ด สกลนคร
ซึ่งได้ทาเรื่องขออนุมัติใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ โดยผู้แทนสานักงานประมงจังหวัด
สกลนคร ได้รับเรื่องจะติดตามความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ทราบต่อไป
งบกลุ่มจังหวัดฯ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ได้รับหนังสืออนุมัติ
โครงการจากงบกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ เนื่ อ งจากเป็ น โ ครงการที่ ต้ อ งด าเนิ น การร่ ว มกั บ จั ง หวั ดนครพนม
และจั ง หวั ด นครพนมเป็ น เจ้ า ภาพ ต้ อ งให้ ท างจั ง หวั ด นครพนมส่ ง เรื่ อ งมาที่ ง บกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ โดยทางผู้ แ ทน
งบกลุ่มจังหวัดฯ รับเรื่องจะทาหนังสือแจ้งจังหวัดนครพนมให้เร่งดาเนินการต่อไป
- หน่ ว ยงานที่ ท ยอยเบิ ก จ่ า ยแล้ ว จ านวน 13 หน่ ว ยงาน และในส่ ว นที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การจัดซื้อจ้างก็คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ดังนี้
(1) เรื่ องร้ องเรี ย นร้ องทุกข์ป ระจาปีงบประมาณ 2558 (29 กรกฎาคม 2557 – 30 กันยายน
2558) รับเรื่องทั้งหมด จานวน 1,660 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,655 เรื่อง (คิดเป็น ร้อยละ
99.69) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 5 เรื่อง
(2) เรื่องร้ องเรี ยนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2559 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทั้งหมด จานวน
1,038 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 1,029 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 99.13) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 9 เรื่อง
(3) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2560 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน 950
เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 666 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 70.10) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 284
เรื่อง
(4) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2561 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน 76
เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 70 เรื่อง
/2. การติดตาม...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า13
2. การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
เมื่อ วัน ที่ 18 พฤศจิ กายน 2560 จังหวัด สกลนคร (ศูนย์ ดารงธรรมจัง หวัด ) ได้เ ชิญส่ ว นราชการ
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง เข้า ร่ ว มการประชุม การขั บ เคลื่ อ นงานนโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล ณ ห้ อ งประชุ มภู ริ ทั ต โต ชั้ น 3
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดาเนินงาน รวมทั้งการเร่งรัดและติดตาม
งานการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ ยุ ติ โ ดยเร็ ว ซึ่ ง ผู้ อ านวยการศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สกลนคร
(นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์) ประธานที่ประชุม มีข้อสั่งการในที่ประชุม ให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ให้เร่งรัดดาเนินการให้ยุติโดยเร็ว และกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องใดส่วนราชการได้รับหนังสือเตือนจากจังหวัด
ถึง 3 ครั้ง หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบต้องไปชี้แจงกับผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
แต่ถ้ายังไม่รายงานหรือไม่ชี้แจงเหตุผล จังหวัดจะพิจารณาดาเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป
จั ง หวั ด สกลนคร จึ ง ได้ มี ห นั ง สื อ ก าชั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ เ ร่ ง รั ด ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยังค้าง (ตามเอกสารแนบ) ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องสรุปแนวทางในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัด
สกลนคร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
ด้วยจังหวัดสกลนคร กาหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฎ
สกลนคร ตามกาหนดการดังนี้
เวลา 07.30 น.
- ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคส่วนต่าง ๆ พร้อม ณ หอประชุมจามจุรี 1
เวลา 08.30 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินทางมาถึงมณฑลพิธี
- ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
- ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสกลนคร
กล่าวรายงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบรางวัลการประกวดคาขวัญฯ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประกาศเจตนารมณ์
เวลา 09.30 น.
- รับชมการถ่ายทอดสด การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
จากส่วนกลาง
ทั้งนี้ ได้มีหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ เขาร่วมงาน (ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่
สน 0017.5/ว 23277 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560) พร้อมทั้ง ได้มอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ (ตาม
นัยหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0017.5/ว 23273 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอาเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานตามกาหนดการ ใน
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2560-2561
จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดู
หนาวแล้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2560 - 2561 พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2560 - 2561 ขึ้น ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งได้ดาเนินการจัดทาโครงการ "พลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร ร่วมใจต้านภัยหนาว" ปี พ.ศ.
2560 - 2561 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร มีหน้าที่ประสานบูรณาการสนธิกาลัง
ทั้งหน่วยงาน ภาคราชการ ทหาร เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
ผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป ในการที่จะให้การสนับสนุนเครื่องกันหนาว เช่น ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และอื่น ๆ เพื่อนาไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนในกลุ่มที่เปราะบางเป็นอันดับแรก โดยได้ดาเนินการเป็นโครงการ "KICK OFF" ในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ เต็นท์นิทรรศการฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
ในการนี้ จังหวัดได้จัดทาแผนการดาเนินการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปั ญหาภัยหนาว
ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
ขั้นตอนก่อนการเกิดภัย
1. จั ดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปีงบประมาณ 2561 ทั้งในระดับ
จังหวัด อาเภอ และระดับ อปท.
2. จั ดตั้งศูนย์ บัญชาการณ์เหตุการณ์ระดับจังหวัด อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การพยากรณ์อากาศ เพื่อประโยชน์
ในการแจ้งเตือนภัยเป็นการล่วงหน้า
4. การแจ้งเตือนภัย โดยการจัดระบบการรายงานข่าวพยากรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการ
รายงานข้อมูลที่จาเป็น
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตารวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งมูลนิธิ อาสาสมัคร
ต่าง ๆ ทาการปฏิบัติตามแผนเมื่อรับแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือ โดยให้ผู้อานวยการท้องถิ่น เข้าเผชิญเหตุ
ให้ความช่วยเหลือตามขอบเขตหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
1. ให้ ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย โดยให้ ถื อ ว่ า เป็ น
หน้าที่สาคัญอันดับแรก หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนไปยังกองอานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับเหนือขึ้นไป
2. สารวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถ และให้รายงานผลการ
ดาเนินการให้จังหวัดทราบ
/การฟื้นฟู...
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การฟื้นฟูบูรณะ
เมื่อเหตุการณ์ยุติลงแล้ว ให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับอาเภอที่เกิดเหตุ ดาเนินการปฏิบัติการตามขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในด้านต่างๆ ให้กลับ
เข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว หากเกินขีดความสามารถให้รายงานขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือมายังจังหวัด เพื่อจัก
ได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 จังหวัด
สกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร :
ตามหนังสือศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ด่วนที่สุด ที่ มท 0606/ว 012991 ลงวันที่ 19 ธันวาคม
2559 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน
ด้ ว ย ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล า ค ม 2 5 5 9 ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุ บัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเสนอประเด็นการขับรถเร็วเกิน
กาหนด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้กระทรวงคมนาคม จัดทาข้อแนะนาความเร็วที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนให้สอดคล้องกับถนน
แต่ละประเภท และแจ้งไปยังคณะอนุกรรมการจัดทาการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด)
2. ให้เจ้าพนักงานออกประกาศข้อบังคับ กาหนดความเร็ว ตามข้อแนะนาความเร็วที่เหมาะสมใน
เขตชุมชน ข้อ 1 ให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กากับดูแลสายทาง จัดทาและติดตั้ง
ป้ายกาหนดความเร็วในแต่ละจุดให้พอเพียง ความปลอดภัยในการขับขี่
4. ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ดาเนินการร่วมกับ
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดในการกาหนดอัตราความเร็วที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่
มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสกลนคร (อจร.จังหวัดสกลนคร)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาเห็นชอบ กาหนดเส้นทางจากัดความเร็วในเขตพื้ นที่อาเภอเมือง
สกลนคร ดังนี้
1. ถนนนิตโย (สายสกลนคร – อุดรธานี) ช่วงที่ 1 จากปั้ม ปตท. บ้านพังขว้างเหนือ ถึง
สี่แยกบ้านธาตุนาเวง กาหนดความเร็ว 60 กม./ชม.
2. ถนนนิตโย (สายสกลนคร – อุดรธานี) ช่วงที่ 2 จากสี่แยกบ้านธาตุนาเวง ถึง ประตู
เมืองสกลนคร กาหนดความเร็ว 60 - 70 กม./ชม.
3. ถนนนิตโย (สายสกลนคร – นครพนม) ช่วงที่ 3 จากสี่แยกบ้านธาตุนาเวง ถึง
สามแยกทางเข้าสนามบินสกลนคร กาหนดความเร็ว 60 กม./ชม.
4. ถนนสุขเกษม (สายสกลนคร – กาฬสินธุ์) ช่วงที่ 1 จากปั้ม ปตท. ศาลากลางจังหวัด
ถึง สามแยกบ้านศรีวิชา กาหนดความเร็ว 60 กม./ชม.
5. ถนนสุขเกษม (สายสกลนคร – กาฬสินธุ์) ช่วงที่ 2 จากสามแยกบ้านศรีวิชา ถึง
บ้านนาคา กาหนดความเร็ว 80 – 90 กม./ชม.
/และมติ...
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และมติที่ประชุมเห็นชอบให้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร แจ้งไปยังศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอพังโคน/สว่างแดนดิน/วานรนิวาส และอากาศอานวย พิจารณากาหนด
เส้นทางจากัดความเร็วในพื้นที่ เนื่องจากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมา มีการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและ
มีผู้เสียชีวิตเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศเสนอไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อ
ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้เป็นมาตรการจากัดความเร็วในเขตพื้นที่เมืองสกลนคร และเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ต่อไป
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร ได้
กาหนดจัดงานวันโลกราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road
Traffic Victims) ประจาปี 2560 โดยกาหนดหัวข้อรณรงค์ประจาปี 2560 ว่า “เป้าหมายปี 2563 : การ
ลดเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ลดลง 50 เปอร์ เซ็นต์ (2020 Target :
reduce road fatalities AND serious injuries by 50%)
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เดือน มกราคม - ตุลาคม 2560
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
รวม

จานวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ (ครั้ง)
2559
2560
1,039
1,173
1,107
993
1,116
1,050
1,382
1,210
1,125
1,033
1,161
853
1,098
890
1,089
992
1,082
1,008
1,195
947
11,394 10,149

จานวนผู้บาดเจ็บรวม
(ราย)
2559
2560
1,197
1,389
1,250
1,272
1,334
1,419
1,532
1,470
1,287
1,287
1,354
1,034
1,324
1,073
1,328
1,176
1,225
1,190
2,878
1,186
14,709 12,496

จานวนผู้บาดเจ็บที่
Admit (ราย)
2559
2560
245
229
216
182
198
228
269
207
210
180
218
114
202
125
193
136
153
145
237
188
2,141
1,734

จานวนผู้เสียชีวิต
(ราย)
2559
2560
19
30
26
25
35
25
24
27
26
23
20
18
19
22
7
19
19
25
19
16
214
230

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสกลนคร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ ปี 2559 – 2560
วัน
จานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
จานวนผู้บาทเจ็บที่
จานวนผู้เสียชีวิต
(ครั้ง)
Admit (ราย)
(ราย)
2559
2560
2559
2560
2559
2560
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7
รวม

4
6
7
6
7
4
3
37

8
12
14
13
5
5
7
64

4
7
7
5
8
4
2
37

6
10
11
8
11
5
3
54

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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3
1
1
1
6

1
3
3
7
3
1
1
19
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4.4 เรื่องสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ประธาน : ทางอาเภอได้มีการรายงานเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของส่วนราชการยังไม่มีรายงานเข้ามาจังหวัดให้
รายงานรูปถ่ายจิตอาสาก่อนทากิจกรรมและหลังทากิจกรรมที่สามารถให้ความก้าวหน้า โดยให้จิตอาสา เข้าไป
พัฒนา ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเรา หลังจากที่มีจิตอาสาเข้าไปพัฒนา ขอให้ถ่ายรูปรายงาน
จังหวัดด้วย แต่ไม่มีส่วนราชการรายงานเข้ามาเลย ส่วนใหญ่จะเห็นส่วนราชการไปร่วมกิจกรรม แต่ไม่ได้เป็น
หน่วยงานที่ริเริ่มทาจิตอาสาเอง แต่มีกลุ่มผู้นา และอาสาภาคประชาชนเยอะมาก และได้ให้ทางปกครองจังหวัด
สารวจว่ามีจิตอาสาที่เป็นส่วนราชการกี่คน แต่ยังไม่ได้รายงานเข้ามาให้ทราบเลย และในวันที่ 5 ธ.ค. 60 ก็จะมี
กิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงขอให้ส่วนราชการได้เร่ง
และรายงานเข้ามาจังหวัดด้วย ขอให้ปกครองเร่งรัดไปที่ส่วนราชการด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
4.5 เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปลัดจังหวัดสกลนคร :

1. ขอขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครั ฐ รั ฐ วิสาหกิจและเอกชน ที่ร่ วมออกหน่วยบริ การจังหวัด
เคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
ขอขอบคุณส่ วนราชการ หน่ วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตาบล ดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 45 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 350 คน
- ผู้รับบริการ 1,252 ราย
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. การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนธันวาคม 2560
กาหนดการออกหน่ ว ยบริ ก ารจัง หวั ดเคลื่ อนที่ ฯ และกิ จกรรมหน่ ว ยแพทย์เ คลื่ อนที่ พอ.สว.
ประจาเดือนธันวาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตาบลแร่
อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
และเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับให้จังหวัด
ภายในวั น ที่ 12 ธั น วาคม 2560 ทางโทรสาร
0-4271-1461, 0-4271-6637 หรื อ ทาง E-mail:
dopasakonnakhon@hotmail.com

จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.6 เรื่ องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่า กาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
พฤศจิกายน ๒๕60
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
รายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รวมตั้งแต่ต้นมี
รายการ
หมายเหตุ
(พ.ย.60)
งบประมาณ
จานวนครั้ง
8
88
จานวนผู้บริจาค
1,344
24,868
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
537,600
6,343,050
1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
ครั้งที่

วันที่

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
7
9
14
16
21
23

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

เป้าหมาย
(ราย)

อาเภอเมืองสกลนคร
200
ธ.ก.ส.สกลนคร
100
อาเภอวานรนิวาส
200
อาเภอนิคมน้าอูน
200
อาเภอเต่างอย
200
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
150
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
150
อาเภอกุสุมาลย์
200
รวม
1,400
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผลการรับบริจาคโลหิต

จานวน
(ราย)
123
66
355
119
162
183
134
202
1,344

ปริมาณโลหิต
(ซีซี.)
49,200
26,400
142,000
47,600
64,800
73,200
53,600
80,800
537,600
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1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนธันวาคม 2560
ครั้งที่ วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1
4 เทศบาลนครสกลนคร
2
6 มณฑลทหารบกที่ 29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา)
3
7 อาเภอบ้านม่วง
4
13 อาเภอเจริญศิลป์
5
15 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
6
19 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
7
21 อาเภออากาศอานวย
8
22 บริษัท สกลวีซี มอเตอร์ จากัด
รวม
2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
รวมตั้งแต่
ประเภท
(พ.ย.60)
ต้นปีงบประมาณ
ดวงตา
1
252
อวัยวะ
1
249

เป้าหมาย
100
150
200
200
150
150
200
50
1,200
หมายเหตุ

3. การจัดหาสมาชิก
ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

เดือนนี้
(พ.ย.60)
1
2

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
2
19

หมายเหตุ

4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี

รายการ

สถานที่

1 พ.ย.60
1 พ.ย.60
1 พ.ย.60
3 พ.ย.60
9 พ.ย.60
9 พ.ย.60
9 พ.ย.60

อัคคีภัย
อัคคีภัย
ราษฎรยากจน
อัคคีภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
รวม

อ.พรรณานิคม
อ.พรรณานิคม
อ.เจริญศิลป์
อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร
อ.สว่างแดนดิน
อ.ส่องดาว

จานวนครอบครัว/
ราย
1
1
1
1
1
1
1
2
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เงินสด
3,000
3,000
3,000
3,000

สิ่งของ
มูลค่า
800
800
700
800
800
800
800
5,500

รวม
3,800
800
3,700
800
3,800
800
800
14,500
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4.1 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่)
ถุงยังชีพ
เงินสด รวมมูลค่า
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จานวน มูลค่า
(บาท)
(บาท)
(ชุด)
(บาท)
23 พ.ย.60 ม.7 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร ร.ร.บ้านหนองไผ่
100
350
35,000
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.7 เรื่องแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนธันวาคม 2560 และ
แผนปฏิบัติงานฯ ประจาปีงบประมาณ 2561
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
1. จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบุรณาการแผนการดาเนิน
โครงการจังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จั งหวัดสกลนคร ซึ่งจั งหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ จากเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จะออกปฏิบัติงานออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับอาเภอเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติง าน
ณ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองแวงใต้ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านโพนสวาง ตาบลหนองแวงใต้ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
-วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงาน
ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัว
ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

วัน เดือน ปี ปฏิบัติงาน
๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔ มกราคม ๒๕๖๑
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สถานที่ปฏิบัติงาน
หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงคาโพธิ์ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ
หมู่ที่ ๓ บ้านนาสีนวล ตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงคา ตาบลนาตาล อาเภอเต่างอย
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร
หมู่ที่ ๔ บ้านโพนสวาง ตาบลหนองแวงใต้ อาเภอวานรนิวาส
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตาบลแร่ อาเภอพังโคน
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกภูเก่า ตาบลโคกภู อาเภอภูพาน
หมู่ที่ ๙ บ้านผักคาภู ตาบลนาใน อาเภอพรรณานิคม
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดแสง ตาบลวัฒนา อาเภอส่องดาว
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวสิม ตาบลหนองบัวสิม อาเภอคาตากล้า
หมู่ที่ ๕ บ้านบัว ตาบลกุดบาก อาเภอกุดบาก

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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๑๒ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๖ บ้านดงหม้อทอง ตาบลดงหม้อทองใต้ อาเภอบ้านม่วง
๑๓ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะนาว ตาบลหนองปลิง อาเภอนิคมนาอูน
๑๔ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๑ บ้านอุ่มจาน ตาบลอุ่มจาน อาเภอกุสุมาลย์
๑๕ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าควาย ตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย
๑๖ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๑ บ้านคาสะอาด ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน
๑๗ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๖ บ้านนาสีนวล ตาบลหนองแปน อาเภอเจริญศิลป์
๑๘ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๑ บ้านนาตงใหญ่ ตาบลนาตงวัฒนา อาเภอโพนนาแก้ว
หมายเหตุ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข
วันที่ ๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.8 เรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ปี 2560 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2560
มีรายงานผู้ป่วย จานวน 282 ราย อัตราป่วย 24.67 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอาเภอที่มีอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอภูพาน 89.83 อาเภอบ้านม่วง 65.22 อาเภอ
วานรนิวาส 42.40 อาเภอคาตากล้า 32.75 และอาเภอเมือง 32.35 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ ผลการ
สารวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุง โดยการสุ่มไขว้อาเภอประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งทาการสารวจทั้ง 18
อาเภอ จานวน 125 ตาบล 125 หมู่บ้าน สรุปผลได้ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
1.พื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บา้ น(HI) เท่ากับ 0)

อาเภอ
มี 7 อาเภอ คือ อาเภอกุดบาก พังโคน นิคมน้าอูน
วาริชภูมิ คาตากล้าสว่างแดนดินและส่องดาว

2.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับต่า
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บา้ น(HI) น้อยกว่า 10)

มี 11 อาเภอ คือ อาเภอเมืองสกลนคร
โคกศรีสุพรรณ เต่างอย โพนนาแก้ว
ภูพาน พรรณนานิคม อากาศอานวย บ้านม่วง วานร
นิวาส เจริญศิลป์และกุสุมาลย์
ไม่มี

3พืน้ ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับสูง
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บา้ น(HI) มีค่า 10 - 50)
4.พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับสูงมาก
(ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายที่พบในหมู่บา้ น(HI) มีค่า มากกว่า 50)

ไม่มี

ที่มา:กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า22
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
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.9 เรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร
เดือนตุลาคม 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
รายงานอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือน ตุลาคม 2560
มีจานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 947 ครั้ง มีจานวนผู้บาดเจ็บ 1,186 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 787 ราย (ร้อยละ 66.36) และเพศหญิง 399 ราย (ร้อยละ 33.64) ช่วงอายุที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด
คือ ช่วงอายุ 15–19 ปี ร้อยละ 17.37 เป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.98 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 76.22 ดื่มสุรา
ร้อยละ 23.19 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 82.83 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 70.24 เป็นถนน อบต./หมู่บ้าน
ร้อยละ 46.80 ช่วงเวลาที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.00 น.–18.59 น.ร้อยละ 9.11 อาเภอที่มี
ผู้บาดเจ็บมากที่สุดคืออาเภอเมืองสกลนคร อาเภอสว่างแดนดิน และอาเภอพังโคนมีผู้เสียชีวิต จานวน 16 ราย
แบ่งเป็นเพศชาย 13 ราย (ร้อยละ81.25) และเพศหญิง 3 ราย (ร้อยละ 18.75) ช่วงอายุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
คื อ ช่ ว งอายุ 15-19 ปี , 25-29ปี , 40-44 ปี , 50-54 ปี และ 60ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 12.5 ต่ อ ช่ ว งอายุ
เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 100 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 81.25 ดื่มสุราร้อยละ 37.5 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ
93.75 เป็ น ถนนทางหลวงร้ อ ยละ 50 ช่ ว งเวลาที่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต มากที่ สุ ด คื อ ช่ ว งเวลา 20.00-20.59 น.
ร้อยละ 31.25 และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 37.5 อาเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคืออาเภอเมืองพังโคนและ
อาเภอสว่างแดนดิน อาเภอละ 3 ราย อาเภอคาตากล้ า และอาเภอบ้านม่ว ง อาเภอละ 2 ราย อาเภอกุดบาก
อาเภอพรรณานิคม อาเภออากาศอานวย อาเภอส่องดาว อาเภอเต่างอย และอาเภอเจริญศิลป์ อาเภอละ 1 ราย
รายงานอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
จานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 947 ครั้ง มีจานวนผู้บาดเจ็บ 1,186 คน แบ่งเป็นเพศชาย
787ราย และเพศหญิง 399 ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จานวน 16 ราย แบ่งเป็น
เพศชาย 13 ราย และเพศหญิง 3 ราย

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า23
กราฟที่ 1 และ 2 : จานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60)
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จากกราฟที่ 1 พบว่าจานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน เดือนตุลาคม 2560 พบว่าเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า และจากกราฟที่ 2 จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนพบว่าเพศชายมากกว่า
เพศหญิงถึง 4 เท่า
กราฟที่ 3 : จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60) แยกราย
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
จากกราฟที่ 3 จะเห็นว่าในปีงบประมาณ 2561 (เดือน ต.ค. 60) อาเภอที่มีจานวนผู้เสียชีวิตมาก
ที่สุด คืออาเภอพังโคน และอาเภอสว่างแดนดิน
กราฟที่ 4 : ช่วงเวลาที่มีจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561
(ต.ค.60)
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“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 หน้า24
ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
จากกราฟที่ 4 ช่วงเวลาที่มีจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนนมากที่สุด ได้แก่ ช่วงเวลา
20.00-20.59 จานวน 5 ราย ,ซึ่งเป็นเวลาเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานของประชาชน
กราฟที่ 5 : ช่วงอายุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60)
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ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
จากกราฟที่ 5 ช่วงอายุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนน เดือนตุลาคม 2560 พบว่า
ช่วงอายุที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ อายุ 15-19 ปี อายุ 25-29 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 50-54 ปี และอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ช่วงอายุละ 2 ราย
กราฟที่ 9 : จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561
(ต.ค.60) แยกตามประเภทการขับขี่
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ตค.60

16

0

0

0

เดิน
จักรยาน
เท ้า จักรยาน
ยนต์
0
0
16

ปิ ค
อัพ
0

0
เก๋ง
0

0

0

สาม
รถ
ล ้อ
แท็กซี่
เครือ
่ ง
0
0

0
รถตู ้
ทัว่ ไป
0

0
รถ
สอง
แถว
0

0

0

รถ6
รถไถนา
ล ้อ/รถ
เดินตาม
พ่วง
0
0

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
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จากกราฟที่ 9 แสดงจ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างจราจรทางถนนในจั ง หวั ด สกลนคร
เดือนตุลาคม 2560 จาแนกตามประเภทการขับขี่ พบว่า รถจักรยานยนต์มีจานวนผู้เสียชีวิต 16 ราย
กราฟที่ 10 : จานวนผู้เสียชีวติ จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561
(ต.ค.60) แยกตามประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
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ไม่ทราบ
0

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
จากกราฟที่ 10 แสดงจ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างจราจรทางถนนในจั ง หวั ด สกลนคร
เดือนตุลาคม 2560 จาแนกตามประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกัน พบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย 15 ราย และสวมหมวก
นิรภัย 1 ราย
กราฟที่ 11 และ 12 : จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60)
แยกตามประเภทผู้ประสบเหตุและการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
จากกราฟที่ 11 และ 12 แสดงจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนนในจังหวัดสกลนคร
เดือนตุลาคม 2560 จาแนกตามประเภทผู้ประสบเหตุ พบว่าเป็นผู้ขับขี่ 13 ราย คนโดยสาร 3 ราย และจาแนก
ตามประเภทการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากการไม่ดื่มสุรา 7 ราย ดื่มสุรา 6 ราย และไม่ทราบ
ว่าดื่มสุราหรือไม่ 3 ราย
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กราฟที่ 13 และ 14 : จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60)
แยกตามประเภทถนน และแยกตามประเภทการเสียชีวิต
แยกตามประเภทถนน

แยกตามประเภทการเสียชีวิต

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ 31 ตุลาคม 2560
จากกราฟที่ 13 และ 14 แสดงจานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรทางถนนในจังหวัดสกลนคร
เดือนตุลาคม 2560 จาแนกตามประเภทของถนน พบว่า ถนนกรมทางหลวงมีจานวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด 8 ราย
และจาแนกตามประเภทของการเสียชีวิต พบว่า เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุมากที่สุด 6 ราย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.10 เรื่องพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2560
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท) :

ที่ประชุม : รับทราบ

ที่ประชุม : รับทราบ
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4.11 การจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจาปี
๒๕๖๑ (ปีที่ ๖๖)
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร :
ด้ ว ยจั ง หวั ด สกลนคร ร่ ว มกั บ คณะสงฆ์ จั ง หวั ด สกลนคร ก าหนดจั ด งานเทศกาลนมั ส การ
องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจาปี ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันจั นทร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่า เดือนยี่ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนยี่ ) รวม ๘ วัน
๘ คืน เพื่อทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาให้คงอยู่สืบไป
ในการนี้ จังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญท่านร่วมงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและ
หลวงพ่อพระองค์แสน ประจาปี ๒๕๖๑ ดังนี้
๑ . ร่ ว มขบวนแห่ เ ครื่ อ งสั ก การะ (ขั น หมากเบ็ ง ) เพื่ อ ถวายองค์ พ ระธาตุ เ ชิ ง ชุ ม และหลวงพ่ อ
พระองค์แสน จากลานรวมใจไทสกลถึง ลานพระธาตุเชิงชุม พิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและ
หลวงพ่ อ พระองค์ แ สน ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ลานพระธาตุเชิงชุม (การแต่งกาย : ชุดภูไท )
๒. ร่วมพิธีสวดมนต์ทาวัตรเช้า ทาบุญตักบาตรรอบองค์พระธาตุเชิงชุม ระหว่างวั นอังคารที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. ของทุกวัน (การแต่งกาย : ชุดสีขาว
ปฏิบัติธรรม)
๓. ร่วมพิธีสวดมนต์ทาวัตรเย็น ระหว่างวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน (การแต่งกาย : ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม)
๔. ชมการแสดงแสงสีเสียง ตานานองค์พระธาตุเชิงชุม ตานานหนองหารหลวง ในวันอังคารที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.
๕. ร่วมถวายเครื่องสักการะ แห่ต้นกัณฑ์ ถวายองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ทุกวัน
(การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรม หรือชุดสุภาพ)
๖. ร่วมพิธีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ (สวดมนต์ข้ามปี) วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๓๐ น.
๗. ร่วมพิธีแห่โคมบัวบูชา ในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. จากลานรวมใจไทสกล
ถึงลานพระธาตุเชิงชุม (การแต่งกาย : ชุดสีขาวปฏิบัติธรรม)
จึงขอนาเรียนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
- ไม่มี
ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่องการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับผู้ประสบภัยในช่วยการทานาปรัง
ประธาน : การมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้กาหนดสมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้เชิญ
ครอบครัวข่าว 3 มาทาข่าว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ในเรื่องการใช้เครื่องหยอดข้าว เป็นนวัตกรรมใหม่
เพื่อใช้ในการทานาต้นแบบ ใน 7 อาเภอ ความเป็นมาคือ ทันทีที่ได้รับบริจาคเงินจากน้าท่วม ได้นาไปซื้อเมล็ดพันธุ์
ข้าว 265 ตัน และทางครอบครัวข่าว 3 ก็ได้ร่วมซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว มอบให้ 95 ตัน ใช้เงินประมาณ 4 ล้านบาท
เพื่อจะนาไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ทานาปรัง เพราะฉะนั้น ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จะเป็นวันที่ไปปลูก
ข้าว จึงขอเชิญชวนส่วนราชการไปช่วยกันหว่านข้าว และให้เชิญจิตอาสาเข้ามาร่วมด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
6.2 เรื่องการเปิดตลาดประชารัฐ
ประธาน : ขอเชิญส่วนราชการร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น.
ณ ถนนหน้ า จวนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สกลนคร ในส่ ว นของอ าเภอก็ ขอให้ ท าพิ ธี เ ปิ ด ตลาดประชารั ฐ ด้ ว ย
ส่วนวัน เวลา และสถานที่ ก็ขอให้อาเภอได้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้ให้ส่วนราชการได้ลงพื้นที่ไปร่วมพิธี
เปิด และเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
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