รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนตุลาคม 2561 หน้าที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕61
ครั้งที่ 10/๒๕61
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ผู้มาประชุม
1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง
2 นายเมธี สุพรรณฝ่าย
3 นายนพดล ไพฑูรย์
4 นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

5

พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น. (ท.)

6

นายสมชัย คล้ายทับทิม

ปลัดจังหวัดสกลนคร

7

นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา

หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร

8

พ.ต.อ.สมประสงค์ พิมพิลา

แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร

9

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

10 นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์

คลังจังหวัดสกลนคร

11 นายชัยยง โกศลวิทยานันต์

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

12 นายรังสฤษดิ์ วรสีหะ

ขนส่งจังหวัดสกลนคร

13 นายศรชัย ศรีสถาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

14 นายสุรเทพ กิจกล้า

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

15 นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน

พาณิชย์จังหวัดสกลนคร

16 นายเรือง จันพลา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

17 นายจรินทร์ รอยการ

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

18 นายวันชัย สุวรรณภูมิ

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร

19 นายอุทัย ทัพอาสา

ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน

20 นายวีรพัฒน์ บุณฑริก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

21 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

22 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร

แทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร

23 นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร

ประมงจังหวัดสกลนคร

24 นางเกศรา นพมาศ

แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร

25 นายวิสูตร จ้อนเมือง

จัดหางานจังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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26 นางวัลภา เดชากิจไพศาล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

27 นางอดาพร สมพงษ์

ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

28 พ.อ.สุรพล แย้มศิริ

สัสดีจังหวัดสกลนคร

29 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์

เกษตรจังหวัดสกลนคร

30 นายจิตรชัย โรจน์รุ่งสถิตย์

สถิติจังหวัดสกลนคร

31 นางสาวกุหลาบ สุนนท์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

32 นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

33 นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

34 นางอุไร ขวัญเจริญศรี

แทน วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

35 นายชคเวชท์ ทองดี

แทน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

36 นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์

ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

37 นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล

ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

38 นายปัญญา มีธรรม

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

39 นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

40 นายรังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์

พลังงานจังหวัดสกลนคร

41 นางมัลลิกา เพ็งคา

อัยการจังหวัดสกลนคร

42 นายธีระศักดิ์ พลอยเพชร

อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน

43 นางนารีรัตน์ ไพศาลธนวัฒน์

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

44 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

45 นายสันติ ไชยยศ

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

46 นายนคร บุญมีผล

ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร

47 นายสุรชัย สุรัติเมธาพันธุ์

สรรพากรพื้นที่สกลนคร

48 นายชัยวัฒน์ เคนพิทักษ์

แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

49 นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์

ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

50 พ.อ.ภูเบศร์ ธรรมยุทธ

แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29

51 พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิทธิโคตร

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 สกลนคร

52 พ.อ.เกรียงไกร ประดิษฐ์

แทน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

53 นายพิทยา กุดหอม

แทน ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
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รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนตุลาคม 2561 หน้าที่ 3
54 นางสาวสุกัญญา ชิณศรี

แทน ศึกษาธิการภาค 11

55 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร

ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

56 นายฉลาด เดชธิสา

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

57 นางสุดี ทามยุรี

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

58 นางอาละดิล พรหมสาขันธ์

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

59 นางจริยา ปารีพันธ์

แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

60 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.สน.

61 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร

63 ผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
แทน รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา

64 นายมงคล เจตินัย

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

65 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร

ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร

66 นายธีระ บุนนาคสีชัย

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

67 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว

ผู้อานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

68 นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 3 (สกลนคร)

69 นางกมลศรี ผลบุญ

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร

70 นางสาวอังคณา กันหาจันทร์

แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

71 ว่าที่ ร.ต.อลงกต ถนอมสุข

ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

72 นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร

ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูนจังหวัดสกลนคร

73 นายวรรัตน์ มั่นดี

ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

74 นายสมาน ก้อนศรีษะ

แทน ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินสกลนคร สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

75 นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน

76 นายพิเชษฐ์ สุขสบาย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล

77 นายรังสรรค์ เหมาภา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

78 นายเริงฤทธิ์ คาวันดี

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

79 นายสุชาติ ศิริ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร

80 นายภาสกร เลาขวณิช

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร

81 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสถาน

แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร

82 นายพรโรจน์ ยลพล

ผู้อานวยการสานักงาน คปภ.จังหวัดสกลนคร

62 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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83 นายสมัญญา เทพบุตร

หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3 สกลนคร

84 นายอภิชาติ วาที

หัวหน้านิคมสร้างตนเองลาน้าอูนจังหวัดสกลนคร

85 นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

86 นายศศิธร สกุลปีบ

โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร

87 นายสมชัย คึมยะราช

แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

88 ดร.วัชรพงษ์ อินทร์วงศ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

89 นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

90 นาวาอากาศหญิง สายยต์ ธรรมสอน

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909

91 นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข

หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.

92 นายนิกร ธัญญารักษ์

ผู้อานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

93 นายสุภาษิต ศุภวุฒิ

ผู้อานวยการสานักงาน ธกส.จังหวัดสกลนคร

94 นายชาติชาย อุมะวรรณ

ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร

95 นายสุพจน์ เต่าแก้ว

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร

96 นายกษิณ วงศ์พนากร

หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง

97 นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง

ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์

98 นายสมชาย ชะนะภัย

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

99 นายชูชาติ เทพสุต

ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดสกลนคร

100 นางจิราพร สุวรไตร

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

101 นายประสิทธิ์ สาขา

แทน ผู้อานวยการสานักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

102 นายประวัติ เสวตวงษ์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

103 นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์

แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

104 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร

105 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

106 นายบุญเชิด วิมลสุจริต

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

107 นายสิทธิชัย บุญมั่น

ผู้อานวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

108 นายปฐพงศ์ เมืองปลอด

ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร

109 นางขนิษฐา วุฒิพรหม

ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

110 ดร.ประภัสร สุภาสอน

ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูฯ (สกสค.) จังหวัดสกลนคร

111 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยา จาปาแพง

หัวหน้าสานักงานเคหะจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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112 นายปัญญา จรทะผา

แทน ประธานสภาเกษตรจังหวัดสกลนคร

113 นายประจักษ์ สุภาวรธรรม

ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดสกลนคร

114 ว่าที่ ร.ท.สมยศ แย้มโสพิศ

ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

115 นายสัจจา วาจาสัตย์

ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

116 นายเศกสรร ชนาวิโชติ

ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร

117 นางจิราพร แผ่นเทอดไทย

แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

118 นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

119 นายสมยศ แสงทับทิม

นายสถานีเดินรถ บริษัท ขนส่ง จากัด

120 นายพัชรินทร์ โคตรภักดี

ผู้อานวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร

121 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบา

นายอาเภอเมืองสกลนคร

122 นายดนัย เมืองซอง

แทน นายอาเภอพรรณนานิคม

123 นายพนมเทียน หาญไชยนะ

แทน นายอาเภอวาริชภูมิ

124 นายสุขสันติ วิเวก

แทน นายอาเภอวานรนิวาส

125 นายประทิม โกษาแสง

นายอาเภอสว่างแดนดิน

126 นายสุโชติ กาญจนกุล

นายอาเภอกุสุมาลย์

127 นายอรรณพ พันธุศาสตร์

นายอาเภอกุดบาก

128 นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

นายอาเภอบ้านม่วง

129 นายประพันธ์ สว่างศรี

นายอาเภอพังโคน

130 นายกฤษฎิ์ โคมครุม

นายอาเภอส่องดาว

131 นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี

นายอาเภอคาตากล้า

132 พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์

นายอาเภอเต่างอย

133 นายเอกภพ โสภณ

นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ

134 นายวรสรณ์ ป้อมไชยา

นายอาเภอนิคมน้าอูน

135 นายออมสิน คามุก

นายอาเภอเจริญศิลป์

136 นายโสภณ สุวรรณโพธิ์ศรี

รก.นายอาเภอโพนนาแก้ว

137 นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์

นายอาเภอภูพาน

138 นายบุญส่ง วิจักษณบุญ

แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

139 นายไพรัช ยงคาชา

นายกแทศมนตรีตาบลท่าแร่

140 นายพัชรพล เกตวงษา

นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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141 นายโดม ชนะกรรไกร

แทน นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน

142 นางจินตนา ผาอินทร์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส

143 นายวัชรินทร์ รุณจักร

นายกเทศมนตรีตาบลอากาศอานวย

144 นางรักษ์ณาพร พันทอง

แทน นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ

145 ร.ต.ต.ประชัน ฐเดช

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโมง

146 นายอานนท์ จันทร์แก้ว

นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์

147 นายพานิช พุ่งสิน

นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง

148 นายชัย สุริรมย์

นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ

149 นายเสถียร แก้วบัวสา

นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา

150 นายคาเขื่อง ร่มเกษ

นายกเทศมนตรีตาบลปลาไหล

151 นายอาทิตย์ จักษุจินดา

นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา

152 นายสาอางค์ เพิ่มผล

นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน

153 นายทองใบ สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี

154 นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์

นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห

155 นายอุดร แพงทรัพย์

นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง

156 นายแทนมูล มุงคุณ

นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า

157 นายสามชัย ชาไมล์

นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่โพนแพง

158 นายยุทธพล ยังแสนภู

นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู

159 นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ์

นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพน

160 นายสุนา คาภูแสน

แทน นายกเทศมนตรีตาบลปทุมวาปี

161 นายวิทยา พรมกาวงค์

นายกเทศมนตรีตาบลท่าก้อน

162 นายบุญเถิง สายสุรีย์

นายกเทศมนตรีตาบลกุดแฮดสร้างค้อ

163 นางสาวสรยา แสงวงศ์

นายกเทศมนตรีตาบลเชียงสือ

164 นายกิตติ หนองเป็ด

นายกเทศมนตรีตาบลพังโคนศรีจาปา

165 นายสมาน วงศ์ภาคา

แทน นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ

166 นายพูนทอง ศูนย์จันทร์

นายกเทศมนตรีตาบลไร่

167 พ.ต.ท.รังสฤษร์ สบเทพ

แทน ผกก.ตชด.23 สกลนคร

168 พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บารุง

ผกก.สภ.เมืองสกลนคร

169 พ.ต.ท.ขุนพล สุทธิวรรณา

แทน ผกก.สภ.สว่างแดนดิน
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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170 พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท

ผกก.สภ.พังโคน

171 พ.ต.อ.สุกิจ อ่วมวงษ์

ผกก.สภ.พรรณานิคม

172 พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง

ผกก.สภ.วาริชภูมิ

173 พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช

ผกก.สภ.วานรนิวาส

174 พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ

ผกก.สภ.อากาศอานวย

175 พ.ต.อ.ณัฎธพนธ์ พยอมใหม่

ผกก.สภ.บ้านม่วง

176 พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์

ผกก.สภ.โคกศรีสุพรรณ

177 พ.ต.อ.สุจินต์ ศิริขันธ์

ผกก.สภ.กุสุมาลย์

178 พ.ต.ท.อรรถพล ประกอบดี

แทน ผกก.สภ.คาตากล้า

179 พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ วิเศษนันท์

ผกก.สภ.กุดบาก

180 พ.ต.อ.สมชาย รุ่งศรีทอง

ผกก.สภ.เจริญศิลป์

181 พ.ต.อ.ไกร สอนสี

ผกก.สภ.โพนนาแก้ว

182 พ.ต.อ.จิระศักดิ์ พิลาวัลย์

ผกก.สภ.นิคมน้าอูน

183 พ.ต.อ.ชาติชาย เทียมฉัตร

ผกก.สภ.เต่างอย

184 พ.ต.อ.สุรพล ปาระคะ

ผกก.สภ.ภูพาน

185 พ.ต.อ.อุบล วงษ์รักไทย

ผกก.สภ.ส่องดาว

186 พ.ต.อ.คมสัน บุญเติม

ผกก.สภ.ขมิ้น

187 พ.ต.อ.สาเนา ปิ่นแก้ว

ผกก.สภ.ตาดโตน

188 พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ

ผกก.สภ.แวง

189 พ.ต.อ.วิชยันต์ ดวงก้งแสน

ผกก.สภ.ศรีวิชัย

190 พ.ต.ท.ธนากร หันจางสิทธิ์

สวญ.สภ.สว่าง

191 พ.ต.ท.ธีระวุฒิ วงศาอ้วน

สวญ.สภ.โพนงาม

192 พ.ต.ท.สุพันธ์ อันทะเกตุ

แทน สวญ.สภ.คาบ่อ

193 ร.ต.อ.อดุลย์ ประเสริฐกุล

แทน สว.สภ.ดงมะไฟ

194 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย สุ่มไพบูลย์

หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

195 พ.ต.ท.สถิต บุตรฉิม

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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ผู้ไม่มาประชุม
1 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบิน ฝูงบิน 236
2

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

3

ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร

4

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

5

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

6

หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกเขตสกลนคร

7

หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร

8

ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 2

9

หัวหน้าสานักงานบริการลูกค้า กสท.สกลนคร

10 หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ.017
11 หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.3
12 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สกลนคร
13 หัวหน้าสถานนีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร 1 และ 2
14 ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 2 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
15 ผู้บังคับการสถานีรายงานภูเขียว
16 หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
17 ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาสกลนคร
18 รองประธาน ก.ธ.จ.สน.
19 หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
20 ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
21 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตสกลนคร
22 ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
23 รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
24 หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
25 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดสกลนคร
26 ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
27 ประธานชมรมคนรักหนองหารจังหวัดสกลนคร
28 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
29 หัวหน้าสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสกลนคร
30 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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31 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
32 นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
33 นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
34 นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
35 นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
36 นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
37 นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
38 นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
39 นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
40 นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
41 นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
42 นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
43 นายกเทศมนตรีตาบลฮางโฮง
44 นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
45 นายกเทศมนตรีตาบลแพด
46 นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (เมือง)
47 นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
48 นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
49 นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
50 นายกเทศมนตรีตาบลแวง
51 นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
52 นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด (วาริชภูมิ)
53 นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
54 นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลวง
55 นายกเทศมนตรีตาบลวาใหญ่
56 นายกเทศมนตรีตาบลนาแก้ว
57 นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
58 นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
59 นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานคร
60 นายกเทศมนตรีตาบลวัฒนา
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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61 นายกเทศมนตรีตาบลแร่
62 นายกเทศมนตรีตาบลวังยาง
63 นายกเทศมนตรีตาบลกุดเรือคา
64 นายกเทศมนตรีตาบลคูสะคาม
65 นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
66 นายกเทศมนตรีตาบลไร่
67 นายกเทศมนตรีตาบลนาหัวบ่อ
68 นายกเทศมนตรีตาบลไฮหย่อง
69 สวญ.สภ.หนองสนม
70 สวญ.สภ.สร้างค้อ
71 สว.สภ.นาใน
72 สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง 5 กองกากับการ 4 กองบังคับการตารวจทางหลวง
73 สารวัตรสื่อสาร สทส.ตร.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายชรัญญา หยองเอ่น
2 นางพรภิรมย์ ศิริชนม์
3 นายสังสรรค์ อุ่นคา
4 นางสาวดอกคูณ ศรีสุธรรม
5 นายบรรจง ตรีกุล
6 นายรณกฤต อุดมสุขโกศล
7 นายสมศักดิ์ แสนอินทร์

ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จ่าจังหวัดสกลนคร

ระเบียบวาระที.่ ..
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งที่จังหวัดสกลนคร จานวน 7 ราย คือ
1. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
2. พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร ย้ายมาดารงตาแหน่ง
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
3. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
4. นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
5. นายพิทยา กุดหอม ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9
พิษณุโลก ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
6. นายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดหนองคาย ย้ายมาดารงตาแหน่ง จัดหางาน
จังหวัดสกลนคร
7. นายสุพจน์ เต่าแก้ว ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบึงกาฬ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
1.2 เรื่องข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น ๆ จานวน 5 ราย
1. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
2. นายทแกล้ว นุศรีวอ ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
3. นายภัทรวุธ เภอแสละ จัดหางานจังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง จัดหางาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด
อุดรธานี
5. นางสุปราณี สุระอุดร ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2561 จานวน 30 หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร www.sakonnakhon.go.th
และQR CODE ด้านล่างหนังสือเชิญประชุมฯ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร :
1. สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ดังนี้
(1) เรื่องร้ องเรียนร้องทุกข์ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 – ปีงบประมาณ 2559 รับเรื่องทั้งหมด
จานวน 2,698 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 2,698 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 100)
(2 ) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2560 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
950 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 805 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 84.73) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
145 เรื่อง
(3) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ 2561 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน 750
เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ทั้งหมด จานวน 453 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 60.4) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 297
เรื่อง (เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเรื่องเข้าใหม่ภายในช่วงวันที่ 22 กันยายน – 28 กันยายน 2561 จานวน
80 เรื่อง)
(4) เรื่ องร้ องเรี ย นร้ องทุกข์ป ระจาปีงบประมาณ 2562 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด จานวน
43 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 43 เรื่อง
2. การติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ดารงธรรมฯ ได้ดาเนินการ ดังนี้
จังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ยังค้างดาเนินการในการ
แก้ไขปั ญหาเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ ให้ เร่ งรั ดดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ แล้ วเสร็จโดยเร็ว (ตามตารางแนบท้าย) จึงขอให้
ส่วนราชการและอาเภอ ได้เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารระดับสูง และ
เป็นนโยบายสาคัญของนายกรัฐมนตรี
3. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ
โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบ ได้ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 กันยายน 2561 และได้ขยาย
ระยะเวลาการลงทะเบียนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ
ประชาชน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2561) มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จานวน 133
ราย ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร 24 ราย, อาเภอพังโคน 8 ราย, อาเภอวานรนิวาส 28 ราย, อาเภอพรรณานิคม
11 ราย, อ าเภอเต่างอย 29 ราย, อาเภอกุดบาก 1 ราย, อาเภอค าตากล้ า 27 ราย และอาเภอส่ องดาว 5 ราย
ดาเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
(1) โดยการเจรจาไกล่ เกลี่ ย ประนี ประนอมหนี้ ลู กหนี้และเจ้ าหนี้ส ามารถตกลงกั นได้ และส่ งต่ อให้
ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติเงินกู้ จานวน 34 ราย
(2) เข้าสู่กระบวนการขอกู้กองทุนหมุนเวียนฯ จานวน 3 ราย
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการ 93 ราย
(4) ผู้ร้องประสงค์ขอยุติเรื่อง จานวน 3 ราย
/4. ศูนย์ดารงธรรม...
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4. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาค
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เพื่อรวบรวมและส่งมอบหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดสกลนคร ตามข้ อ
สั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีมีประโยชน์ และเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคหนังสือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และศูนย์ดารงธรรมอาเภอทุกอาเภอ โดย ณ ปัจจุบัน (วันที่ 24 ตุลาคม
2561) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนครได้รับหนังสือบริจาคมา จานวน 2,600 เล่ม ซึ่งศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สกลนคร จะได้ดาเนินการแจกจ่ายหนังสือให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสกลนคร ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร :

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนครได้ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย เป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้
- ระยะต้นทาง ได้ดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือแหล่งกาเนิด เช่น 1. สนับสนุนให้ประชาชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดาเนิน
กิจกรรม ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานประกอบการ สถานศึกษา วัด และหมู่บ้าน/ชุมชน 2. สนับสนุนให้ประชาชน
ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ซ้าหรือนากลับมาใช้ใหม่ 3. กาหนดให้สถานที่ราชการ สถานประกอบการ
ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ลด ละ เลิ ก การใช้ ถุ ง พลาสติ ก กล่ อ งโฟม หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก าจั ด ยาก
4. ส่งเสริมภาคการผลิตในการออกแบบ/ผลิตสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ
ใช้วัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ 5. ส่งเสริมในภาคเอกชน/ผู้ประกอบการคัดแยกขยะและนาของเสียจาก
แหล่งกาเนิดไปใช้ซ้าหรือรีไซเคิล และอานวยความสะดวกในการรวบรวมขยะ แต่ละชุมชน/หมู่บ้าน มาจาหน่าย
6. สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การผลิ ต และ
การบริโภคอย่างยั่งยืน ดาเนินการบทบาทภารกิจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ระยะกลางทาง ดาเนิน การเก็บ รวบรวม และขนส่งขยะมูล ฝอยและการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์
ยานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เพียงพอและเหมาะสม และมีการประเมินประสิทธิภาพของ
การดาเนิ น การ โดยดาเนิ นการ 1. คัดแยกขยะ เก็บรวมรวมขยะมูล ฝอยและของเสี ยอันตรายชุมชนแบบแยก
ประเภท หรือกาหนดเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 2. จัดให้มีสถานที่รวบรวมมูลฝอยสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล เพื่อรอการขนส่งไปยังศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม 3. สนับสนุนให้มีการ
จัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) ร้านค้าของเก่าและเครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิล ชุมชน และตลาดนัด
รี ไ ซเคิ ล 4. จั ดให้ มี ระบบการเรี ยกคื นซากผลิ ตภั ณฑ์ เมื่ อหมดอายุการใช้งาน ตั้งแต่ การเก็ บรวบรวม การรีไซเคิ ล
และการบาบัดกาจัดอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการขยายความรับผิดชอบ (EPR) การเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา มีการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งกาจัดสถานที่
กาจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ โดยเป็นการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill)
/-ระยะปลายทาง....
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- ระยะปลายทาง จั ง หวั ด สกลนครได้ จั ด ให้ มี ศู น ย์ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยรวม 5 แห่ ง (Cluster) ได้ แ ก่
1. เทศบาลนครสกลนคร 2. เทศบาลต าบลพั ง โคน 3. เทศบาลต าบลท่ า แร่ 4. เทศบาลต าบลวานรนิ ว าส
5. เทศบาลตาบลสว่างแดนดิน

สถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยในภาพรวมของจั ง หวัด สกลนคร มี ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนเกิ ด ขึ้น ทั้ ง หมด
(ตุลาคม 60 – กันยายน 61) มีปริมาณทั้งหมด 240,561 ตัน แบ่งเป็น ขยะทั่วไป จานวน 76,136 ตัน ขยะ
อินทรีย์ 97,839 ตัน ขยะรีไซเคิล 58,312 ตัน ขยะอันตราย 955 ตัน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 694 ตัน เมื่อเทียบกัน
ระหว่างปีงบประมาณ 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 308,769 ตัน กับปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณขยะ
มูลฝอยเกิดขึ้น 286,954 ตัน พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยปี 2560 มีปริมาณขยะลดลง 21,815 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 286,954 ตัน พบว่าปริมาณขยะมูล
ฝอยปี 2561 มีปริมาณขยะลดลง 46,393 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16 (ข้อมูล 10 ต.ค. ๖๑ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร)
เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
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จังหวัดสกลนครได้ดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้
1. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ ๖2.04
2. ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 44.57 ถูกนาไปใช้ประโยชน์
3. ครัวเรือนร้อยละ 51.83 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
/4. จัดตั้งถัง...
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4. จัดตั้งถังและมีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน หรือขยะเศษอาหาร ร้อยละ 81.99
5. หมู่บ้านชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที่
ท่องเที่ยวทุกแห่ง
รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของจังหวัดสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจาเดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๐ – 30 กันยายน 2561)
ลาดับ
เรื่องที่ดาเนินการ
ที่
1. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561
ที่นากลับมาใช้ประโยชน์
จึงนาเรียนที่ประชุมทราบเบื้องต้น
ที่ประชุม : รับทราบ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 38.65

ร้อยละ 62.04

ร้อยละ 34.42

ร้อยละ 44.57

4.2 เรื่องพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร :
สรุปสาระสาคัญ พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน พ.ศ. 2537 เป็ น กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครอง
แก่ลู กจ้ างที่ ป ระสบอัน ตรายเจ็ บ ป่ ว ย ตายหรือสู ญหายอั นเนื่องมาจากการทางานให้ แก่ นายจ้าง โดยกฎหมาย
กาหนดให้นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทน ให้แก่
ลูกจ้าง นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและรายชื่อลูกจ้าง พร้อมจ่ายเงินสมทบ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่นายจ้างมีหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 กาหนด
ภายหลังจากขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้ว ในปีถัดไปนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 31
มกราคมของทุกปี โดยเงินสมทบที่ปรเมิ นเพื่อเรียกเก็บจากนายจ้างจะเก็บตามความเสี่ยงในการดาเนินงานของแต่
ละประเภทกิจการของนายจ้าง โดยคานวณจาก
ผลรวมของค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างต่อเดือน x จานวนเดือนที่มีหน้าที่จ่าย x อัตราเงินสมทบ
ในกรณีที่นายจ้างไม่นาส่งเงินสมทบภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
กาหนด นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดของเงินสมทบที่ต้องนาส่ง
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน พ.ศ.2537 มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ทาให้ลูกจ้างไม่อาจได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเหมาะสม เช่น ขอบเขตการบังคับใช้
กฎหมายไม่บังคับใช้กับนายจ้างบางประเภท อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน ค่าทาศพ
เป็นต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง ให้ได้รับความสะดวก
ในการดาเนินการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่บัญญัติ
ในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น และนายจ้างได้รับความเป็นธรรม โดยมีสาระสาคัญในพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
สรุปได้ดังต่อไปนี้
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1. ขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท ยกเว้นข้าราชการและลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ รวมทั้งการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุ มไปถึงลูกจ้างซึ่งทางานในองค์กรของนายจ้างที่มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรทางเศรษฐกิจด้วย
2. เพิ่มกรณี “ภัยพิบัติ” ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ หรือมีผู้ทาให้เกิดขึ้น รัฐมนตรีมีอานาจลดการ
จ่ายเงินเพิ่มตามกฎหมายที่เป็นเหตุให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบไม่ตรงตามกาหนดเวลา
3. ให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงอยู่ในฐานะนายจ้างและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นการกาหนดความรับผิดชอบของนายจ้างในการดูแลลูกจ้าง
4. เพิ่มอัตราจ่ายค่าทดแทนทุกกรณีจากร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน เป็นร้อยละเจ็ดสิบ
ของค่าจ้างรายเดือน รวมท้งเพิ่มระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพและกรณีตาย
5. ปรับเพิ่มอัตราค่ารักษาพยาบาล และค่าทาศพเพิ่มขึ้น
6. มีก ารส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจัด การของกองทุ นเงิน ทดแทนที่ ดี มีค วามโปร่ งใส ตรวจสอบได้
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการการแพทย์
7. กาหนดให้นายจ้าง ลูกจ้างยื่นแบบการขอรับเงินทดแทนได้ ที่สานักงานประกันสังคมทุกแห่ง
ทั่วประเทศ ซึ่งเดิมแจ้งได้เฉพาะที่ที่นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนเท่านั้น (สานักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบในการ
ให้บริการแบบ Online)
8. ลดเงินเพิ่มจากเดิมร้อยละสามต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายเหลือร้อยละสองต่อเดือนของ
เงินสมทบทีต่ ้องจ่าย และกาหนดเกณฑ์การคานวณเงินเพิ่มกรณีนายจ้างค้างชาระเงินสมทบโดยกาหนดให้จานวนเงิน
เพิ่มต้องไม่เกินจานวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กาหนดเพดานเงินเพิ่มไว้
9. บทก าหนดโทษมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ฐานความผิ ด และอั ต ราโทษ ส าหรั บ นายจ้ า งที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ
ตามพระราชบั ญญัตินี้ เช่น การไม่ยื่ น แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง การไม่แจ้งเปลี่ ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
การไม่ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนตุลาคม
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
1. งานรับบริจาคโลหิต
เดือนนี้
รายการ
รวมตั้งแต่ต้นมีงบประมาณ
หมายเหตุ
(ต.ค.61)
จานวนครั้ง
6
6
จานวนผู้บริจาค (ราย)
1,298
1,298
ปริมาณโลหิตที่ได้รับ (cc)
519,200
519,200

/1.1 ผลการรับ...
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1.1 ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนตุลาคม 2561
ครั้งที่

วันที่

หน่วยงาน/ส่วนราชการ

ยกยอดมาจากเดือนกันยายน 2561
1
25 อาเภอคาตากล้า
2
27 มณฑลทหารบกที่ 29 (ค่ายกฤษณ์สีวะรา)
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนตุลาคม 2561
1
3
อาเภอเมืองสกลนคร
2
9
อาเภอโคกศรีสุพรรณ
3
11 อาเภอพังโคน
4
16 อาเภอวาริชภูมิ
5
18 อาเภอเต่างอย
6
30 อาเภอบ้านม่วง
รวม

ผลการรับบริจาคโลหิต
จานวน ปริมาณโลหิต
(ราย)
(cc)

เป้าหมา
ย
(ราย)
200
150

240
156

96,000
62,400

200
200
200
200
200
200
1,550

133
175
174
272
148

53,200
70,000
69,600
108,800
59,200

ตัดยอดก่อนรับบริจาคโลหิต 25 ต.ค.61

1,298

1.2 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
ครั้งที่
วันที่
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1
1 ธ.ก.ส.สกลนคร
2
2 อาเภอนิคมน้าอูน
3
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
4
8 อาเภอวานรนิวาส
5
13 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
6
15 อาเภอส่องดาว
7
20 อาเภอกุสุมาลย์
8
27 อาเภอเจริญศิลป์
9
29 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร
รวม
2. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
เดือนนี้
ประเภท
(ต.ค.61)
ดวงตา
12
อวัยวะ
9

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
12
9

519,200

เป้าหมาย (ราย)
100
200
300
200
150
200
200
200
150
1,700

หมายเหตุ

/3. การจัดหาสมาชิก...
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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3. การจัดหาสมาชิก
เดือนนี้
(ต.ค.61)
1

ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ

รวมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ
1

หมายเหตุ

4. การบรรเทาทุกข์
วัน/เดือน/ปี
27 ก.ย.61
(ยกยอดมาจาก
เดือนก.ย.61)

28 ก.ย.61
2 ต.ค.61

(ยกยอดมาจาก
เดือนก.ย.

61)

3 ต.ค.61

4 ต.ค.61
5 ต.ค.61
9 ต.ค.61
10 ต.ค.61
10 ต.ค.61
16 ต.ค.61

รายการ

สถานที่

บรรเทาทุกข์ราษฎร อ.ส่องดาว
ยากจนในพื้นที่
อ.นิคมน้าอูน
อ.พังโคน
อ.วาริชภูมิ
อ.เต่างอย
อ.กุสุมาลย์
อ.ภูพาน
อ.กุดบาก
อ.คาตากล้า
อ.โพนนาแก้ว
อ.สว่างแดนดิน
อ.โคกศรีสุพรรณ
อ.วานรนิวาส
อ.เมืองสกลนคร
อ.บ้านม่วง
ราษฎรยากจน
อ.เมืองสกลนคร
ราษฎรยากจน
อ.เมืองสกลนคร
รวม

จานวนครอบครัว/
ราย
15
15
18
18
15
18
15
15
18
15
20
15
20
20
18
3
1
259

เงินสด
-

สิ่งของ
มูลค่า
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
6,800

รวม
6,000
6,000
7,200
7,200
6,000
7,200
6,000
6,000
7,200
6,000
8,000
6,000
8,000
8,000
7,200
1,200
400
103,600

4.4 เรื่องการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน”
ปลัดจังหวัดสกลนคร :
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร
และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/1. ขอขอบคุณ...
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนตุลาคม 2561 หน้าที่ 19
1. ขอขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครั ฐ รั ฐ วิสาหกิจและเอกชน ที่ร่ วมออกหน่วยบริ การจัง หวัด
เคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนตุลาคม 2561
ขอขอบคุณส่ วนราชการ หน่ วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจและเอกชน ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนตุลาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม
2561 ณ โรงเรี ยนชุมชนบ้ านโพธิ์ตาก บ้ านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิว าส จังหวัด
สกลนคร
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ร่วมออกหน่วยบริการ 47 หน่วย
- เจ้าหน้าที่ 340 คน
- ผู้รับบริการ 1,022 ราย

2. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”

ที่ประชุม : รับทราบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานการประชุมกรมการจังหวัด เดือนตุลาคม 2561 หน้าที่ 20
3. การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4
ตาบลคาบ่อ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเมตตา
ธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยขอให้ส่งแบบตอบรับให้จังหวัด ภายใน
วั น ที่ 1 2 พฤศจิ กายน 2561ทางโ ทรสาร0 -4271 -1461, 0 -4271-6637 หรื อทาง E-mail:
dopasakonnakhon@hotmail.com
ที่ประชุม : รับทราบ
4.5 เรื่องแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนิน
โครงการจังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ จากเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะออกปฏิบัติงาน
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน ๒ ครัง้ ดังนี้
- วั น ที่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ออกหน่ ว ยแพทย์ พอ.สว. ร่ ว มกั บ อ าเภอยิ้ ม เคลื่ อ นที่ อ อก
ปฏิบัติงาน ณ บ้านบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่
โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บารุง ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
- วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๔ ตาบลคาบ่อ อาเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร สถานที่จัดงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกุง ตาบลคาบ่อ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดาเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่

วัน เดือน ปี ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

๑

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

หมู่ที่ ๗ บ้านดงสว่าง ตาบลนิคมน้าอูน อาเภอนิคมน้าอูน

อาเภอยิ้มเคลื่อนที่

๒

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ตาก ตาบลเดื่อศรีคันไชย อาเภอวานรนิวาส

จังหวัดเคลื่อนที่

๓

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมู่ที่ ๕ บ้านบัวน้อย ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม

อาเภอยิ้มเคลื่อนที่

๔

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกุง ตาบลคาบ่อ อาเภอวาริชภูมิ

จังหวัดเคลื่อนที่

๕
๖

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมู่ที่ ๘ บ้านพานทอง ตาบลขมิ้น อาเภอเมืองสกลนคร
หมู่ที่ ๑๑ บ้านสระแก้ว ตาบลนาแต้ อาเภอคาตากล้า

อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่

๗
๘

๒ มกราคม ๒๕๖๒
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหวาย ตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน
หมู่ที่ ๒ บ้านถ้าติ้ว ตาบลปทุมวาปี อาเภอส่องดาว

อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่

๙
๑๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๕ บ้านขัวขอนแคน ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน
หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทอง ตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน

อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”
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๑๑
๑๒

๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๙ บ้านกุดนาขาม ตาบลเจริญศิลป์ อาเภอเจริญศิลป์
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสะไน ตาบลนาม่อง อาเภอกุดบาก

อาเภอยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่

๑๓

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๕ บ้านแป้น ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว

อาเภอยิ้มเคลื่อนที่

๑๔
๑๕

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสลาม ตาบลบึงทวาย อาเภอเต่างอย
หมู่ที่ ๙ บ้านคากั้ง ตาบลอุ่มจาน อาเภอกุสุมาลย์

จังหวัดเคลื่อนที่
อาเภอยิ้มเคลื่อนที่

๑๖
๑๗

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๘ บ้านวังม่วง ตาบลบะหว้า อาเภออากาศอานวย
จังหวัดเคลื่อนที่
หมู่ที่ ๖ บ้านดงหม้อทอง ตาบลดงหม้อทองใต้ อาเภอบ้านม่วง อาเภอยิ้มเคลื่อนที่

๑๘

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมู่ที่ ๕ บ้านม่วงไข่ ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ

จังหวัดเคลื่อนที่

หมายเหตุ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม วันทันตสาธารณสุข
วันที่ ๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
4.6 เรื่องหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
ด้วย หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาโดย จะออกมาให้ บริการ
ทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจาปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
วัน เดือน ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

12 พ.ย. 61 ร.ร.มัธยมวานรนิวาส

อาเภอ
วานรนิวาส

13 พ.ย. 61 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์53 พรรณานิคม
14 พ.ย. 61 ที่ว่าการอาเภอส่องดาว

ส่องดาว

15 พ.ย. 61 ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม

กุสุมาลย์

กิจกรรม
ให้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป
ทั้งง่ายและยาก เช่น
- ตรวจฟัน
- อุดฟัน
- ถอนฟัน
- ขูดหินน้าลาย
- รักษาคลองรากฟัน
- ผ่าตัดฟันคุด
- ใส่ฟันเทียม

บุคลากรประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง ท่ า นผู้ ห ญิ ง เพ็ ช รา เตชะกั ม พุ ช ผู้ อ านวยการหน่ ว ยทั น ตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวหน้าคณะและอาสามสมัคร คณาจารย์ทันตแพทย์, ผู้ช่วย, บุคลากร
สายสนับสนุน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 220 คน
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เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป จานวน 1,500 คนต่อวันต่อจุด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ดังนี้
- ประชาสั มพั น ธ์ใ ห้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบและเข้ ารั บ บริ ก ารทั น ตกรรมเน้น ให้ อ าเภอเป็น จุ ดปฏิ บัติ ง าน
4 อาเภอ (อ.วานรนิวาส, อ.พรรณานิคม, อ.ส่องดาว, อ.กุสุมาลย์)
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคาสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3036/2561 ดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ เป็นประธาน ในการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18
ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เรียบร้อย
แล้วตามรายงานการประชุมฯ และเอกสารมอบหมายภารกิจ
ห า ก มี ข้ อ ขั ด ข้ อ ง ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น ไ ด้ ที่ ทั น ต แ พ ท ย์ ท ร ง พ ล แ ส ง ง า ม
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร. 061 491 9789
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ที่ประชุม : รับทราบ
4.7 เรื่องโครงการหมอชวนวิ่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร :
รูปแบบการจัดกิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เริ่มวิ่งส่งคฑา ๑๕ สาย ตั้งแต่วันที่ ๔ พ.ย.๖๑ และวิ่งถึงกระทรวง
สาธารณสุข วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๑ สาหรับในสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาย ๓ (NE3) กาหนดการวิ่งดังนี้
วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๑ (วันศุกร์)
๐๖.๐๐ น. ลานพระศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม – ๑๗.๐๐ น. ลาน ร.๕ จ.สกลนคร (๙๖.๖๐ กม.)
วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑ (วันเสาร์)
๐๖.๓๐ น. ลาน ร.๕ จ.สกลนคร – ๑๐.๐๐ น. สถานีควบคุมไฟป่า อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (๗๒.๕๐ กม.)
๑๐.๐๐ น. สถานีควบคุมไฟป่า อ.สมเด็จ ฯ – ๑๖.๐๐ น. ศาลางกลาง(หลังเก่า) จ.กาฬสินธุ์ (๕๕.๕๐ กม.)
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๑ (วันอาทิตย์)
๐๖.๓๐ น. ศาลางกลาง(หลังเก่า) จ.กาฬสินธุ์ – ๑๑.๐๐ น. รพ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (๒๘.๘๐ กม.)
๑๑.๐๐ น. รพ.กันทรวิชยั ฯ – ๑๗.๓๐ น. ศาลางกลาง(หลังเก่า) จ.มหาสารคาม (๑๘.๕๐ กม.)
วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๑ (วันจันทร์)
๐๖.๓๐ น. ศาลางกลาง(หลังเก่า) จ.มหาสารคาม – ๑๗.๓๐ น. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (๖๘.๕๐ กม.)
วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๑ (วันอังคาร)
๐๖.๓๐ น. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น – ๑๗.๓๐ น. บ.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา (๗๐.๙๐ กม.)
วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ (วันพุธ)
๐๖.๓๐ น. บ.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา – ๑๗.๓๐ น. อนุสาวรีย์ยา่ โม จ.นครราชสีมา (๕๓.๒๐ กม.)
วันที่ ๒๑-๒๕ พ.ย.๖๑ รวมสาย NE2-NE5
๐๖.๓๐ น. อนุสาวรีย์ย่าโม จ.นครราชสีมา – สระบุรี – จ.ปทุมธานี – จ.นนทบุรี
๒. บริษัทโมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด เป็นบริษัท Organizer จะช่วยประสานงานในด้านการออกแบบ
การจัดงาน และสนับสนุนจัดหาดารา มาร่วมเปิดงานในจังหวัดเริ่มต้นสายวิ่งและจังหวัดที่รวมสายวิ่งหลายๆสาย
เช่น นครพนม มหาสารคาม และ นครราชสีมา
๓. ทางแพทยสภา จะส่งเสื้อให้เบื้องต้น จังหวัดละ ๑,๐๐๐ ตัว เพื่อไปจาหน่าย ตัวละ ๒๐๐ บาท เป็นทุน
ดาเนินงาน และต้องส่งเงินรายได้จากการจาหน่ายเสื้อคืนแพทยสภา ตัวละ๑๐๐ บาท เพื่อนาไปซื้อเครื่องมือแพทย์
แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน หากไม่พอจาหน่ายสามารถสั่งเพิ่มได้
๔. จังหวัดสกลนคร หากมีผู้สนใจซื้อเสื้อโครงการ สามารถส่งได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๒๒๒ หรือ ๐๘ ๑๘๗๖ ๖๐๖๖
๕. การจัดกิจกรรมวิ่ง จะจัดวิ่งส่งเป็นพลัดๆ ละประมาณ ๓-๓๕ กม. จนถึงจุดหมายแต่ละจุด
๖. การวางแผนวิ่งจากสกลนคร ไปกาฬสินธุ์ กาหนดจุดส่งต่อแต่ละพลัด รวม ๒๑ จุด โดยจะกาหนด
มอบหมายให้นักวิ่งแต่ละอาเภอตามจุดต่างๆ ในคราวประชุมคณะกรรมการโครงการในครั้งต่อไป
๗. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตารวจ ในการอานวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
๘. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทุกอาเภอในการร่วมวิ่งตามโครงการนี้
๙. จังหวัดสกลนคร มีภารกิจตามโครงการนี้ ๒ วัน คือ ๑๖-๑๗ พ.ย.๖๑ วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๑ ร่วมวิ่งรับค
ฑาจากนครพนม ตั้งแต่จุดอาเภอกุสุมาลย์ ถึง ลาน ร.๕ ศูนย์ราชการสกลนคร และทาพิธีเฉลิมฉลอง ๑ คืน และใน
วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑ ทาพิธีเปิดงานปล่อยวิ่งส่งคฑาไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ลาน ร.๕ ศูนย์ราชการสกลนคร
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๑๐. รับสมัครนักวิ่งหลัก วิ่งส่งคฑาในขบวน จานวน ๑๐๐ คน ส่งรายชื่อ ที่อยู่ พร้อมเลขบัตรประชาชน ได้
ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แฟกซ์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑ ภายใน วันที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม : รับทราบ
4.8 เรื่องสรุปผลการยื่นคาขอลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2561
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร:
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ที่ประชุม : รับทราบ

4.9 เรื่องขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร:
ที่ประชุม :
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ที่ประชุม : รับทราบ
4.10 เรื่องการจัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัด
สกลนคร ประจาปี 2561
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร :
รายละเอียดการจัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕61
รายการ
หมายเหตุ
ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
การแต่งกายผู้อัญเชิญพระ
ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ได้กาหนดจัดงาน “เทศกาลลอยพระประทีป
ประทีป
พระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” ประจาปี ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒
ชายแต่งกายชุดปกติขาว
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ หน้าศาลากลางจังหวัด
หญิงแต่งกายชุดไทยจิตลดา
สกลนคร หลังเก่า และบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)
การแต่งกายผู้นั่งรถขบวนแห่ฯ
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ชายข้าราชการ แต่งกายชุดปกติ
ของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
ขาว
ในปี ๒๕๖1 ซึ่งเป็นปีที่ 40 มี กระทงพระประทีปจากสมเด็จพระ
ชายไม่เป็นข้าราชการ แต่งกาย
เจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ๑๑ พระองค์ ดังนี้
ชุดขอเฝ้า
๑. พระประทีปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หญิง ชุดไทยจิตลดา
๒. พระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙
การแต่งกายผู้ร่วมงานทั่วไป
3. พระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชาย ชุดผ้าไทย
๕. พระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
หญิง ชุดผ้าไทย
อัครราชกุมารี
4. พระประทีปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
5. พระประทีปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ
7. พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
8. พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
9.พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
10. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
๑1. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เวลาสถานที่จัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
คณะผู้อัญเชิญไฟพระราชทานและผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน นาโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้ารับพระราชทานไฟพระราชทานและพระ
ประทีปพระราชทานจากพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ มายังบริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดสกลนคร หลังเก่า เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นขบวนแห่
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/เวลาและสถานที่...

รายการ
เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังเก่า
เป็นจุดเริ่มต้นขบวนแห่อัญเชิญไฟพระราชทานและอัญเชิญพระประทีป
พระราชทาน ไปยัง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สระพังทอง) จานวน ๑2 ขบวน ดังนี้
๑. ขบวนอัญเชิญไฟพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๒. ขบวนอัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๓. ขบวนอัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
๔. ขบวนอัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕. ขบวนอัญเชิญพระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
๖. ขบวนอัญเชิญพระประทีปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี
๗. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
๘. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๙. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
๑๐. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
๑๑. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
๑๒. ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เวลา ๑๙.๐๙ น. บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(สระพังทอง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นาประกอบพิธีถวายราชสักการะ นากล่าวถวาย
พระพรชัยมงคลพร้อมอัญเชิญพระประทีปทั้ง ๑1 พระองค์ลงลอยที่สระพังทอง
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการและ
หน่วยงานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านได้ร่วมชมและร่วมพิธี
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

หมายเหตุ
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ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา
- ไม่ มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญนภา นุราช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ผู้จดรายงานการประชุม
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