รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
.………………………….......
ผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒. นางวิตยา ประสงค์วัฒนา
๓. พ.อ.เกรียงไกร จิตรพากเพียง
๔. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน
๕. นายประสงค์ คงเคารพธรรม
๖. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ
๗. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
๘. นายธนวรรณ์ เลิศสุคนธ์
๙. นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
๑๐. นายสมยล ชื่นบุญเพิ่ม
๑๑. นางสุจิตรา เชื้อคมตา
๑๒. นายอภิชาต สังข์ศรี
๑๓. นายสมพล คาสุข
๑๔. นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์
๑๕. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
๑๖. นายสุนันท์ แก้วมณี
๑๗. นายดารง จันทร์เทา
๑๘. นายปราโมทย์ ศรีธรณ์
๑๙. นายสมบัติ เมฆทรงกลด
๒๐. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง
๒๑. นายชูชาติ มณีรัตน์
๒๒. นางปพิชาญา อุปพงษ์
๒๓. นายไชยปราการ พึ่งไท
๒๔. นายดารงศักดิ์ สง่าวงศ์
๒๕ นายประยงค์ พลเยี่ยม
๒๖ พันเอก สันติ ดีใหญ่
๒๗. นายเวียน ธรรมสอน
๒๘. นางสาวพรทิพย์ สมวงศ์
๒๙. นางสาวนงค์อร ปรียานุพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ส.น. (ฝท)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
คลังจังหวัดสกลนคร
แทน ขนส่งจังหวัดสกลนคร
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประมงจังหวัดสกลนคร
แทน แรงงานจังหวัดสกลนคร
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
จัดหางานจังหวัดสกลนคร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
แทน ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
สัสดีจังหวัดสกลนคร
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร
สถิติจังหวัดสกลนคร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

/ . ๓๐ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒
๓๐. นายสมชาย จันลอจับจิต
๓๑. นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
๓๒. นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
๓๓. นายวิชาญ แท่นหิน
๓๔.
๓๕.
๓๕.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

นายประเวศ กันสุข
นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล
นายดุสิต สุขสม
นายธีรพงษ์ น้อยชิน
นายธนวรรธ สินสอน
นายยงยุทธ สงเคราะห์ธรรม

๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

นายสันติ ไชยยศ
นายทวีนาท แก้วนิมิตร
นายนรเชษฐ พิทักษ์สฤษดิ์
นางจันทิมา กาลวิบูลย์
นายชัยวัฒน์ เคนพิทักษ์
นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา
พ.อ.อรรถสิทธิ โชติรัตน์
พ.อ.ปราโมทย์ นาคจันทึก
พ.ท.ธงชัย ธีระภาพ
น.ต.นิเวศ ศรีเวียง
พ.ต.ท.สิปปพนท์ สรณ์คุณแก้ว
นายสฤษฎ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

๕๒. นายแสงศิริ ศิริมงคล
๕๓. นายไพบูลย์ ชวรุ่ง
๕๔. นายเสนอ ทองจีน
๕๕. นายจรูญศักดิ์ พุฒน้อย
๕๖. นายจรูญ ขาวสีจาน
๕๗. ผ.ศ.ณรงค์ ผลวงษ์
๕๘. นายสรศิลป์ นันตสุข
๕๙. นางวิไลพร ศรีโภคาศัย

แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
แทน อัยการจังหวัดสกลนคร
อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสกลนคร
แทน สรรพากรพื้นที่สกลนคร
แทน สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ สกลนคร
แทน ผบ.นพค.๒๖.สนภ.๒ นทพ.
แทน หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบินฝูงบิน ๒๓๖
แทน ผกก.กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
แทน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
สกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๑
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๒
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนครเขต ๓
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
แทน ผู้อานวยการท่าอากาศยานสกลนคร
/ . ๖๐ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓
๖๐. นายสมจิตร เข็มทอง
๖๑. นายวิเชียร แจ่มใส
๖๒. นางวิระวรรณ ระยัน
๖๓. นายจิราพง สระแจ่ม
๖๔. นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น
๖๕. นายธนาบูลย์ สุขปัญญา
๖๖. นายวัชรพงษ์ ศรีสาราญ
๖๗. นายวรวิทย์ สุภาอ้วน
๖๘. นางกุลริศา มาตะรักษ์
๖๙. นายณรงค์ เริงชัยภูมิ
๗๐. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต
๗๑. นายพิเชษฐ์ สุขสบาย
๗๒. นายเริงฤทธิ์ คาวันดี
๗๓. นายสมบัติ ม่องพะเนาว์
๗๔. นางสุธินี เจรัญพร
๗๕. นายศักดิ์ชัย จ๋าพิมาย
๗๖. นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
๗๗ . นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสถาน
๗๘. นางนวลจันทร์ พัดทอง
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.

นายเกษศิริ สุวพงษ์
นายบรมัตถ์ พลเยี่ยม
นายเฉลิมศักดิ์ ปานุราช
นายสนธิ อนุญาหงษ์
นายสุพจน์ ทิพราช
นายสมเชาว์ พรหมเมืองเก่า
พ.ท.อานุภาพ อุฑาสา
นายทวีศักดิ์ อุปพงษ์
ดร.จิตรา พึ่งพานิช
นางกันยกร แก้วคาแสน
นายประมวล สาระโว
นายสังขดิษฐ์ สาลี
นาวาอากาศตรี วิทยา ดอกบัวโรย
พ.อ.อทิป แก้วดวงใหญ่
นายบุญเรือง แสนโสม
นายพิเศษ คุณวงษ์
นายนิพนธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
สกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงน้าอูน
แทน หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร
แทน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสกลนคร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๖.๓
จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
การค้าภายในจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๒ – ๓ สกลนคร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประปาสกลนคร
แทน โทรศัพท์จังหวัดสกลนคร
แทน ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.๒นทพ.
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
หน.สนง.บริการลูกค้า กสท. สกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ ทอ. ๐๑๗
แทน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนคร
/ . ๙๖ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔
๙๖. นายอภิวัฒน์ บุษกรวิล
๙๗. นางนิตยา ธนลากกุลกิจ
๙๘. นางลาไพ เพชรพรรณ
๙๙. นายปรีชา จันทะวงศ์
๑๐๐. นายพิจิตร สุโข
๑๐๑. นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์
๑๐๒. นายประสิทธิ สาขา
๑๐๓. นางสาวระพีพร ยืนยั่ง
๑๐๔. นายบุญส่ง ดวงประสิทธิ
๑๐๕. นางนฤมล อินธิแสง
๑๐๖. ว่าที่ร.ต. พงษ์อนันต์ เปลี่ยนเอก
๑๐๗. นางพรปวีณ เมธากรณ
๑๐๘. นางสาวณภักสรณ เคนงาม
๑๐๙. น.ต.ศิริวัฒน์ บุตรโคตร
๑๑๐. นายศิริพัฒน์ ปาละกรวงษ์
๑๑๑. นายจาเริญ อุศรัตนิวาส
๑๑๒ นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์
๑๑๓. นายพรสิทธิ์ วิโรจน์
๑๑๔. นายจิตติศักดิ์
๑๑๕. นางปฐมาพรณ์ แสนเกต
๑๑๖. ว่าที่ ร.ต.หญิงณฐยา จาปาแพง
๑๑๗. นายเสงียม พ่อธานี
๑๑๘. นายสุทธิพงศ์ สุธรรม
๑๑๙. นายสิทธ์ หนูไทย
๑๒๐. นายทวีพงษ์ นวานุช
๑๒๑. นายสิทธิ์ หนูไชย
๑๒๒. นายสุรชัย เดชศิริอุดม
๑๒๓. นายสนิท ชาวไทย
๑๒๔. นายบุญส่ง วิจักษณบุญ
๑๒๕. ด.ต.วัฒนา ยงคาชา
๑๒๖. นายพัชรพล เกตวงษา
๑๒๗. นายบุญมา อุปโคตร
๑๒๘. นายจุลนนท์ กวรพัชชาพัชร
๑๒๙. นายธนกฤษ ดาบพลอ่อน
๑๓๐. นายสมาน ศิลาแดง
๑๓๑. นายพานิช พุ่งสิน
๑๓๒. นายกามนิษฐ คาพรหมมา
๑๓๓. นายเสถียร แก้วอาสา

แทน ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
แทน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง
แทน ผู้อานวยการพระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
แทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สกลนคร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางสกลนครที่ ๒ สว่างแดนดิน
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสกลนคร
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
ผบ.สถานีรายงานภูเขียว
แทน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน
ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสกลนคร
ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯสาขาสกลนคร
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร
พลังงานจังหวัดสกลนคร
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
แทน หัวหน้าสานักงานการเคหะชุมชนสกลนคร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ผู้จัดการประสานงาน ลุ่มน้าโขง ที่ ๓
ประธานชมรมคนรักหนองหาร
ผู้ประสานงานทรัพยากรน้าจังหวัดสกลนคร
ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดงมะไฟ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
แทน นายกเทศมนตรีตาบลวาริชภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดบาก
แทน นายกเทศมนตรีตาบลเจริญศิลป์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุนาเวง
นายกเทศมนตรีตาบลเชียงเครือ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลสามัคคีพัฒนา
/ . ๑๓๔ . . .
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๕
๑๓๔.
๑๓๕.
๑๓๖.
๑๓๗.
๑๓๘.
๑๓๙.
๑๔๐.
๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.
๑๔๕.
๑๔๖.
๑๔๗.
๑๔๘.
๑๔๙.
๑๕๐.
๑๕๑.
๑๕๒.
๑๕๓.
๑๕๔.
๑๕๕.
๑๕๖.
๑๕๗.
๑๕๘.
๑๕๙.
๑๖๐.
๑๖๑.
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.

นายคณิต สมสวัสดิ์
นายวิชัย สีสุพล
นายเฉลิมพร ภูราช
นายทองใบ สุทธิประภา
นายสุริยา แก้ววิรัตน์
นายอุดร ตุพิลา
นายสนองศักดิ์ ดวงจันทร์
นายธวัช ศิริวัธนนุกูล
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล
นายสุพจน์ ณ หนองคาย
นายรังสรรค์ อานาจฤทธิ์
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายภูริทัต สัจจะกานต์
นายสาคร ธิวรรณลักษณ์
นายณัฏฐ์ธีร์ อุดมประมวล
นายพัฒนธรรณ์ กีรติรัฐวัฒน์
นายสัญญา กลีบมณี
นายอานาจ อิ่มใจ
นายกฤช ร่างน้อย
นายโสภณพง๕ เหตานุรักษ์
นายธารงศักดิ์ มานะกุล
นายประทิม โกษาแสง
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายวัชระ ฉัตรเท
นายชนก มากพันธุ์
พ.ต.ต.ภราดร พรหมพันธ์
พ.ต.ท.จิตรวิทย์ ปานยิ้ม
พ.ต.อ.กวีศักดิ์ สุขบาง
พ.ต.อ.ฐากูรสมบัติ สวงโท
พ.ต.อ.วิวรรธน์ พูลสวัสดิ์
พ.ต.อ.กองพล สาราษฎร์
พ.ต.อ.ไวยวุฒิ รัตน์วิโรจน์
พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
พ.ต.อ.นิยม พุทธศรี
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ บุญคง
พ.ต.อ.ชุมพล ชาญธนะโยธิน
พ.ต.อ.สุชัย เชาว์พร้อม
พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์
พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์

แทน นายกเทศมนตรีตาบลตองโขบ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านต้าย
แทน นายกเทศมนตรีตาบลงิ้วด่อน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลโคกสี
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด
แทน นายกเทศมนตรีตาบลกุดไห
นายกเทศมนตรีตาบลบะหว้า
นายอาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอพรรณานิคม
นายอาเภอวาริชภูมิ
แทน นายอาเภอวานรนิวาส
นายอาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภออากาศอานวย
นายอาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุดบาก
นายอาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอพังโคน
นายอาเภอส่องดาว
นายอาเภอคาตากล้า
นายอาเภอเต่างอย
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอนิคมน้าอูน
แทน นายอาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอภูพาน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองสกลนคร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพรรณานิคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีวิชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสว่างแดนดิน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอากาศอานวย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพังโคน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโคกศรีสุพรรณ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุสุมาลย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรส่องดาว
/ . ๑๗๓ . . .
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๖
๑๗๓. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเต่างอย
๑๗๔. พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตลังคะ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดบาก
๑๗๕. พ.ต.อ.กิจจา แสงชวลิต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนิคมน้าอูน
๑๗๖. พ.ต.ท.พอง แพงไชย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพนนาแก้ว
๑๗๗. พ.ต.อ.พร้อมภัณฑ์ อุตมัง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรภูพาน
๑๗๘. พ.ต.ท.อรรณพ พุ่งโตมร
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรขมิ้น
๑๗๙. พ.ต.อ.สุวัฒชัย มะลิทอง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรตาดโตน
๑๘๐. พ.ต.ท.อุพล วงษ์รักไชย
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแวง
๑๘๑. พ.ต.ท.พรศักดิ์ งามดี
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสร้างค้อ
๑๘๒. พ.ต.ท.พงศ์ปณต หนูแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรสว่าง
๑๘๓. พ.ต.ท.ณัฐพล เติมแก้ว
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรคาบ่อ
๑๘๔. พ.ต.ท.สวาท จันทาคา
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรหนองสนม
๑๘๕. พ.ต.ท.ภานุพล เลพล
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรดงมะไฟ
๑๘๖. พ.ต.ท.ถวิล คาเกษ
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโพนแพง
๑๘๗. พ.ต.ท.วิชัย จุลลนันท์
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรโคกสี
๑๘๘. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง
สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตารวจภูธรนาใน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์) (ติดราชการ)
๒. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสกลนคร
๓. ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
๔. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมที่ ๕๕ จังหวัดสกลนคร
๕. หัวหน้าสานักงานทหารผ่านศึกสกลนคร
๖. ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย สกลนคร
๗. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง สกลนคร ๑ และ ๒
๘. ผบ.กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง
๙. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
๑๐. หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดสกลนคร
๑๑. นายกเทศมนตรีตาบลพังโคน
๑๒. นายกเทศมนตรีตาบลพรรณานิคม
๑๓. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลวานรนิวาส
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านม่วง
๑๖. นายกเทศมนตรีตาบลกุสุมาลย์
๑๗. นายกเทศมนตรีตาบลส่องดาว
๑๘. นายกเทศมนตรีตาบลคาตากล้า
๑๙. นายกเทศมนตรีตาบลพันนา
๒๐. นายกเทศมนตรีตาบลบงใต้
๒๑. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยหลัว
๒๒. นายกเทศมนตรีตาบลคาบ่อ
/ . ๒๓ . . .
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๗
๒๓. นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
๒๔. นายกเทศมนตรีตาบลท่าศิลา
๒๕. นายกเทศมนตรีตาบลฮางโอง
๒๖. นายกเทศมนตรีตาบลเหล่าปอแดง
๒๗. นายกเทศมนตรีตาบลแพด
๒๘. นายกเทศมนตรีตาบลแฮด
๒๙. นายกเทศมนตรีตาบลบัวสว่าง
๓๐. นายกเทศมนตรีตาบลพอกน้อย
๓๑. นายกเทศมนตรีตาบลนาใน
๓๒. นายกเทศมนตรีตาบลแวง
๓๓. นายกเทศมนตรีตาบลนาซอ
๓๔. นายกเทศมนตรีตาบลหนองลาด
๓๕. นายกเทศมนตรีตาบลสว่างแดนดิน
๓๖. นายกเทศมนตรีตาบลหนองหลัว
๓๗. สารวัตร สถานีตารวจทางหลวง ๕ กองกากับการ ๔ กองบังคับการตารวจทางหลวง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๒. นางสาววรากุล วัชญากาญจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๓. นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๔. นายนราวุฒิ จันทร์ทอง
หัวหน้าสานักบริการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร
๕. นางชุติมา มุ้งทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
สานักงานจังหวัดสกลนคร
๖. นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๗. นายวิมล สุธะเสน
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
๘. นายทวีพงษ์ นวานุช
ประธานชมรมคนรักหนองหาร
๙. นายอัมพร อุดมชารี
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดสกลนคร
๑๐. นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานจังหวัด
สกลนคร
๑๑. นายขันตินนท์ ชาวันดี
นักวิเคราะห์ระบบข้อมูล สานักงาน
จังหวัดสกลนคร
๑๒. นางสาวสุภาพร ประพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดสกลนคร
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข้าราชการย้าย จานวน ๑ ราย ได้แก่
- นางสาวจุฑามาศ จันทรสร ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
/ . ๑.๒ ข้าราชการ . . .
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๘
๑.๒ ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๓ ราย ได้แก่
(๑) นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา ธนารักษ์พื้นที่นครพนม ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตกาฬสินธุ์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(๓) นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสานักงาน (ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหาร
ที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ การจัดทาหนังสือ “รอยพระยุคลบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร”
ประธาน : การจัดทาหนังสือ “รอยพระยุคลบาทยาตรายังจารึก...สกลนคร” ขณะนี้จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิมพ์
หนังสือ จานวน ๑,๕๐๐ เล่ม จะส่งมาถึงจังหวัดสกลนคร ประมาณวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ใช้เวลาในการ
จัดทาหนังสือ ดังกล่าว ประมาณ ๔ เดือน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางวิตยา ประสงค์วัฒนา)
เป็นประธานคณะทางานดาเนินการในเรื่องนี้ หนังสือจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และในวันที่ ๑๒
กันยายน๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสกลนครกาหนดจัดงานเปิดตัวหนังสือ “รอยพระยุคลบาทยาตรายังจารึก
...สกลนคร” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติบัตรจาก
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ ให้แก่โรงเรียน และ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร และบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรจังหวัดสกลนคร” และจะจัดพิธีมอบหนังสือให้กับอาเภอ ๑๘ อาเภอ โดยให้
อาเภอมอบให้โรงเรียนในพื้นที่ทุกแห่ง สาหรับเงินกองทุน จังหวัดจะมอบให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดูแล และในวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ จะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีมอบหนังสือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
สกลนคร ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประจาชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จานวน ๒๘ หน้า โดยได้นาลงเว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
www.sakonnakhon.go.th และได้แจ้งให้หน่วยงานทาการตรวจสอบ และแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้ที่ประชุมได้รับรอง
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS
คลังจังหวัดสกลนคร : สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
รายจ่ายรวม : งบประมาณที่ได้รับ 13,617.66 ล้านบาท เบิกจ่าย 11,237.54 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 82.52 ถือว่ายังต่่ากว่าเป้าหมาย ซึ่งในเดือนสิงหาคม น่าจะประมาณ ร้อยละ ๘๔.๓๓
ขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่เบิกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔๘ หน่วยงาน (ร้อยละ ๕๕.๑๗) หน่วยงานที่เบิกได้ตาม
เป้าหมาย ๓๔ หน่วยงาน (ร้อยละ ๙๓) และมีหน่วยงานที่เบิกได้สูงกว่า ๙๓ เปอร์เซ็นต์ จ่านวน ๕ หน่วยงาน
หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายร้อยละ 72 ขึ้นไป จานวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่
ส่านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส่านักงานทางหลวงที่ 3 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบฯ สนง.โยธาธิการและผังเมือง หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้่าจืด
/ . หน่วยงานที่ . . .
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๙
หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ มี ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานีอาหารสัตว์สกลนคร สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ สนง.จัดหางานจังหวัด สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฯ
หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 62.33 จานวน ๒๖ หน่วยงาน ได้แก่
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร งบกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโรงพยาบาลสกลนคร เรือนจ่าจังหวัดสกลนคร ที่ท่าการปกครองจังหวัดสกลนคร
ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ส่านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ส่านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ แขวงการทางสกลนครที่ ๑ ส่านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร แขวงการทาง
สกลกนครที่ ๒ งบประมาณจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ส่านักงานทางหลวงชนบท ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สถานพินิจฯจังหวัดสกลนคร ท่าอากาศยานจังหวัดสกลนคร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕3 จ่านวน 52.791 ล้านบาท เบิกจ่าย 39.220 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 74.29
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕4 จ่านวน 887.044 ล้านบาท เบิกจ่าย 676.506 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 76.27
แนวปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1. ที่ กค 0406.6/ว83 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
๑.๑ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2556
(๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี 2551-2554 ทุกรายการ
(๒) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แยกตามรายละเอียดของแต่ละปี
๑.๒ เงินงบประมาณปี พ.ศ.2549-2552 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กระทรวงการคลังไม่รับพิจารณามีผล
ให้งบประมาณนั้นพับไป
2. ที่ สน 0003/14546 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน
2.1 ต้องจัดท่าผ่านระบบ GFMIS ภายในวันท่าการสุดท้ายของเดือนกันยายน วันที่ ๒๘
กันยายน 2555 เวลา 16.30 น.
2.2 หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการต้องขอท่าความตกลงกับกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง)
อีกครั้ง ไม่เกินวันที่ 3 กันยายน 2555 รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ส่านักงานคลังจังหวัดสกลนคร
ประธาน : ขอฝากทุกส่วนราชการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้เร่งรัดด่าเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายใน
ก่าหนดต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๓.๒ เรื่องสรุปผลการ . . .
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๑๐
๓.๒ เรื่องสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมและเรื่องราวร้องทุกข์จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สานักงานจังหวัดสกลนคร ขอสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดารงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- รับเรื่องรวมทั้งหมด จานวน ๑๘๙ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง ๑๘๖ เรื่อง
- อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
๒. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น จานวน ๒๐๒ เรื่อง
(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๐ เรื่อง)
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๑๓๓ เรื่อง
(ดาเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จานวน ๖ เรื่อง)
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๖๙ เรื่อง
จาแนกตามหน่วยงานรับเรื่อง
(๑) สานักราชเลขาธิการ รวมทั้งหมดจานวน ๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑ เรื่อง
(๒) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งหมดจานวน ๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ จานวน ๓ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๑ เรื่อง
(๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมจานวน ๑๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๗ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๒ เรื่อง
(๔) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งหมดจานวน ๗๘ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕๒ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๕ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๕ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๔ เรื่อง
/ . (๕) ศูนย์ดารงธรรม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๑
(๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมดจานวน ๘๓ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่อง จานวน ๕๓ เรื่อง
- แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๓ เรื่อง
- แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ แล้ว แต่ยังไม่ถึงกาหนดรายงาน จานวน ๑ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๙ เรื่อง
- ได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
จานวน ๑๗ เรื่อง
(๖) การดาเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมดจานวน ๑๕ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว จานวน ๑๒ เรื่อง
- ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒ เรื่อง
- อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๑ เรื่อง
(๗) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมดจานวน ๑ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบแล้ว
(๘) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จานวน ๑ เรื่อง
ได้แจ้งส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการ ๑ เรื่อง
ทั้งนี้ ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา (มิถุนายน ๒๕๕๕) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
- ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จานวน ๖ เรื่อง ได้รับรายงาน ๖ เรื่อง ดาเนินการยุติเรื่อง ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ ๔ เรื่อง
ประธาน : ขอให้แจ้งเรื่องค้างดาเนินการ มีหรือไม่ จานวนกี่เรื่อง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : มีเรื่องที่แจ้งเตือนที่ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ๔ เรื่อง ดังนี้
(๑) จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มี ๒ เรื่อง
(๒) ๑.๑ เป็นเรื่องของแขวงการทางสกลนครที่ ๑ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างในพื้นที่ถนนสาย ๒๑๓ สกลนคร-กาฬสินธุ์ ชาวบ้านสร้างค้อ อาเภอภูพาน
๑.๒ อาเภอเจริญศิลป์ เรื่องขอให้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และ
ลานกีฬาหมู่บ้านในพื้นที่สงครามประโยชน์หมู่ที่ ๒ ตาบลทุ่งแก อาเภอเจริญศิลป์
(๒) จากศูนย์ดารงธรรม อาเภอกุดบาก ขอให้ยกเลิกการทาสัญญาตามประกาศอาเภอกุดบาก
เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ เนื่องจากกาหนดสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมตรี
(๓) จากสานักตรวจเงินแผ่นดิน ของอาเภอวาริชภูมิ กรณีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
จัดซื้อรถเกรด และรถบดถนน ราคา ๑๐ ล้านบาท ของเทศบาลตาบลปลาโหล
ประธาน : ขอให้อาเภอที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้นได้ ดาเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานให้จังหวัดด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่องการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : การดาเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
/ . กิจกรรม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๒
กิจกรรม

ปริมาณงาน

๑. การ
สนับสนุนของ
ส่วนราชการ
ท้องที่ ท้องถิ่น
มูลนิธิ /
ภาคเอกชน
ตามโครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
จังหวัดสกลนคร

๑. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้กาลังใจแนะนาการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทาบัญชีครัวเรือน และร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในการให้
คาปรึกษาคลินิกแก้จน
๒. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อาเภอ/ดาเนินการตรวจสุขภาพและให้คาแนะนาแก่ครัวเรือนยากจน
เป้าหมายที่มีคนป่วยและพิการ
๓. อาเภอมอบหมายทีมปฏิบัติการแก้จนระดับตาบลเยี่ยมให้กาลังใจ และแนะนาการจัดทาบัญชีครัวเรือน
๔. ศจพ.อาเภอ ร่วมกับผู้นาชุมชนสร้างเล้าไก่เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับวัสดุประกอบอาชีพของครัวเรือน
เป้าหมาย และสนับถุงยังชีพ
๕. กองทุนหมู่บ้าน/กข.คจ./กลุ่มออมทรัพย์ ให้ครัวเรือนเป้าหมายสมัครเป็นสมาชิก สามารถกู้/ยืมเงินไป
ประกอบอาชีพได้ และได้รับการสงเคราะห์
๖. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานให้การฝึกอบรมอาชีพ ช่างตัดผมและช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๒ ราย
(อ.
เมือง,อ.เต่างอย)

๒. การจัดทา
บัญชีครัวเรือน
ยากจนเดือน
สิงหาคม
๒๕๕๕

๑. ชุดปฏิบัติการแก้จนตาบลให้ความช่วยเหลือจัดเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของครัวเรือนยากจน จานวน
๑๓๗ ครัวเรือน
๒. ตัวอย่างสรุปผลข้อมูลบัญชีครัวเรือนเปรียบเทียบเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๕๕ (๑๔ ครัวเรือน
อ.วาริชภูมิ)

๓. การ
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัดคา
รับรองปฏิบัติ
ราชการจังหวัด
สกลนคร
ตัวชี้วัด ๓.๑
ระดับ
ความสาเร็จของ
การแก้ไขปัญหา
เพื่อลดจานวน
ครัวเรือน
ยากจนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่า
กว่าเกณฑ์ จปฐ.
เป้าหมาย ๑๓๗

๑. ผลการดาเนินงานรอบ ๑๑ เดือน (ต.ค.๕๔-ส.ค.๕๕)
- ปัจจุบันคงเหลือ ๑๓๕ ครัวเรือน เนื่องจากเสียชีวิต ๒ ครัวเรือน
- สามารถยกระดับรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี จานวน ๑๐๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๗๘ คงเหลือ๓๐ ครัวเรือน(ร้อยละ ๒๗.๒๒)
๒. สรุปผลการดาเนินงาน
- ประเมินตนเองระดับ ๕
- สาเหตุที่ครัวเรือนเป้าหมายผ่านเกณฑ์รายได้เนื่องจากมีการฝึกอบรมปรับทัศนคติทาให้มีความคิด
เปลี่ยนแปลงในการดาเนินชีวิตโดยน้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จัดทาบัญชีครัวเรือนทาให้ทราบ
ปัญหาการใช้จ่ายของครัวเรือน ประกอบอาชีพทุกอย่างทีก่ ่อให้เกิดรายได้ เช่น รับจ้าง และปลูกผักสวนครัวไว้
บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย

ครัวเรือน

/ . ๒. แผนปฏิบัติ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๓
๒. แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนกระทรวงมหาดไทยในเดือนกันยายน
กิจกรรม
ปริมาณงาน
ห้วงเวลา
ดาเนินการ
๑.ประชุมคณะกรรมการแก้ไข
๑ ครั้ง/๒๕ คน
๒๐ กันยายน
ปัญหาความยากจนตามแนวคิด
๒๕๕๕
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
(ศจพ.จ.)
๒.ประชุมนาเสนอผลการ
๕๐ คน/ ๑วัน
กันยายน ๒๕๕๕
ดาเนินการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
๓. ติดตามและสนับสนุนการจัดทา ๑๓๕ ครัวเรือน
กันยายน ๒๕๕๕
บัญชีครัวเรือน/สรุปผลการใช้จ่าย
ของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
๔. ติดตามการประกอบอาชีพและ ๑๓๕ ครัวเรือน
กันยายน ๒๕๕๕
ให้คาแนะนาการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ครัวเรือนแก่ครัวเรือนยากจน

๒๕๕๕
ผู้รับผิดชอบ
ศจพ.จ.สน.

พัฒนาชุนจังหวัด/อาเภอ
พัฒนาชุมชนจังหวัด/
อาเภอ/ทีมปฏิบัติการแก้
จนระดับตาบล
พัฒนาชุมชนจังหวัด/
อาเภอ/ทีมปฏิบัติการแก้
จนระดับตาบล

ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๔ เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ให้ทุกจังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรากฐานของชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล ซึ่งทุกภาคส่วนต้องนาไปปฏิบัติและดาเนินการขับเคลื่อนฯ โดยให้บูรณาการ
ทางานทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด นั้น
ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดสกลนครจึงกาหนดให้มีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัด
สกลนคร จานวน ๑๔๐ หมู่บ้าน ผลการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. อาเภอสว่างแดนดิน
๑.๑ สนับสนุนพันธ์พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ บ้านบึงโนใน หมู่ที่ ๕ ตาบลโคกสี งบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท โดยสานักงานเกษตรอาเภอสว่างแดนดิน
๑.๒ จัดส่งบ้านบึงโนใน หมู่ที่ ๕ ตาบลโคกสี เข้าประกวดหมู่บ้านพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
ระดับจังหวัด โดยสานักงานเกษตรอาเภอสว่างแดนดิน
๑.๓ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ. ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอสว่างแดนดิน

/ . ๒. อาเภอพรรณานิคม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๔
๒. อาเภอพรรณานิคม
๒.๑ สนับสนุนพันธ์พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ แก่บ้านคาข่า หมู่ที่ ๔ ตาบลไร่ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
โดยสานักงานเกษตรอาเภอสว่างแดนดิน
๒.๒ จัดส่งบ้านคาข่า หมู่ที่ ๔ ตาบลไร่ เข้าประกวดหมู่บ้านพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
ระดับจังหวัด โดยสานักงานเกษตรอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๒.๓ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ. ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอพรรณานิคม
๓. อาเภอวานรนิวาส
๓. ๑ จัดส่งบ้านกุดจิก หมู่ที่ ๙ ตาบลนาคา เข้าประกวดหมู่บ้านพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
ระดับจังหวัด โดยสานักงานเกษตรอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๓.๒ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ. ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอวานรนิวาส
๔. อาเภอพังโคน
๔.๑ โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบABC บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตาบลต้นผึ้ง โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นผึ้ง
๔.๒ จัดส่งบ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ ตาบลไฮหย่อง เข้าประกวดหมู่บ้านพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
ระดับจังหวัด โดยสานักงานเกษตรอาเภอพังโคน
๔.๓ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ. ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอพังโคน
๔.๔ อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ ตาบลไฮหย่อง งบประมาณ
๖๐,๐๐๐ บาท โดยสานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอพังโคน
๕. อาเภอโคกศรีสุพรรณ
๕.๑ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ. ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอโคกศรีสุพรรณ
๖. อาเภอเจริญศิลป์
๖.๑ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ. ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเจริญศิลป์
๗. อาเภอกุดบาก
๗. ๑ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ. ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอกุดบาก
/ . ๗.๒ ขับเคลื่อน . . .
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๑๕
๗.๒ ขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านนาขาม
หมู่ที่ ๑๙ ตาบลนาม่อง โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกุดบาก
๘. อาเภอบ้านม่วง
๘.๑ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ ตาบลดงหม้อทอง ,บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑ ตาบลบ่อแก้ว และบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗
ตาบลดงหม้อทองใหญ่ โดย สนง.กศน.อาเภอบ้านม่วง หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. อาเภอส่องดาว
๙.๑ จัดส่งบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตาบลวัฒนา เข้าประกวดหมู่บ้านพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
ระดับจังหวัด โดยสานักงานเกษตรอาเภอส่องดาว
๙.๒ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ. ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอส่องดาว
๑๐. อาเภอคาตากล้า
๑๐.๑ โครงการประชาคมอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยประชาชนทุกครัวเรือน
๑๐.๒ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอคาตากล้า
๑๑. อาเภอเมืองสกลนคร
๑๑.๑ โครงการสนับสนุนเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตาบลพังขว้าง โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองสกลนคร
๑๑.๒ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเมืองสกลนคร
๑๒. อาเภอโพนนาแก้ว
๑๒.๑ โครงการปลูกพืชผักสวนครัว บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๗ ตาบลเชียงสือ งบประมาณ
๓๔,๐๐๐ บาท โดยสานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
๑๒.๒ โครงการผลิตน้ายาเอนกประสงค์และน้าหมักชีวภาพ บ้านเชียงสือน้อย หมู่ที่ ๒
ตาบลเชียงสือ, โดยสานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
๑๒.๓ โครงการเผาถ่าน จากเศษไม้แห้ง บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๗ ตาบลนาแก้ว งบประมาณ
๓,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตาบลนาแก้ว
๑๒.๔ โครงการผลิตน้ายาล้างจาน บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ ๗ ตาบลบ้านแป้น งบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแป้น
๑๒.๕ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอโพนนาแก้ว
/ . ๑๓. อาเภอวาริชภูมิ . . .
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๑๖
๑๓. อาเภอวาริชภูมิ
๑๓.๑ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอวาริชภูมิ
๑๔. อาเภออากาศอานวย
๑๔.๑ สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๖ ตาบลท่าก้อน
งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าก้อน
๑๔.๒ สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ ตาบลโพนงาม
งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยสานักงานปศุสัตว์อาเภออากาศอานวย
๑๔.๓ สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตาบลบะหว้า
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบะหว้า
๑๔.๔ สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ บ้านนาหวาย หมู่ที่ ๓ ตาบลท่าก้อน
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยสานักงานประมงอาเภออากาศอานวย
๑๔.๕ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภออากาศอานวย
๑๕. อาเภอเต่างอย
๑๕.๑ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ จานวน ๔ หมูบ่ ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเต่างอย
๑๖. อาเภอนิคมน้าอูน
๑๖.๑ โครงการปลูกไม้ผล บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลนิคมน้าอูน งบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท โดยสานักงานเกษตรอาเภอนิคมน้าอูน
๑๖.๒ โครงการเลี้ยงปลา บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองบัวบาน งบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท โดยสานักงาน กศน. อาเภอนิคมน้าอูน
๑๗. อาเภอภูพาน
๑๗.๑ สนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ/ประเมินผลการดาเนินงาน
หมู่บ้าน/ถอดบทเรียนผลการดาเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ จานวน ๔ หมู่บ้าน โดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอภูพาน
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ได้ขับเคลื่อนโครงการบ่าบัดทุกข์ บ่ารุงสุข แบบ ABC ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕ ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะท่างานทีมบูรณาการ
สนับสนุนโครงการบ่าบัดทุกข์ บ่ารุงสุข แบบ ABC ของจังหวัดสกลนคร มีผลการด่าเนินงาน ดังนี้
๑. สรุปความก้าวหน้าการจัดท่าบัญชีครัวเรือน โครงการบ่าบัดทุกข์ บ่ารุงสุข แบบ ABC
จังหวัดสกลนคร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สรุปดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

/ . กลุ่มเป้าหมาย . . .
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๑๗
เป้าหมาย
(ครัวเรือน)

จัดทาแล้ว
(ครัวเรือน)

ร้อยละ

๒๕,๗๙๐

๑๗,๓๕๒

๖๗.๒๘

ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.

๑๓๕

๑๒๑

๘๙.๖๓

ผู้น่าชุมชนตามโครงการพลัง ๓ ประสานฯ

๔๕๐

๓๓๒

๗๓.๗๘

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๑๔๐ หมู่บ้าน

๑๘,๕๔๗

๑๓,๕๙๗

๗๓.๓๑

รวมทั้งสิ้น

๔๔,๙๒๒

๓๑,๔๐๒

๖๙.๙๐

กลุ่มเป้าหมาย
ต่าบลเป้าหมาย (อ่าเภอละ ๑ ต่าบล)

๒. ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้โปรแกรมฯ ซึ่งจัดโดย
กระทรวงมหาดไทยและส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติติดตั้ง, ทดลองการใช้งาน
โปรแกรมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้าหมาย
จ่านวน ๕๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากรผู้รับผิดชอบต่าบล
เป้าหมาย
๓. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อน่าเสนอกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงฯ ก่าหนดจัดประชุมทีมบูรณาการ
และคณะท่างานสนับสนุน โครงการบ่าบัดทุกข์ บ่ารุงสุข แบบ ABC เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานในการด่าเนินโครงการร่วมกับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
- น่าเสนอผลการด่าเนินงานของอ่าเภอภูพานทาง VCD ประมาณ ๔ นาที
ประธาน : จากการน่าเสนอผลการด่าเนินงานดังกล่าว จะเห็นความเป็นมาเป็นไปของชาวบ้าน และจะเห็น
หน้าที่ของเราที่จะท่าอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านดีขึ้นจากบัญชีครัวเรือนก็เป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ขอฝากทุก
ท่านเอาไว้ ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมทั้งหมด ออกมาคงจะต้องมาหารืออีกครั้งหนึ่งว่าจะขับเคลื่อนในการที่จะ
ให้ความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร และลดรายจ่ายอย่างไร รวมทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์
ที่เคยพูดเอาไว้ และขอรายชื่อเกษตรอินทรีย์ของแต่ละอ่าเภอมาเพื่อที่จะขยายผล ในขณะเดียวกันก็จะท่า
หมู่บ้านตัวอย่าง หมู่บ้านไหนที่ใช้สารเคมีมากๆ จะเจาะเลือดทุกคนในหมู่บ้าน จะให้เห็นว่าเขามีสารพิษใน
กระแสเลือด ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะท่าให้ตายผ่อนส่ง โดยจะให้แต่ละอ่าเภอพิจารณาคัดเลือก ๑ อ่าเภอ ต่อ
๑ หมู่บ้าน และน่ามาฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของการลดรายจ่าย และในขณะเดียวกันจะพา
ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เขาใช้เกษตรอินทรีย์ และประสบความส่าเร็จ เพื่อที่กลับมาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง
ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ ไม่เป็นการบังคับ ให้ความรู้ชาวบ้านและตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง ใน
ขณะเดียวกันหมู่บ้านใดที่มีโครงการพระราชด่าริเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้่า อยากจะขอความร่วมมือให้พี่น้อง
ประชาชนหรือกลุ่มผู้ที่ใช้น้่า ได้พูดคุยตกลงกับชาวบ้านโดยผ่านก่านันผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอ่าเภอเข้าไป
ปรึกษาหารือให้ความรู้และขอร้องให้ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กิน โดยเอาน้่าจากโครงการพระราชด่าริมาใช้เพื่อ
เป็นตัวอย่างใน การลดรายจ่ายเบื้องต้น และใช้ประโยชน์จากโครงการพระราชด่าริอย่างเห็นประโยชน์อย่างเต็มที่
และจะขยายไปทีละนิดๆ เริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่ และคงจะจัดให้มีสัปดาห์เกษตรอินทรีย์บริเวณลาน ร. ๕
/ . วันศุกร์-เสาร์ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๘
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และให้มีพี่น้องประชาชนที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์น่าสินค้ามาขาย
โดยจะท่าตลาดลงให้ในเบื้องต้น และหน่วยงาน ต่ารวจ เกษตร ปศุสัตว์ สาธารณสุข สามารถน่าตัวเลขจาก
บัญชีครัวเรือนไปใช้ได้ในหน้าที่ของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน และจะอาศัยท่านนายอ่าเภอ จะต้องเป็นตัวกลางใน
การบริหารจัดการข้อมูลในการบริหารจัดการแนวทางปฏิบัติเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากตัวเลขข้อมูลที่เรามีอยู่จากการส่ารวจบัญชีครัวเรือน เพราะฉะนัน้ ตัวเลขนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ร่วมกัน เป็นเครื่องมือที่จะท่างานร่วมกัน และเป็นเครื่องมือเปรียบเสมือนในการวางเป้าหมายในการท่างาน
ของส่วนราชการ โดยอาศัยนายอ่าเภอจะเป็นคนบริหารจัดการในพื้นที่
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๕ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าของจังหวัดสกลนคร
แทนผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานคดีป่าไม้ใน
ท้องที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีคดีป่าไม้รวม ๑๕ คดี ผู้ต้องหา
๙ คน ไม้กระยาเลยแปรรูป ๓๒๘ ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น ปริมาตร ๑๑.๕๔๓ ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุก ๑๕-๐-๙๒ ไร่
ผู้ต้องหาจานวน ๙ คน เป็นคนจังหวัดสกลนคร ๔ คน เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ คน, จังหวัด
นครพนม ๓ คน และจังหวัดมุกดาหาร ๑ คน ไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ของกลาง เป็นไม้กระยาเลย ๓๒๘ ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น ปริมาตร ๑๑.๕๔๓ ลบ.ม. พื้นที่ถูกบุกรุก
๑๕-๐-๙๒ ไร่ รถยนต์ ๔ คัน รถจักรยานยนต์ ๑ คัน รถไถแทรกเตอร์ ๑ คัน ปืนไทยประดิษฐ์ ๑ กระบอก
มีดพร้า ๑ เล่ม และอื่นๆ อีก ๕ รายการ
การจัดการของกลางในคดีป่าไม้
เมื่อเจ้าพนักงานได้ทาการจับกุมและตรวจยึดของกลางในคดีป่าไม้แล้ว จะต้องดาเนินการกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน และส่งตัวผู้ต้องหา และมอบของกลางทุกชนิดที่ตรวจยึด ให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อเป็น
พยานหลักฐานในการดาเนินคดี
ข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง
ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ ซึ่งข้อตกลงฯ ข้อที่ ๓ ระบุไว้ว่า “ของกลางที่ตรวจ
ยึดได้ในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ทุกชนิด ยกเว้นของกลางที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนฯ มอบให้กรม
ป่าไม้รับไปดูแลรักษา และจัดการตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็ว
การจัดทาทะเบียนของกลาง
หน่วยงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ยึดหรือรับมอบของกลางในคดีป่าไม้ จะต้องจัดทาทะเบียนของ
กลาง ในคดีป่าไม้ตามแบบที่กรมป่าไม้กาหนด
ของกลางตกเป็นของแผ่นดิน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
โดยคาพิพากษาของศาลให้ริบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕ บัญญัติไว้ว่า
มาตรา ๓๕ ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ทาให้
ทรัพย์สินใช้ไม่ได้ หรือทาลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในกาหนด ๖ เดือน นับแต่วันทราบหรือถือว่า
ได้ทราบคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่คาพิพากษาถึงที่สุด ตามมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้
พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งบัญญัติให้ตกเป็นของป่าไม้
โดยการเก็บรักษาไว้ของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าของมิได้เรียกเอาคืนภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๒๗ กล่าวคือ
/ . กรณีทราบตัว . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๑๙
กรณีทราบตัวเจ้าของและเจ้าของมิได้เรียกเอาคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันสั่งหรือวันที่คาพิพากษา
ถึงที่สุด (ถ้าได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาล)
กรณีไม่ทราบตัวเจ้าของ และเจ้าของมิได้เรียกเอาคืนภายใน ๕ ปี นับแต่วันสั่งหรือวันที่คา
พิพากษาถึงที่สุด (ถ้าได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาล)
การคืนของกลางเมื่อคดีถึงที่สุด
กรณีพนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม้ฟ้องคดี และให้จัดการของกลาง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคท้าย บัญญัติว่า “สิ่งของใดที่ยึดไว้ เจ้าพนักงานมีอานาจยึดไว้
จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหา หรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิ์เรียกร้องขอคืนสิ่งของนัน้ เว้นแต่ศาล
จะสั่งเป็นอย่างอื่น” โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องคืนของกลางให้แก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
กรณีคาพิพากษาถึงที่สุด ไม่ริบของกลาง หรือให้คืนของกลางในคดี
กรณีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ริบของกลาง
การคืนของกลางในระหว่างคดี
ของกลางที่อยู่ในระหว่างคดี สามารถคืนให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งได้ร้องขอคืนได้ ตาม พ.ร.บ.
ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดใน พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๖๔ ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตาม
มาตรา ๖๔ ทวิ มิใช่เป็นของผู้กระทาความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
อนุมัติรัฐมนตรี คืนทรัพย์สินหรือเงินแล้วแต่กรณีให้แก่เจ้าของก่อนถึงกาหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จาเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้
ทรัพย์สิน นั้นถูกยึด
(๒) เมื่อผู้กระทาความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทาผิด ได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้
เป็นเจ้าของโดยการกระทาความผิดอาญา
การจาหน่ายไม้ของกลาง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ได้มีนโยบาย
ห้ามจาหน่ายไม้ของกลาง ที่ตรวจยึดได้ตามความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขต
อุทยานแห่งชาติ เช่นเดียวกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดูแลไม้ของกลาง และบริเวณ
สถานที่เก็บรักษาไม้ของกลาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งพิจารณาดาเนินการตามสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้
ของกลางเกิดความเสียหาย
บทกาหนดโทษของคดีป่าไม้เมื่อคดีถึงที่สุด
คดีป่าไม้เป็นคดีอาญา มีโทษจาคุก ปรับ และริบ โดยศาลจะมีคาพิพากษาลงโทษผู้กระทา
ความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ คือ โทษจาคุก แต่ให้รอลงอาญา ๒ ปี หรือ ทั้งจาคุกทั้งปรับ หรือริบของกลาง
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่า
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทั้ง ๓ แห่งและหน่วยป้องกันรักษาป่า ๖ แห่ง ในจังหวัดสกลนคร
หมั่นตรวจตราลาดตระเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับกาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม ที่มีการ
ลักลอบทาไม้ และในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
การตั้งจุดสกัดในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการลักลอบตัดไม้เพื่อนาออกจากพื้นที่
การสนธิกาลังระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทา
ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
/ . การฝึกอบรม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๐
การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐
(อุดรธานี) ประจาปี ๒๕๕๕ ในท้องที่จังหวัดสกลนครจานวน ๒ รุ่น คือ
รุ่นที่ ๑ ราษฎรบ้านหนองครอง บ้านโพนบก บ้านโพนแพง ตาบลกกปลาซิว อาเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล
รุ่นที่ ๒ ราษฎรบ้านนาตาล บ้านคาข่า ตาบลนาตาล อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ระหว่าง
วันที่ ๑๓ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล
กรณีพบการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ โปรดแจ้ง สานักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ ๖ สาขา
นครพนม หมายเลขโทรศัพท์
๐๔๒-๕๑๑๒๑๐ ศูนย์ประสานงานป่าไม้สกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๑๔๖๐
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๓๔๓๒
ประธาน : ขอฝากผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุกสถานี และ ท่าน
อัยการจังหวัดสกลนคร ได้กากับดูแลคดีป่าไม้ ให้รัดกุม
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๖ เรื่องการลอกท่อระบายน้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร : สืบเนื่องจากการลอกท่อระบายน้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร ได้จัดโครงการหน้า
บ้านน่ามองจากวันแม่ถึงวันพ่อ โดยจะจัด Big CLeaninday ในถนนทุกสาย รวมถึงตรอกซอกซอย ใน ๔๓
ชุมชน โดยขุดลอกท่อระบายน้า กาจัดสิ่งปฏิกูลที่ส่งกลิ่นเหม็น กาจัดยุงลาย และป้องกันการเกิดอุทกภัย มีการตัด
หญ้า ตัดต้นไม้ จัดกระถางต้นไม้ ในแต่ละบ้านในถนนทุกสายที่มีโครงการ โดยให้หน้าบ้านน่ามอง และจะมีการ
ประกวดให้โล่รางวัลในบ้านเรือนที่น่ามอง และชุมชนจากวันแม่ถึงวันพ่อ ซึง่ โครงการดาเนินการไปแล้วในถนน
หลายสาย
ประธาน : ให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร นากิจกรรมไปเผยแพร่ลงข่าวทางสถานีวิทยุ ให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๗ เรื่องผลการดาเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสกลนคร
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ขอสรุปรายงานผลการด่าเนินงาน
โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัยหลังน้่าลด ประจ่าเดือน กรกฎาคม
๒๕๕๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้
หน่วยงานด่าเนินงาน จ่านวน ๑๙ หน่วยงาน รวม ๓๒ โครงการ/กิจกรรม โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณ เป็นเงินจ่านวน ๑๓๐,๓๕๑,๓๓๕ บาท ได้ด่าเนินการแล้ วเสร็จและเบิกจ่า ยเงินแล้ว จ่านวน
๑๐๔,๒๗๙,๙๙๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการด่าเนินงานแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนซึ่งมีผลการด่าเนินตามแผนการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ มีจ่านวน ๒๘ โครงการ/กิจกรรม
2. ผลการด่าเนินงานซึ่งมีผลการด่าเนินตามแผนการเบิกจ่าย ต่่ากว่าร้อยละ ๗๐ มีจ่านวน
๔ โครงการ/กิจกรรม

/ . ส่าหรับการรายงาน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๑
ส่าหรับการรายงานผ่านระบบ Pmoc Flood โดยผ่านทาง E-Report ทุกเดือนนั้น
ทุกหน่วยงานได้รับงบประมาณมีการรายงานตามก่าหนด และหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการรายงาน โดยส่านักงาน
คลังจังหวัด ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบ
ที่ประชุม : รับทราบ
๓.๘ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร : ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เนื่องจากสภาพอากาศในห้วงฤดูฝน ปี ๒๕๕๕ ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นช่วง
ฤดูฝน แต่เนื่องจากมีฝนตกตามฤดูบ้าง มีลมมรสุมพัดผ่านบ้าง ทาให้บางพื้ นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักใน
บางพื้นที่ แต่บางพื้นที่ก็มีฝนตกน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุให้บางพื้นที่มีน้าไม่เพียงพอในด้านการเกษตร โดยเฉพาะการ
ทานา ซึ่งขณะนี้ได้มีพื้นที่บางแห่งน้าแห้งแล้ว อาจจะทาให้ต้นข้าวขาดน้าได้
และจากฤดูแล้งที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งขึ้นในพื้นที่ ๑๖ อาเภอ
(จาก ๑๘ อาเภอ) ถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรง จึงได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) เรียบร้อยแล้ว จังหวัด
สกลนครมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ ก่อนที่จะถึง ช่ว งฤดูแล้ง คือได้มีการบูรณาการกั บ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง คือ โครงการชลประทานจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด สานักงานเกษตรจัง หวัด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ได้มีแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยได้
จัดตั้ง ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไ ขปัญ หาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ปี ๒๕๕๔ จัง หวัด
สกลนคร รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกอาเภอ ทาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังอันตราย
อันอาจจะเกิดจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม และทาหนังสือแจ้ง อาเภอเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชน ทุก
ครั้ง ที่มีการเตือนจากสถานีอุตุนิยมวิทยา / ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ โครงการชลประทานจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
จังหวัดสกลนคร ได้มีการเตรียมการป้องกันอุทกภัยก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง คือ
๑. ด้านการจัดทาแผน ในส่วนของจังหวัดสกลนคร ได้จัดทาแผน (กฟย.) และได้ดาเนินการ
ตามแผนเร่ งด่ วนและแผนระยะยาว เรีย บร้ อยแล้ ว โดยมี ภารกิ จครอบคลุม ใน ๓ ด้า น และได้ รายงานให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
๒. ด้านการทบทวนแผน จังหวัดได้มีแผนงานและได้ดาเนินการทบทวนแผนอานวยการป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ประจาปี ๒๕๕๕ และได้ดาเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ หากเกิด
สถานการณ์จริงขึ้นในเขตพื้นที่ และได้มีการประสานบูรณาการขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง คือ
- โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร ในด้านตรวจสอบระดับน้าในเขื่อน
- สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนคร ในด้านพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับคาเตือนฝนจะตก
/ . – ศูนย์วิจัยและพัฒนา . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๒
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดสกลนคร และสานักงานประมงน้าจืด ในด้านควบคุม
บริหารเก็บกักน้าหนองหารให้มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์
- อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ ในด้านการฝึกซ้อมแผนและ
การออกไปช่วยเหลือ หากเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
จังหวัดได้มีแผนงานโครงการและได้ดาเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงานโครงการ
“ปฏิบัติการทุกภาคส่วน รวมใจป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย” จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการ “เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา ครบ ๖๐
พรรษา ระบบเตือนภัย แผนการอพยพประชาชน และได้เตรียมการการฝึกซ้อมแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ หากเกิด
สถานการณ์จริง ขึ้นในเขตพื้นที่
ประธาน : ขอให้ติดตามสถานการณ์ ปีนี้ฝนอาจจะดูเหมือนไม่มาก ดูจากอาเภอต่างๆ มีพื้นที่เขียวขจี
พอสมควร ขอฝากนายอาเภอตรงไหนที่มีโรคพืช ตรงไหนที่แล้ง ถ้าเกินกาลังให้รายงานจังหวัด เพื่อพิจารณา
หาทางช่วยเหลือ ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร : สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
ได้กาหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีที่ ๓๓ ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งชาติ และยกย่องสรรเสริญบุคคล ซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับ
เกียรติบัตร เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจาปี โดยให้จังหวัดพิจารณาดาเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามแนวทางและคุณสมบัติตามที่สมาคมฯ กาหนด ส่งให้สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วย
การศึกษา พิจารณา
จังหวัดสกลนครได้แจ้งให้อาเภอ เทศบาลนครสกลนคร และเทศบาลตาบล พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง
ของจังหวัดสกลนคร ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามแนวทางและคุณสมบัติตามที่สมาคมฯ กาหนด โดยขอให้
อาเภอ/ เทศบาลนครสกลนคร / เทศบาลตาบล พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อได้แห่งละ ๑ คน ตามแบบ
ประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ จังหวัดจะได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดสกลนคร พุทธศักราช
๒๕๕๕ ในระดับจังหวัดต่อไป จึงขอให้อาเภอ เทศบาลนครสกลนคร และเทศบาลตาบลได้พิจารณาคัดเลือก
และเสนอรายชื่อพ่อตัวอย่างแห่งชาติให้จังหวัดพิจารณา ภายในกาหนดเวลาด้วย
ประธาน : ฝากท่านนายอาเภอ ได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง และส่งให้จังหวัดพิจารณา และให้นายอาเภอให้
ความสาคัญในเรื่องนี้ด้วย และให้คณะกรรมการฯ ออกไปดูพ่อตัวอย่างของแต่ละอาเภอที่เสนอชื่อมาให้จังหวัด
สกลนครพิจารณา เพื่อนามาพิจารณาคัดเลือก โดยจะไม่พิจารณาทางเอกสารเพียงอย่างเดียว
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ เรื่องกิจกรรมส่งเสริมข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๕๕
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : จังหวัดสกลนคร โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร จะจัดกิจกรรมการส่งเสริมข้าราชการ
/ . และพุทธศาสนิกชน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๓
และพุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๕๕ จะมีการทาบุญทุกวันพระ จังหวัดสกลนครได้เริ่มดาเนินการ
มาตั้งแต่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่วัดดอยธรรมะเจดีย์
ประธาน : วันเสาร์ จะดาเนินการที่วัดป่าสุทธาวาส จึงขอเชิญชวนส่วนราชการได้ร่วมทาบุญ แต่ไม่เป็นการบังคับ
สาหรับจังหวัดสกลนครจะมีพิธีทาบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ช่วงเย็น รายละเอียดต่างๆ ตาม
กาหนดการที่แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว สาหรับในวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดจะจัดบุญ
ข้าวประดับดิน ใน (แรม ๑๔ ค่า เดือน ๙) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร มี
กาหนดการดังนี้
วันศุกร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ (แรม ๑๓ ค่า เดือน ๙)
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนฟังการบรรยาย ประวัติความเป็นมาและอานิสงส์การทาพิธี
บุญข้าวประดับดิน (พระมหาคาวี ญาณสาโร) เจ้าอาวาสวัดสะพานคา
เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมการสาธิตการทาข้าวต้มมัด การห่อข้าวประดับดิน ต้นผึ้ง และ
ต้นกัลปพฤษก ที่ใช้ประกอบการทาพิธบี ุญข้าวประดับดิน
- ชมนิทรรศการ บุญข้าวประดับดิน
- เจ้าหน้าที่รับสิ่งของจากประชาชนที่นามาทาพิธีบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับ
เวลา ๑๗.๐๐ น. การประกวดขบวนเปรต จาก ๔ ทิศ เคลื่อนเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร
๑. จุดลานรวมใจไทสกล ผ่านหน้าวัดสะพานคา
๒. จุดหน้าสานักงานเทศบาลนครสกลนคร ตรงไปสี่แยกแผงลอยศรีนคร
๓. จุดหน้าสนามมิ่งเมือง
๔. จุดหน้าสวนสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (สวนลูก)
ขบวนเปรตพร้อมกัน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตั้งขบวนแห่รอบ
กาแพงวิหาร ๓ รอบ
- ประกาศผลการประกวดขบวนเปรต
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ (แรม ๑๔ ค่า เดือน ๙)
ภาคเช้า
เวลา ๐๕.๐๐ น. ขบวนเปรตจากชุมชนในเขตเทศบาลสกลนคร
เคลื่อนเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๐๕.๐๐ น. ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
ประธานตีกลองเพื่อเริ่มพิธีบุญข้าวประดับดินอุทิศส่วนกุศลให้ญาติ
ผู้ล่วงลับ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
พระสงฆ์สวดถวายพรพระ (พาหุง)
/ . – ประธานพร้อม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๔
ภาคบ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. -

ประธานพร้อมคณะร่วมตักบาตร
เจ้าหน้าที่กล่าวคาถวายข้าวประดับดินและอาหารบิณฑบาต
- ถวายภัตตาหารเช้า
- พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ
ประธานพร้อมคณะถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานกรวดน้า รับพร

ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ประธานเดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธี
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
พระสงฆ์ให้ศีล
เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานจุดเทียนส่องธรรม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
- พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา (อานิสงส์บุญข้าวประดับดิน)
- ประธานพร้อมคณะถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์ทั้งนัน้ อนุโมทนา
ประธานกรวดน้า รับพร
- พระสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์
เสร็จพิธี
หมายเหตุ : การแต่งกาย แต่งชุดสุภาพ หรือชุดสีขาว (ผู้หญิง แต่งผ้าถุง หรือ กระโปรง)
และจะจัดกิจกรรม “บุญข้าวสาก” (ข้าวสลากหรือสลากภัตร)กิจกรรมการส่งเสริมข้าราชการ และ
พุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๕๕ วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่า
เดือน ๑๐) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๑๐)
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เจ้าหน้าที่รับของจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเตรียมทาพิธีบังสุกุล
- การลงทะเบียนสลากภัตร
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐)
ภาคเช้า
เวลา ๐๖.๓๐ น. ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
/ . วัดพระธาตุเชิงชุม . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๕

เวลา ๐๗.๐๐ น. ภาคบ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. -

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
ประธานเดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธี
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
พระสงฆ์สวดถวายพรพระ (พาหุง)
ประธานพร้อมคณะร่วมตักบาตร
- จับสลากภัตร
เจ้าหน้าที่กล่าวคาถวายสลากภัตรและอาหารบิณฑบาต
- ถวายภัตตาหารเช้า
- พิธีบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับ
ประธานพร้อมคณะถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานกรวดน้า รับพร

ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ประธานเดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธี
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
พระสงฆ์ให้ศีล
เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานจุดเทียนส่องธรรม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
- พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา (อานิสงส์บุญข้าวสาก)
- ประธานพร้อมคณะถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์ทั้งนัน้ อนุโมทนา
ประธานกรวดน้า รับพร
- พระสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์
เสร็จพิธี
หมายเหตุ : การแต่งกาย แต่งชุดสุภาพ หรือชุดสีขาว (ผู้หญิง แต่งผ้าถุง หรือ กระโปรง)
ประธาน : เชิญชวนส่วนราชการไปร่วมทาบุญตามวัน เวลาดังกล่าวด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

/ . ๔.๓ เรื่องการรายงาน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๖
๔.๓ เรื่องการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในรอบเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร : การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดาเนินการเมื่อวันที่ ๘ สิง หาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร เป้าหมาย ๒๘๔ คน เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานโครงการ
กองทุน แม่ ของแผ่น ดิน เฉลิ มพระเกี ยรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี แก่ป ระธานคณะกรรมการกองทุน แม่
ของแผ่นดินจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเพื่อทบทวนแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้วยกระบวนการ ๑๐ ขั้นตอน โดยผ่านกลไกการขับเคลื่อนในทุกระดับ ซึ่งคณะกรรมการฯจะได้นาความรู้และวิธี
ปฏิบัติทุกขั้นตอน ไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป
๒.พิธีมอบเงินขวัญถุงแก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๕
ดาเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มอบเงินขวัญถุงแก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร จานวน ๖๐ กองทุน/หมู่บ้าน ๆ ละ
๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
๓.โครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี สามัคคีทั้งแผ่นดิน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๒ จังหวัด
ดาเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร
(อ่างเก็บน้าห้วยเดียก) ตาบลห้วยยาง อาเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มีผู้ร่วม
กิจกรรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๒ จังหวัด รวม ๒,๖๐๐ คน
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสกลนคร จานวน ๒๖๑ หมู่บ้าน และกรรมการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน บ้านดอนกกยาง ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้จัดสื่อ และชุด
นิทรรศการ เพื่อแสดงในสถานีการเรียนรู้ สถานีที่ ๓ กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ABC ด้วย
๔.การทอดผ้าป่า ร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินี กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสกลนคร(ศพส.จ.สน.)ร่วมกับจังหวัด
สกลนคร กาหนดดาเนินการทอดผ้าป่า ร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินี กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดวังสวนกล้วย บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙
ตาบลกุสุมาลย์ อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่า
ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพและพิธีทอดผ้าป่าฯ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อม
เพรียงกัน ขอให้รวบรวมเงินเพื่อสบทบทอดผ้าป่า ส่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่
๔ กันยายน ๒๕๕๕
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๔ เรื่องรายงานผล . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๗
๔.๔ เรื่องรายงานผลมาตรการใช้พลังงานจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนรอบ
๙ เดือน ๒๕๕๕
แทนพลังงานจังหวัดสกลนคร : รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดฯ ที่รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th โดย
การติดตามค่าคะแนนที่ผ่านมากับรอบ ๙ เดือนปัจจุบัน และ ติดตามหน่วยงาน/ส่วนราชการที่รายงานข้อมูลไม่
ครบถ้วน
๑. รายงานค่าคะแนน ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม ๕๔ ถึง เดือนปัจจุบันว่าค่าคะแนนการใช้พลังงานไฟฟ้า/
น้ามันของหน่วยงาน/ส่วนราชการมีการใช้ปริมาณพลังงาน

ค่าคะแนนเดือน รอบ ๙ เดือน ๒๕๕๕
๑.๔๒๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๒. ติดตามหน่วยงาน/ส่วนราชการที่รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนในเว็บไซด์ www.e-report.energy.go.th
ประจารอบ ๙ เดือน ๒๕๕๕
๑. จานวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report
จานวน ๑๕๘ หน่วยงาน
๑.๑ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
จานวน ๑๒๒ หน่วยงาน
๑.๒ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง จานวน ๓๖ หน่วยงาน
๒. จานวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
๒.๑ ตั้ง “คณะทางานลดใช้พลังงาน” ระหว่าง ๒๑/๐๓ ถึง ๓๐/๐๖ ๒๕๕๕
มี “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานครบ ๒ ครัง้
๒.๒ ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh)
ปี ๒๕๕๑ ครบถ้วน
ปี ๒๕๕๔ ครบถ้วน
ปี ๒๕๕๕ ครบถ้วน
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ามัน (ลิตร)
ปี ๒๕๕๑ ครบถ้วน
ปี ๒๕๕๔ ครบถ้วน
ปี ๒๕๕๕ ครบถ้วน

จานวน ๑๑๔ หน่วยงาน
จานวน ๓๐ หน่วยงาน
จานวน ๑๕๔ หน่วยงาน
จานวน ๑๑๕ หน่วยงาน
จานวน ๙๖ หน่วยงาน
จานวน ๑๕๑ หน่วยงาน
จานวน ๑๐๗ หน่วยงาน
จานวน ๙๔ หน่วยงาน

* หักหน่วยงานไม่มีงบ ไฟฟ้า ๙ หน่วยงาน น้ามัน ๑๑ หน่วยงาน

จากการการรายงานผลผ่านเว็บไซต์ ยังมีหน่วยงานที่ไม่รายงานข้อมูลในขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒
จานวน ๗๔ หน่วยงาน และ รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจุบัน จานวน ๕๓ หน่วยงาน และน้ามันเชื้อเพลิง
ให้เป็นปัจจุบัน จานวน ๕๓ หน่วยงาน ซึ่งทาให้ผลการประเมิน ในรอบ ๙ เดือน มีค่าคะแนน ๑.๔๒๓ / ๕.๐๐
คะแนน
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดประสานงานมาที่ สานักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๔-๖๗๐ โทรสาร ๐๔๒-๗๑๔-๗๕๖
ประธาน : ขอให้ปรับปรุงวิธีดาเนินงาน ให้พลังงานจังหวัด ประสานหัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร และ
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๕ เรื่องการดาเนิน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๘
๔.๕ เรื่องการดาเนินองค์กรไร้พุงต้นแบบ และการตอบรับการดาเนินการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร : โรงพยาบาลสกลนคร ได้ดาเนินการจัดตั้งคลินิกสุขภาพดี โครงการคน
ไทยไร้พงุ เพื่อได้ทากิจกรรมในการปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น
โรคเบาหวาน,ความดันสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ,โรคหลอดเลือดสมองตีบ ให้บริการในประชาชน,บุคลากรใน
หน่วยงานราชการ,องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ดาเนินงานและรับการประเมินตามเกณฑ์
ประธาน : มีหน่วยงานใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสกลนคร : มีสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จัดมุมสุขภาพ
(ชั่งน้าหนัก/วัดความดัน/เครื่องออกกาลังกาย) เรือนจาจังหวัดสกลนคร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
และสานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร โดยโรงพยาบาลสกลนครออกไปเป็นพี่เลี้ยงและให้คาปรึกษาและขณะนี้
โรงพยาบาลสกลนครได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ เพื่อร่วมโครงการองค์กรไร้พุง
- ในที่ประชุมมีหน่วยงานที่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมดังนี้
(๑) อาเภอเมืองสกลนคร
(๒) สานักงานจังหวัดสกลนคร
(๓) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
(๔) สานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
(๕) สานักงานประมงจังหวัดสกลนคร
(๖) สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
(๗) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
(๘) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
(๙) ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร
ประธาน : ขอให้โรงพยาบาลสกลนครจัดทาแผนปฏิบัติราชการ และแจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวทราบด้วย โดย
ให้ดาเนินการกับหน่วยงานสานักงานจังหวัดสกลนครเป็นหน่วยงานแรก
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๕
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาโครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจาปี ๒๕๕๕ “กว่าจะถึงวันนี้...๖๐ ปี กรมอนามัย”
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม (HALL ๙ ) มีการคัดเลือก
องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งผลการคัดเลือก สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบการด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๕ ระดับประเทศ
โดยได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานผู้สูงอายุจนประสบผลสาเร็จและได้รับประทานโล่รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นายอาเภอ ทุกอาเภอ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัด ชมรม อสม.จังหวัด อาเภอ ตาบล และอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ ในชุมชน ทุกแห่ง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
/ . ๔.๗ เรื่องการดาเนินงาน . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๒๙
๔.๗ เรื่องการดาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ตามที่ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาจาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อให้การ
ดาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือและแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมเห็นควร
สรุปสาระสาคัญ จากการประชุม เรื่องการดาเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งที่
ประชุมจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
และสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เห็นควร บรรจุแผนงานโครงการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ได้ตามมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน ให้มีสถานที่ปฏิบัติงานชัดเจน ประกอบด้วย วิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์สานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่
๒. ด้านพาหนะ จัดหายานพาหนะรับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ปฏิบัติงานได้ตลอด
๒๔ ชม.และเป็นรถที่ได้มาตรฐาน
๓. ด้านบุคลากร จัดหาบุคลากรอบรมตามหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
๒๔ ชม. จัดเวรปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม.
๔.ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
จัดหาสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์จาเป็นสาหรับชุด
ปฏิบัติการ หรือที่ชารุด หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
๕.จัดหาเครื่องแต่งกายสาหรับผู้ปฏิบัติการตามมาตรฐานที่กาหนด
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เรื่องสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครขอรายงานสถานการณ์ ดังนี้
๑.สถานการณ์โรคมือเท้าปาก
ภาพรวมจังหวัด มีรายงานผู้ป่วยจานวน ๗๘ ราย อัตราป่วย ๖.๗๙ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเพศ
ชาย ๔๕ ราย (ร้อยละ ๕๘.๙๗) เพศหญิง ๓๒ ราย (ร้อยละ ๔๑.๐๓) ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยใน
๑๔ อาเภอ อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด ๕ อันดับแรกได้แก่ อาเภอส่องดาว ๑๗.๙๓
(๖ ราย) อาเภอภูพาน ๑๓.๖๘ (๕ ราย) อาเภอกุดบาก ๑๒.๑๖ (๔ ราย) อาเภอเมือง ๙.๘๑ (๒๐ ราย) และ
อาเภอวานรนิวาส ๙.๗๑ (๑๒ ราย) ตามลาดับ
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ คือกลุ่มอายุ ๐ – ๔ ปี (๗๑ ราย) ร้อยละ ๙๑.๐๓ รองลงมาคือกลุ่มอายุ
๕ - ๙ ปี ( ๕ ราย) ร้อยละ ๖.๔๑ กลุ่มอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี (๒ ราย) ร้อยละ ๒.๕๖ ตามลาดับ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ (ข้อมูล ณ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕) มีรายงานผู้ป่วย จานวน ๑๔ ราย จาก
อาเภอ อาเภอเมือง/วานรนิวาส อาเภอละ ๔ ราย อาเภออากาศอานวย ๓ ราย อาเภอสว่างแดนดิน/กุดบาก/
ส่องดาว อาเภอละ ๑ ราย
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ) มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ๑ ราย
๒. สถานการณ์การระบาดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
๒.๑ ภาพรวมระดับจังหวัดและ อาเภอ ยังไม่มีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
๒.๒ ในเดือนสิงหาคม ๕๕ พบผู้ป่วยเฉลี่ย ๐.๕๓ คน/วัน ซึ่งการระบาดมีแนวโน้มลดลง เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม ๕๕ มีจานวนผู้ป่วยเฉลี่ย ๑.๓๐ คน/ต่อวัน
/ . ๓. การดาเนินการ . . .
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๓๐
๓. การดาเนินการป้องกันและควบคุมโรค
๓.๑ การรายงาน
๑. กรณีที่พบผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัย โรคมือ เท้า ปาก ให้รายงานการพบผู้ป่วยทางโทรศัพท์ทันที ไปที่
งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๓๒๓-๔
หรือโทรศัพท์มือถือหมายเลข๐๘-๑๘๗๒-๒๘๒๗,๐๘-๑๓๖๙-๒๓๓๔,๐๘-๑๘๗๓-๒๗๓๘
๒. ให้รายงานผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ตามแบบรายงานรายวันการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ให้ส่งรายงานไปที่งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา ทางโทรสารหมายเลข
๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑ หรือ Email: epid๑sk@gmail.com ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของทุกวัน ทั้งนี้ให้
เริ่มดาเนินการส่งรายงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๓.๒ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
๑. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ/คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดสกลนคร ปี
๒๕๕๕โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และได้มีการประชุมคณะกรรมการแล้ว ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒.ประสานนายอาเภอทุกแห่ง ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับอาเภอ จัดทาคาสั่งโดยมีนายอาเภอเป็น
ประธาน ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนเป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายท้องถิ่น ซึ่งกากับดูแล
ศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายการศึกษาซึ่งกากับดูแลโรงเรียน และ อสม.เป็นผู้ดูแลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ
เป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาสาธารณสุขอาเภอและโรงพยาบาลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓ การเฝ้าระวังและควบคุมโรค
๓.๓.๑ การคัดกรองให้ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง ให้คัดกรองเด็กทุกคน ๓ ขั้นตอน
ที่หน้าโรงเรียน หน้าเสาธง และหน้าชั้นเรียนทุกเช้า หากพบเด็กที่มีไข้/ตุ่มที่ฝ่ามือ/เท้า/แผลในปาก ให้แจ้ง รพ.
สต.เพื่อตรวจรักษาที่ถูกต้อง และให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์
๓.๓.๒ ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนทุกแห่ง ทาความสะอาด อาคาร ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิด
ราวบันได ของเล่นเด็ก แก้วน้า และอุปกรณ์สาหรับการนอน นาออกผึ่งแดด ๑ ครั้ง/สัปดาห์
๓.๓.๓ จัดทา Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ
ครั้งต่อไป ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน คือ วันที่ ๑๕ สิงหาคม และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๓.๓.๓ รณรงค์ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
๓.๔ การรักษาพยาบาล
๓.๔.๑ ให้การรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๕ โดยเน้นการรักษาโดยเร็วป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต/ให้เสียชีวิตน้อยที่สุด
๓.๔.๒ ให้กุมารแพทย์โรงพยาบาลสกลนคร พญ.จุฑารัตน์ นันตสุข เป็นที่ปรึกษาในการตรวจ
วินิจฉัยและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก สาหรับโรงพยาบาลชุมชน
๓.๕ ผลการดาเนินงานควบคุมโรค
๓.๕.๑ เฝ้าระวังโรครายวันโดยการคัดกรองเด็กทุกวันในศูนย์เด็กอนุบาลทั้ง ๑๘ อาเภอ ทั้งหมด
จานวน ๕๓๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์เด็กอนุบาลทั้งหมด
๓.๕.๒ เฝ้าระวังโรครายวันโดยการคัดกรองเด็กทุกวันในศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๑๘ อาเภอ ทั้งหมด
จานวน ๔๖๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์เด็กอนุบาลทั้งหมด
๓.๕.๓ รณรงค์ทาความสะอาดในศูนย์เด็กอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง ทั้ง ๑๘ อาเภอ ทั้งหมด
จานวน ๑,๐๐๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์เด็กอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด
/ . ๓.๕.๔ ให้สุขศึกษา . . .
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๓๑
๓.๕.๔ ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในศูนย์เด็กอนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งใน
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ยังไม่มีรายงานการปิดสถานศึกษา
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีการปิดโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
อาเภอ

สถานที่ปิด

สาเหตุที่ปิด

ช่วงวันที่ปิด

ผลการควบคุมโรค

ภูพาน

ศพด.บ้านกกปลาซิว

พบผู้ป่วย HFM ๑ ราย *

๒๕ – ๒๗ ก.ค. ๕๕ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

เมือง

รร.เซนต์ยอเซพท่าแร่

พบผู้ป่วย HFM ๑ ราย *

๒๗ – ๒๙ ก.ค. ๕๕ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

พบผู้ป่วย HFM ๑ ราย *

๒๕ – ๒๗ ก.ค. ๕๕ พบผู้ป่วยรายใหม่ ๑ ราย

พบผู้ป่วย HFM ๑ ราย *

๒๖ ก.ค. ๕๕

(รร.ประถมศึกษา)

สว่างแดนดิน ศพด.บ้านถ่อน
วานรนิวาส

ศพด.เด็กในสังกัด อบต.
วานรนิวาส จานวน ๓

ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

แห่ง
* หมายเหตุ จานวนที่พบผู้ป่วยไม่เข้าเกณฑ์ต้องปิดสถานศึกษา แต่โรงเรียนถือโอกาสปิดเพื่อทา Big cleaning day
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๙ เรื่องสถานการณ์โรคมาลาเรีย จังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : สรุปสถานการณ์โรคมาลาเรีย จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๕
ประจาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑.สถานการณ์โรคมาลาเรียจังหวัดสกลนคร
ภาพรวมจังหวัด มีรายงานผู้ป่วยจานวน ๑๒๑ ราย อัตราป่วย ๑๐.๕๓ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วย
เพศชาย ๙๙ ราย (ร้อยละ ๘๒.๖๔) เพศหญิง ๒๑ ราย (ร้อยละ ๑๗.๓๖) มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ ราย
อัตราตาย ๐.๘๗ ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๘๒ พบผู้ป่วยกระจายในพื้นที่ ๙ อาเภอ
๑๕ ตาบล และ ๔๕ หมู่บ้าน ผู้ป่วยรายสุดท้าย พบที่อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๕
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ คือวัยแรงงาน ได้แก่กลุ่มอายุ ๓๕ – ๔๔ ปี (๓๘ ราย) อัตราป่วย ๑๗.๕๖
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือกลุ่มอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี ( ๓๔ ราย) อัตราป่วย ๑๖.๗๕ ต่อประชากรแสนคน กลุ่ม
อายุ ๔๕ - ๕๔ ปี(๒๔ ราย) อัตราป่วย ๑๕.๐๑ ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป (๕ ราย) อัตราป่วย ๕.๘๗
และกลุ่มอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี (๙ ราย) อัตราป่วย ๕.๑๔ ต่อประชากรแสนคน
เดือนสิงหาคม ๕๕ มีรายงานผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ๔ ราย อาเภอภูพาน ๒ ราย และอาเภอกุดบาก ๒ ราย
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ( วันที่ ๒๐ – ๒๖ ส.ค. ๕๕) ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
แนวโน้มสถานการณ์การระบาดในเดือนสิงหาคม มีแนวโน้มลดลง โดยในเดือนสิงหาคม มีรายงาน
ผู้ป่วย เฉลี่ย ๐.๑๔ คน/วัน ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ที่พบผู้ป่วยเฉลี่ย ๐.๔๒ คน/วัน และลดลงจากช่วงที่มี
การระบาด คือช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ที่มีจานวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานเฉลี่ย ๑.๗๗ คน/วัน
๒. สถานการณ์โรคมาลาเรียรายอาเภอทีพ่ บผู้ปว่ ย
๒.๑ อาเภอภูพาน มีผู้ป่วย ๙๓ ราย อัตราป่วย ๒๕๔.๔๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
ตาบลที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือตาบลสร้างค้อ พบผู้ป่วย ๖๔ ราย (๕๗๑.๒๘ ต่อประชากรแสนคน) ตาบลโคกภู
๒๑ ราย (๑๔๑.๙๑ ต่อประชากรแสนคน) ตาบลกกปลาซิว ๕ ราย (๑๓๑.๑๓ ต่อประชากรแสนคน)
/ . และตาบลหลุบเลา . . .
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๓๒
และตาบลหลุบเลา ๓ ราย (๕๑.๗๖ ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วยรายสุดท้าย พบวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๕
๒.๒ อาเภอเต่างอย มีรายงานผู้ป่วย ๔ ราย อัตราป่วย ๑๗.๐๙ ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยเสียชีวิต
๑ ราย พบผู้ปว่ ยใน ๑ ตาบล ๓ หมู่บ้าน (ตาบลจันทร์เพ็ญ) ผู้ป่วยรายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๕
เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างถิ่น
๒.๓ อาเภอกุดบาก มีรายงานผู้ป่วย ๑๖ ราย อัตราป่วย ๔๘.๖๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต ผู้ปว่ ยรายสุดท้ายพบวันที่ ๙ ส.ค.๕๕
๓. แหล่งที่ได้รับเชื้อจากการสอบสวนโรค
กลุ่มที่ ๑ ผู้ป่วยในเขตอาเภอภูพาน กุดบาก เมือง ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้แก่
บริเวณ เทือกเขาภูพาน ในหมู่บ้าน ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร
กลุ่มที่ ๒ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ (ประเทศลาว) ได้แก่ผู้ป่วยใน
อาเภอกุสุมาลย์ ส่องดาว วาริชภูมิ วานรนิวาส และสว่างแดนดิน
๔. การป้องกันและควบคุมโรค
๔.๑ การรายงาน
๑. กรณีที่พบผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัย โรคมาลาเรีย ให้รายงานการพบผู้ป่วยทางโทรศัพท์ทันที
๔.๒ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
๑. จัดตั้ง WAR ROOM ในพื้นที่อาเภอภูพาน กุดบาก และ เต่างอย
๔.๓ การเฝ้าระวังและควบคุมโรค
๔.๓.๑ คัดกรองและขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง
- คัดกรองและขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ใน ๖๕ หมู่บ้าน จานวน ๔,๑๐๒ คน พบกลุ่มเสี่ยง
จานวน ๘๓๘ ราย ผลการคัดกรอง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านทั้งหมด
- เจาะเลือดกลุ่มเสี่ยง จานวน ๘๓๘ ราย พบเชื้อมาลาเรีย ๕๑ ราย (ร้อยละ ๖.๐๙)
๔.๓.๒ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ดาเนินการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
จานวน ๖๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔.๓.๓ ทาประชาคม จัดทาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๔.๓.๔ พ่นสารเคมีตกค้างและพ่นหมอกควันพื้นที่หมู่บ้านสีแดง ดาเนินการในหมู่บ้านสีแดงทุกหมู่
จานวน ๕ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔.๓.๕ พ่นสารเคมีตกค้างพื้นที่หมู่บ้านสีเหลืองและสีเทา ดาเนินการในพื้นที่หมู่บ้านสีเหลืองทุก
หมู่บ้าน จานวน ๘ หมู่บ้าน และพื้นที่หมู่บ้านสีเทาทุกหมู่บ้าน จานวน ๔ หมู่บ้าน รวม ๑๒ หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๔.๓.๖ ชุบมุ้ง ชุบเปล ดาเนินการในหมู่บ้านสีแดงและหมู่บ้านสีเหลือง ทุกหมู่บ้าน รวม ๑๔ หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔.๔ การรักษาพยาบาล
จัดทาแนวทางการวินิจฉัยการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยและ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย
๔.๕. ด้านวัสดุ อุปกรณ์
๔.๕.๑ รพช. จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดอัดลม โดยใช้งบประมาณจาก CUP จานวน ๗ เครื่อง
๔.๕.๒ รพท. จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดอัดลม ในนามผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๑
จานวน ๖ เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับของโรงพยาบาลสกลนคร ซึ่งจะส่งมอบให้สานักงานสาธารณสุข
/ . จังหวัดสกลนคร . . .
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๓๓
จังหวัดสกลนครภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕
๔.๖ การจัดอบรม
๔.๖.๑ อบรม อสม.ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค ได้แก่อาเภอภูพาน กุดบาก และเต่างอย
ครบทุกหมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔.๖.๒ อบรมเจ้าหน้าที่ในการพ่นสารเคมีตกค้าง จานวน ๕๕ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ๑๘ อาเภอ ใน
วันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๐ เรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสกลนคร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : จากการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ พบว่า มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน ๓๕ ราย
อัตราป่วย ๓.๐๕ ต่อประชากรแสนคน จาแนกเป็น ไข้เลือดออก ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ ไข้เด็งกี่
๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗ เป็นเพศชาย ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ เพศหญิง ๑๕ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๔๒.๙ พบผู้ป่วยในพื้นที่ ๗ อาเภอ รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑. แสดงจานวนและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๕
ลาดับ

อาเภอ

๑
๒
๓
๔
๕

ภูพาน
สว่างแดนดิน
เมือง
กุดบาก
คาตากล้า

๖
๗

เจริญศิลป์

จานวนป่วย(ราย)
ส.ค.
สะสม
๐
๕
๐
๑๘
๑
๘
๐
๑
๐
๑

อัตราป่วย:แสน
๑๓.๖๘
๑๑.๗๑
๓.๙๒
๓.๐๔
๒.๕๒

๐
๑

๑
๑

๒.๒๙
๑.๔๔

๐

๐

๐.๐๐

๘

อากาศอานวย
ส่องดาว

๙

วาริชภูมิ

๐

๐

๐.๐๐

๑๐

วานรนิวาส

๐

๐

๐.๐๐

๑๑

โพนนาแก้ว

๐

๐

๐.๐๐

๑๒

พังโคน

๐

๐

๐.๐๐

๑๓

พรรณนานิคม

๐

๐

๐.๐๐

๑๔

บ้านม่วง

๐

๐

๐.๐๐

๑๕

นิคมน้าอูน

๐

๐

๐.๐๐

๑๖

เต่างอย

๐

๐

๐.๐๐

๑๗
๑๘

โคกศรีสุพรรณ
กุสุมมาลย์

๐
๐

๐
๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๒

๓๕

๓.๐๕

รวม

/ . ที่มา . . .
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๓๔
ที่มา : งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา สสจ.สกลนคร (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕)
ข้อเสนอแนะ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนั้น ในพื้นที่ที่มีการ
เกิดโรค ควรเน้นการเฝ้าระวังโรคและการควบคุมโรค อย่างจริงจังและทันท่วงที โดยในพื้นที่มีการพบผู้ป่วยควร
ดาเนินมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้
๑. สอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
๒. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน
๓. กาจัดลูกน้ายุงในบ้านผู้ป่วย และบริเวณรอบบ้านผู้ป่วยควรดาเนินการในรัศมีอย่างน้อย
๑๐๐ เมตร และค่าดัชนีลูกน้ายุงในพื้นที่เกิดโรคหลังการควบคุมโรค ควรมีค่า HI ≤ ๑๐
๔. ใช้มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการระบาด คือ การพ่นเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัย โดย
การพ่นเคมีต้องครอบคลุมพื้นที่
๕. ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและขอความร่วมมือในการควบคุมโรค โดยการ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุง รวมถึงการทาประชาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน
สาหรับในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดโรคไข้เลือดออก ให้ดาเนินการตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อย่างเคร่งครัด ซึ่งการป้องกันที่ได้ผลได้แก่ การกาจัดวงจรชีวิตของยุงลายซึ่งจะช่วยลดจานวน
ยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก โดยการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาชับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนร่วมกันทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง และกาจัดลูกน้ายุงลายทั้งในและรอบบริเวณสถานที่พักอาศัย รวมทั้งสถานที่ราชการทุกแห่งเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๑ เรื่องยุทธศาสตร์กาจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้าดี วาระคนอีสาน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร : ยุทธศาสตร์ กาจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้าดี
วาระคนอีสาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ นโยบายสาธารณะสร้างสุข (Healthy Public Policy)
เป้าหมายเชิง
กรอบแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์
หลักและ
ผู้สนับสนุน
๑.๑ มีนโยบาย
สาธารณะในการ
ควบคุมอาหารที่
เสี่ยงต่อการแพร่
โรคพยาธิใบไม้
ตับ และ
ผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ
๑.๒ มีนโยบาย
สาธารณะที่
ส่งเสริมการผลิต
และบริโภค
อาหารที่
ปลอดภัยจากการ

๑.๑.๑ การบังคับมาตรการทางกฎหมาย
๑.๑.๒ การศึกษาวิจัยและพัฒนานโยบาย กฎหมาย และมาตรการบังคับ/ส่งเสริม

กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงศึกษ
าธิการ
กระทรวง
แรงงาน
กระทรวง
พาณิชย์
กระทรวงมหา
ดไทย
๑.๒.๑ การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอาหารที่
ปลอดจากการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ ไม่มีการปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ และผลิตภัณฑ์ กระทรวง
วัฒนธรรม
สุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัยและส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปรุงสุกด้วย
ราชการส่วน
ความร้อน โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทย
๑.๒.๒ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบวงจร ภูมิภาค
ของสินค้าเกษตร การผลิตอาหารประเภทปลาร้า ปลาส้มที่ปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ รัฐวิสาหกิจ
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๓๕
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
ติดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ไม่มีการ
ปนเปื้อนตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ตับ
และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ส่งผลดี
ต่อสุขภาพ

๑.๓ มีนโยบาย
ส่งเสริมกิจกรรม
ลดละเลิก
พฤติกรรมเสี่ยง
และสร้าง
พฤติกรรมที่
ส่งผลดีต่อ
สุขภาพ
๑.๔ มีนโยบาย
การจัดการ
สาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ

สถาบัน
วิชาชีพ
มหาวิทยาลัย
๑.๒.๑ การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอาหารที่
ปลอดจากการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ ไม่มีการปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ และผลิตภัณฑ์ โรงเรียน
วิทยาลัย
สุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัยและส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปรุงสุกด้วย
ภาคประชา
ความร้อน โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทย
๑.๒.๒ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบวงจร สังคม
ของสินค้าเกษตร การผลิตอาหารประเภทปลาร้า ปลาส้มที่ปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
และสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านการบริโภคอาหารจากผู้ขายอาหาร ส่งเสริมการผลิต
และบริโภคผักและผลไม้ไทย และอาหารเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ สมุนไพร
และอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและปลอดโรค
๑.๒.๓ การเพิ่มการเข้าถึงวัตถุดิบ เนื้อสัตว์ สัตว์น้าที่นามาปรุงอาหารและอาหารปลอดตัว
อ่อนพยาธิ ในราคาที่เหมาะสม หาซื้อง่าย ปลอดภัย มีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๑.๒.๔ การยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร ผู้ผลิตอาหาร และผู้จาหน่ายหาบเร่ข้างถนน

กรอบแผนงาน

๑.๔.๑ ชุมชน องค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา มีนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
๑.๔.๒ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนและแรงงานในสถานประกอบการ
“ไม่กินปลาดิบ”

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ (Social Mobilization & Public
Communication)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กรอบแผนงาน
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้สนับสนุน
๒.๑ ประชาชนและสังคมรับรู้
เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง
การป้องกันโรค แนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพ และมี
ภูมิคุ้มกัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิง
พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการ
เกิดโรค สู่การมีชีวิตที่สุข
สมบูรณ์
๒.๒ สถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน มีส่วนร่วมและเป็น
เครือข่ายในการสร้างวิถีชีวิต

๒.๑.๑ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสังคม
และการสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
๒.๑.๒ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม
๒.๑.๓ การจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนสังคมและการ
สื่อสารสาธารณะ
๒.๑.๔ การควบคุมสื่อสาธารณะที่สร้างวิถีชีวิตที่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๓๖
เพื่อการมีสุขภาพดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ราชการส่วนภูมิภาค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน
สื่อมวลชน
ภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพชุมชน (Community Building)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กรอบแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้สนับสนุน
๓.๑ ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร ๓.๑.๑ การสร้างความตระหนักและเสริมสร้างพลังความ
กระทรวงสาธารณสุข
รับรู้ เข้าใจ ตระหนัก สามารถ เข้มแข็งในการจัดการปัญหาทางด้านกาย ใจ สังคม ปัญญา/ กระทรวงมหาดไทย
ดูแลและจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ จิตวิญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
ดีวิถีชีวิตไทยและสุขภาวะ
๓.๑.๒ บูรณาการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารชุมชน
และความมั่นคงของมนุษย์
หมู่บ้าน
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
๓.๑.๓ การพัฒนาและขยายรูปแบบชุมชน ท้องถิ่นและ
แห่งชาติ
องค์กรที่มศี ักยภาพในการจัดการลดเสี่ยงลดโรค เช่น ชุมชน ราชการส่วนภูมิภาค
ปลอดพยาธิใบไม้ตับ ชุมชนปลอดปลาดิบ การพัฒนากลไก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทางานและสนับสนุนบูรณาการทรัพยากรแบบเครือข่าย สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน
สนับสนุนการจัดการความรู้แบบบูรณาการของเครือข่าย
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม
และกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ สนับสนุนให้มีการกาหนด ภาคประชาชน
และใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายที่ลดเสี่ยงและสร้าง
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค (Surveillance & Care System)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กรอบแผนงาน
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้สนับสนุน
๔.๑ มีระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง ๔.๑.๑ การพัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโรค กระทรวงสาธารณสุข
วิถีชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัย สานักงานหลักประกันสุขภาพ
และโรคมะเร็งท่อน้าดี ที่มี
คุกคามสุขภาพ
คุณภาพมาตรฐาน โดยการมี
แห่งชาติ
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
๔.๒ กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง ๔.๒.๑ การพัฒนาการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
๔.๒.๒ การบริการลดเสี่ยงต่อเนื่อง
ความมั่นคงของมนุษย์
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
๔.๓.๑ การพัฒนากระบวนทัศน์และศักยภาพใหม่ของ
ราชการส่วนภูมิภาค
๔.๓ กลุ่มผู้ป่วยมีระบบและ
บุคลากรสาธารณสุข
สถานพยาบาลภาครัฐและ
มาตรฐานการจัดการโรคและ
๔.๓.๒
การพั
ฒ
นาระบบเฝ้
า
ระวั
ง
และดู
แ
ลภาวะแทรกซ้
อ
นใน
เอกชน
ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลส่ง
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ว
่
ย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อผู้ป่วยแบบบูรณาการเป็นองค์
๔.๓.๓
การพั
ฒ
นามาตรฐาน
ระบบและความเข้
ม
แข็
ง
ของการ
สถาบันวิชาชีพ ภาคเอกชน
รวม
จัดการด้านการดูแลรักษาโรค โดยผสมผสานภูมิปัญญา
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผน
ภาคประชาชน

4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยมะเร็ง

ปัจจุบัน
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวม
๔.๔.๑ การประสานความร่วมมือในการจัดทาแผนพัฒนา
ระบบบริการที่มีคุณภาพร่วมกัน แบบบูรณาการตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน อาเภอ จังหวัดและภาค
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๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Capacity Building)
เป้าหมายเชิง
กรอบแผนงาน
ยุทธศาสตร์
๕.๑ ผู้นาและ
บุคลากรมีศักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการและ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ในทุก
ระดับ
๕.๒ มีองค์ความรู้ที่
สามารถนาไปใช้ใน
การกาหนดนโยบาย
สาธารณะและการ
บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม

๕.๑.๑ การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาและบุคลากร การเสริมสร้างศักยภาพผู้นา
ระดับบริหารและแกนนาระดับปฏิบัติการ ระดับนโยบายส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับ
จังหวัด ระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ระดับองค์กร ระดับบุคคล การพัฒนาหลักสูตร บุคลากร
สาธารณสุข และการธารงรักษาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อรองรับการพัฒนาอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และเป็นระบบ การพัฒนาศูนย์ประสานและจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพองค์กรร่วมกับชุมชน

๕.๒.๑ การจัดการความรู้และวิจัยแบบบูรณาการในทุกระดับ การพัฒนา
ระบบต้นแบบดารงชีวิตไทยเพื่อการมีสุขภาพดี การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้และวิจัยด้านสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยที่นาไปใช้ได้ การศึกษาวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การ
ใช้วิทยากรที่เหมาะสมและทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทางด้านการบริหารจัดการ การจัดบริการและวิชาการ การศึกษาผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพที่มีนโยบายระดับชาติมาเกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
๕.๓ มีระบบบริหาร ๕.๓.๑ การสร้างระบบบริการจัดการและกลไกการดาเนินงานวิธีใหม่ การ
จัดการและกลไก
จัดตั้งศูนย์และสร้างต้นแบบการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบที่มี
การขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร รูปแบบและ
ยุทธศาสตร์ที่มี
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลผลิตตาม
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
๕.๔ มีระบบ
๕.๔.๑ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพอย่าง
คุณภาพและการ
บูรณาการ การพัฒนากรอบการวางแผนร่วมกันของการประเมินผลการ
ประเมินผลภาพรวม ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ร่วม การพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการ
ข้อมูลในการเฝ้าระวังเชิงบริหาร และการประเมินผลนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
หลักและ
ผู้สนับสนุน
กระทรวง
สาธารณสุข
สานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไ
ทย
กระทรวงศึกษาธิ
การ
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์
สานัก
งบประมาณ
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยขอ
นแก่น
สถาบันวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข
ราชการส่วน
ภูมิภาค
สถานพยาบาล
ภาครัฐและ
เอกชน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สถาบันวิชาชีพ
ภาคเอกชน
สื่อมวลชน ภาค
ประชาสังคม
ภาคประชาชน

ประธาน : ให้สาธารณสุขอาเภอจัดทาโครงการ ประสานกับนายอาเภอดาเนินการรณรงค์ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

/ . ๔.๑๒ เรื่องโครงการ . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓๘
๔.๑๒ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ที่ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
กาหนดการออกบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ในวันพุธที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห หมู่ที่ ๖ ตาบลกุดไห อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑๒ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
ปลัดจังหวัดสกลนคร : ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาเดือนสิงหาคม
๒๕๕๕ ดังนี้
งานรับบริจาคโลหิต จานวน ๗ ครั้ง จานวน ผู้บริจาค ๙๕๖ ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ
๒๘๖,๘๐๐ ซีซี.
ผลการรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน จานวน ๕๖ ราย
ปริมาณโลหิต ๑๖,๘๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ สานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร จานวน ๕๓ ราย
ปริมาณโลหิต ๑๕,๙๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไทวัสดุ จานวน ๖๗ ราย
ปริมาณโลหิต ๒๐,๑๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เทศบาลสกลนคร จานวน ๑๑๐ ราย
ปริมาณโลหิต ๔๓,๕๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
จานวน ๑๐๑ ราย ปริมาณโลหิต ๓๓,๐๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จานวน ๑๐๑ ราย
ปริมาณโลหิต ๓๐,๓๐๐ ซีซี.
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ อาเภอเจริญศิลป์ จานวน ๔๖๘ ราย
ปริมาณโลหิต ๑๔๐,๔๐๐ ซีซี.
แผนรับบริจาคโลหิต ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๕
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอบ้านม่วง
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอส่องดาว
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภออากาสอานวย
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ อาเภอกุดบาก
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ สานักงานเทศบาลตาบลท่าแร่
จานวน ๒๐๐ ราย
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่สตร์ฯ
จานวน ๒๐๐ ราย
/ . การบริจาคดวงตา . . .

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓๙
การบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ดวงตา ๒๒ ราย
อวัยวะ ๓ ราย
ร่างกาย ๑๔ ราย
การจัดหาสมาชิก
สมาชิกกิติมศักดิ์
- ไม่มี
สมาชิกสามัญ
- จานวน ๑ ราย
การบรรเทาทุกข์
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ยากจน อาเภอเมืองสกลนคร สิ่งของมูลค่า ๕๐๐ บาท
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ยากจน อาเภอเมืองสกลนคร สิ่งของมูลค่า ๕๐๐ บาท
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ช่วยเหลือผู้ยากจน อาเภอเจริญศิลป์ สิ่งของมูลค่า ๕๐๐ บาท
โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขอื่นๆ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ อาเภอโพนนาแก้ว ถุงยังชีพ จานวน ๑๐๐ ชุดมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้ผู้ร่วมประชุมแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- เรื่องเลื่อนกาหนดการรับผู้แทนพระองค์ตามโครงการ หนึ่งใจ........ให้ธรรมะ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : ขอแจ้งเลื่อนกาหนดการรับผู้แทนพระองค์ ตามโครงการ
หนึ่งใจ.......ให้ธรรมะ จากเดิม วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เลื่อนไปไม่มีกาหนด
ที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔๑
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพูลศักดิ์ วงศ์ประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

