สาเนารายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอาเภอ
ประจาเดือน กันยายน 2563
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 3
----------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายมนต์สิทธิ์
ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
2. นายดารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1)
3. นายปรีชา
ทองคา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (2)
4. นายพูนศักดิ์
วาณิชวิเศษกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (3)
5. นายสาโรช
กาญจนพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (4)
6. นายพิสิษฐ์
แร่ทอง
ปลัดจังหวัดสกลนคร
7. นายอภิชัย
ชัยชมภู
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร
8. นายพิทยา
กุดหอม
ผอ. ศูนย์ ปภ. เขต ๗ สกลนคร
9. นายชัยวัฒน์
ปลายเนิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
10. นายจิรศักดิ์
สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
11. นายวรวุฒิ
หลายพูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
12. นายวิชาญ
แท่นหิน
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
13. นายจรัสพงศ์
คาดอกรับ
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
14. นายพีร
ฮามวงศ์
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
15. นายวีระ
ฤกษ์วาณิชย์กุล
นายอาเภอเมืองสกลนคร
๑6. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร
นายอาเภอสว่างแดนดิน
๑7. จ.ส.อ.คานึง
พรหมพิมพ์
นายอาเภอพังโคน
18. นายบรรลือ
สัมฤทธิ์จินตนา
นายอาเภอวาริชภูมิ
19. พ.อ.อ.พูนสุข
ทะแพงพันธ์
นายอาเภอกุสุมาลย์
20. นายนวรัตน์
วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
นายอาเภอบ้านม่วง
21. นายสุวิชาญ
ไชยโกมล
นายอาเภอพรรณานิคม
22. นายเอกภพ
โสภณ
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
23. นายสถิรพัฒน์
ทัศคร
แทนนายอาเภอส่องดาว
๒4. นายกานต์
กาญจนวงศ์สกุล
นายอาเภออากาศอานวย
๒5. นายวิวัฒน์
เตชจินดาวงศ์
นายอาเภอภูพาน
๒6. นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี
นายอาเภอวานรนิวาส
๒7. นายศักดิ์ดา
ต้นคชสาร
นายอาเภอคาตากล้า
๒8. นายปรีชา
มณีสร้อย
นายอาเภอกุดบาก
๒9. นายสุโชติ
กาญจนกุล
นายอาเภอเจริญศิลป์
30. นายกฤษฎิ์
โสมปัดทุม
นายอาเภอเต่างอย
31. นายพลกฤษ
เรืองสุกใส
นายอาเภอนิคมน้าอูน
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32. นายโกเมน
ชาลี
33. นายสุขสันติ
วิเวก
34. นางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี
๓5. นางชญาน์ทิพย์
ปุาโพธิ์ชัน
36. นายริฐินันท์
ปามุทา
37. นางสาวเพ็ญยุพา แจ้หุ่มเครือ
38. นายบรรจง
ตรีกุล
39. นายสังสรรค์
ศูนย์สา
40. นายกิตติศักดิ์
พรหมคาบุตร
41. นางสุวาสนา
วงศ์กาไสย
42. นายหมวดโทเชี่ยวชาญ ยาทองไชย
43. นางสาวเสาวนีย์ กองแก้ว
44. นายอนุสรณ์
คาเมือง
45. นายโกเสก
กุดตุ้ม
46. นายธนวัฒน์
ช่วยบารุง
47. นางสาวอุมากาญจน์ ประแดงปุย
48. นางสาวสุจิตรา
สิงห์หันต์
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุวิทย์ชัย วิริรยะประสพสุข

นายอาเภอโพนนาแก้ว
จ่าจังหวัดสกลนคร
ปูองกันจังหวัดสกลนคร
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
หน.ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองฯ
หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนฯ
ผอ.ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสกลนคร
ผอ.อานวยการ สนจ.
นิติกรชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจาเดือนสิงหาคม 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
ปลัดจังหวัดสกลนคร ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร ได้จัดทาเอกสารสาเนารายงานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่
28 สิงหาคม 2563 ตามแนบท้ายวาระ จานวน 11 แผ่ น หากส่ วนราชการ/หน่วยงาน มีความ
ประสงค์จะแก้ ไขเพิ่มเติ ม ขอให้ ประสานฝุ ายเลขานุการ (กลุ่ มงานปกครอง ที่ทาการปกครองจั งหวั ด
สกลนคร โทร/โทรสาร 042-711461 E-mail : dopasakons@gmail.com)
ที่ประชุม

รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.๑ ที่ทาการปกครองจังหวัดสกลนคร
3.1.1 สรุปข้อมูลการดาเนินการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร
ปลัดจังหวัดสกลนคร
การดาเนินการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร จานวน 139 แห่ง (ข้อมูลนับถึงวันที่ 28 กันยายน 2563)
- จานวน ทต./อบต.
139
แห่ง
- ดาเนินการฝึกอบรมแล้ว
111
แห่ง
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
79.86
เปอร์เซ็นต์
- คงเหลือ
28
แห่ง
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
20.14
เปอร์เซ็นต์
ขอให้อาเภอเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563
ที่ประชุม
รับทราบ
3.๑.2 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล ฯลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปลัดจังหวัดสกลนคร วั น ที่ 22 ก.ย. 2563 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ ง บกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 677.79 ล้านบาท
สาหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน จานวน 7 เดือน (ตั้งแต่เดือน มี.ค.63 - ก.ย. ๖๓) ให้แก่
กานั น ผู้ ใหญ่บ้ าน แพทย์ ป ระจาตาบล สารวัต รก านัน ผู้ ช่ว ยผู้ ใ หญ่ บ้านฝุ า ยปกครอง และผู้ ช่ว ย
ผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ รวมทั้งสิ้น 273,321 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) กานันและผู้ใหญ่บ้าน จานวน 500 บาท ต่อเดือน
2) แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ จานวน 300 บาท ต่อเดือน
ที่ประชุม
รับทราบ
3.1.3 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart
Team)
ปลัดจังหวัดสกลนคร
ผลการดาเนินการของอาเภอ
สรุปผลการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ จานวนผู้มาสอบ ฯ
ครบ ทั้ง ๒ ภาค (สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
ลาดับ อาเภอ
๑
2
3
4
5
6
7

เมืองสกลนคร
สว่างแดนดิน
วานรนิวาส
พรรณานิคม
อากาศอานวย
บ้านม่วง
วาริชภูมิ

ตาบล

อัตรา

16
16
14
10
8
9
5

32
32
28
20
16
18
10

จานวน
ผู้สมัคร
371
196
170
163
118
125
91

จานวนผู้มีสิทธิสอบ ฯ
367
196
170
157
117
98
91

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

จานวนผู้มาสอบ ฯ
ครบทั้ง 2 ภาค
297
177
149
143
101
90
85
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โพนนาแก้ว
5
พังโคน
5
โคกศรีสุพรรณ
4
กุดบาก
3
เต่างอย
4
กุสุมาลย์
5
คาตากล้า
4
ภูพาน
4
เจริญศิลป์
5
ส่องดาว
4
นิคมน้าอูน
4
รวมทั้งสิ้น 125

ที่ประชุม

10
10
8
6
8
10
8
8
10
8
8
250

83
83
82
79
73
59
57
55
51
38
36
1,930

83
82
82
78
72
58
55
54
50
36
35
๑,๘๘๑

77
69
77
75
65
55
52
44
44
33
30
1,663

รับทราบ

3.1.4 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”
(หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจาปี 2563
ปลัดจังหวัดสกลนคร
ผลการประเมินและตัดสินการคัดเลือกฯ ระดับภาค
ปค.มอบหมาย คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินคัดเลือกฯ ระดับภาค
ลงพื้นที่ วันที่11 กันยายน 2563 ณ บ้านท่าแร่ ม.1 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นาโดย
นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ผลการคัดเลือก ระดับภาค ดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ บ้านเทนมีย์ ม. 1 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
(ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเสนอขอรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านส้มปุอย ม. 11 ต.ส้มปุอย อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ
(ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมเสนอขอรับถ้วยรางวัลพระราชทาน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านนางาม ม.5 ต.ศรีสาราญ อ.พรเจริญ
จ.บึงกาฬ
(ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเสนอขอรับถ้วยรางวัลพระราชทาน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)
-ชมเชย บ.ท่าแร่ ม. 1 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(ประกาศเกียรติคุณของ รมต.มท.)
-ชมเชย บ้านห้วยหิน ม. 3 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
(ประกาศเกียรติคุณของ รมต.มท.)
*(ปค.จะจัดพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ประจาปี 2564)*
ที่ประชุม
รับทราบ
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3.1.5 กาหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนตุลาคม 2563
ปลัดจังหวัดสกลนคร
- วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
อาเภอเจริญศิลป์
- วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
อาเภอพรรณานิคม
- วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
อาเภอคาตากล้า
- วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
อาเภอภูพาน
ที่ประชุม
รับทราบ
3.1.6 การกาหนดวันจัดงานรวมน้ าใจไทสกลจังหวั ดสกลนคร และงานกาชาด
ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ปลัดจังหวัดสกลนคร
ส านั กงานเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด สกลนคร จั ดประชุม คณะกรรมการเหล่ า
กาชาดจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๓ หลังใหม่ และมีมติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดวันจัดงาน
กาชาด ประจาปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
สกลนคร ทั้งนี้ การจัดงานกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา จะกาหนดเป็น
ห้วงเดียวกันและสถานที่เดียวกันกับการจัดงานประจาปีของจังหวัดสกลนคร ชื่อ งานรวมน้าใจไทสกล
จังหวัดสกลนคร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณ
ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
ที่ประชุม
รับทราบ
3.1.7 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจาเดือนกันยายน 2563
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
สรุปข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
จังหวัดสกลนครได้รับการจัดสรรงบประมาณ
539,627,691.74 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้
534,280,074.81 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย
99.01
คงเหลือ
4,370,416.93 ล้านบาท
ร้อยละคงเหลือ
0.81
ขอให้อาเภอทุกอาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงไตรมาส
ที่ประชุม
รับทราบ
3.1.8 การผ่อนคลายให้ดาเนินการหรือทากิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 7
ป้องกันจังหวัดสกลนคร
ตามคาสั่งจังหวัดสกลนครที่ 19/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดาเนินการ
หรือทากิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 7 จึงมีคาสั่งให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
การเปิดดาเนินการสถานที่ กิจการ และกิจกรรมต่างๆ ให้สถานที่ กิจการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดาเนินการไว้แล้ วคงดาเนินการต่อไปภายใต้
เงื่อนไง เงื่อนเวลา รวมทั้งมาตรการปูองกันโรค การจัดระบบระเบียบต่างๆ ตามที่ราชการกาหนดไว้
เดิ ม และให้ ส ถานที่ กิ จ การ และกิ จ กรรมที่ จั ง หวั ด สกลนครได้ เ คยอนุ ญ าตให้ เ ปิ ด ด าเนิ น การ
ในขั้นทดลองดังต่อไปนี้
1) การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิท ยาลัย โรงเรียนหรือสถาบัน
กวดวิชา และการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบครบจานวน ครบห้อง ครบชั้นเรียน
2) สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้
ให้มีการชมการแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันได้ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดาเนินการตามมาตรการปูองกัน
โรคที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด
/3) พาหนะเพื่อ…
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3) พาหนะเพื่ อ การขนส่ ง ทางสาธารณะทั้ ง ทางบกและทางน้ าสามารถ
บรรทุกผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบและกากับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการ กิจกรรมและสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คาแนะนาของทางราชการ
รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรื อระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ องด้ว ย ซึ่ งพนั กงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจตรวจสอบการ
ดาเนิ น การ และหากพบการกระทาที่อาจมีความเสี่ ยงต่อการแพร่โ รค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้
คาแนะนา ตักเตือน ห้ามปราม และมีอานาจกาหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครมีคาสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่ว คราวและ
ดาเนินคดีต่อผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้
การบั งคับใช้มาตรการปูองกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแล
รับผิดชอบสถานที่กิจกรรมและกิจการต่างๆ จัดให้มีมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
และให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารหรื อเข้ าไปยั ง สถานที่ห รื อร่ ว มทากิ จกรรมเช่น ว่ านั้ น สวมหน้ า กากอนามัย หรื อ
หน้ากากทางเลือก รักษาระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคตามที่ราชการกาหนดตลอดจน
เข้าระบบแอปพลิเคชันที่กาหนดและต้องยอมรับการกักกันตามระยะเวลาและในสถานที่ที่รัฐกาหนด
หากอยู่ในข่ายที่ต้องรับการกักกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
3.2 สานักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
3.2.1 การด าเนิ น โครงการอนุรั กษ์พัน ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
- เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามหนังสือ
จังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่สน 0023.1/ว4942 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 แจ้งให้ อปท.เข้าร่วมสนอง
พระราชดาริฯ ให้ครบทุกแห่ง
จังหวัดสกลนคร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดาริฯ
เรียบร้อยแล้ว จานวน 20 แห่ง ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสสมาชิก

ชื่อหน่วยงาน

8-5470201
8-6470203
8-6470205
8-6471502
8-6471503
8-6471504
8-6471401
8-6470702
8-5470409
8-5470401
8-6470410

ทต.กุสุมาลย์
อบต.นาโพธิ์
อบต.อุ่มจาน
อบต.ด่านม่วงคา
อบต.แมดนาท่ม
อบต.เหล่าโพนค้อ
อบต.เต่างอย
อบต.สุวรรณคาม
ทต.นาหัวบ่อ
ทต.บัวสว่าง
อบต.บะฮี

ตาบล
ตาบลกุสุมาลย์
ตาบลนาโพธิ์
ตาบลอุ่มจาน
ตาบลด่านม่วงคา
ตาบลแมดนาท่ม
ตาบลเหล่าโพนค้อ
ตาบลเต่างอย
ตาบลสุวรรณคาม
ตาบลนาหัวบ่อ
ตาบลสว่าง
ตาบลบะฮี
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อาเภอ
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
โคกศรีสุพรรณ
โคกศรีสุพรรณ
โคกศรีสุพรรณ
เต่างอย
นิคมน้าอูน
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
/12.อบต.กกปลาซิว...
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

8-6471803
8-3470102
8-6470113
8-6470114
8-5470801
8-5471203
8-5471108
8-5471102
8-6471104

อบต.กกปลาซิว
เทศบาลนครสกลนคร
อบต.ดงมะไฟ
อบต.ห้วยยาง
ทต.หนองแวง
ทต.พันนา
ทต.ท่าก้อน
ทต.อากาศอานวย
อบต.อากาศนวย

ตาบลกกปลาซิว
ตาบลธาตุเชิงชุม
ตาบลดงมะไฟ
ตาบลห้วยยาง
ตาบลหนองแวง
ตาบลพันนา
ตาบลท่าก้อน
ตาบลอากาศอานวย
ตาบลอากาศ

ภูพาน
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
วานรนิวาส
สว่างแดนดิน
อากาศอานวย
อากาศอานวย
อากาศอานวย

จั ง หวั ดสกลนคร มีอ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ส่ ง เอกสารประกอบการขอสมัค รเข้า ร่ว ม
โครงการฯ (อยู่ระหว่างการสมัครฯ) จานวน 23 แห่ง ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อหน่วยงาน

อาเภอ

ลาดับที่

ชื่อหน่วยงาน

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

ทต.ท่าแร่
ทต.งิ้วด่อน
ทต.กุดเรือคา
ทต.ศรีวิชัย
ทต.ไร่
ทต.โพนแพง
ทต.บ่อแก้ว
อบต.กุสุมาลย์
อบต.นาเพียง
ทต.คาตากล้า
อบต.คาตากล้า

เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
วานรนิวาส
วานรนิวาส
พรรณานิคม
อากาศอานวย
บ้านม่วง
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
คาตากล้า
คาตากล้า

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ทต.สร้างค้อ
ทต.พังโคนศรีจาปา
ทต.พังโคน
ทต.ไฮหย่อง
ทต.แร่
อบต.ต้นผึ้ง
ทต.บะหว้า
อบต.หนองบัวสิม
อบต.บึงทวาย
อบต.ค้อเขียว
อบต.นิคมน้าอูน

ภูพาน
พังโคน
พังโคน
พังโคน
พังโคน
พังโคน
อากาศอานวย
นิคมน้าอูน
อ.เต่างอย
วาริชภูมิ
นิคมน้าอูน

ที่ประชุม

รับทราบ

/3.2.2 เร่งรัดการ…
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3.2.2 เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ตาม ข้อ 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการกาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ตาม ข้อ 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
จานวน ออก
อปท.
แล้ว
ยังไม่ออก
(แห่ง) (แห่ง)
(แห่ง)
140

122

18

คิดเป็น ร้อย
ละ 87.14
อปท.ที่ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ

ที่ประชุม

ลาดับที่
ชื่อ อปท.
1
อบต.กุสุมาลย์
2
อบต.นาเพียง
3
อบต.นาโพธิ์
4
อบต.แมดนาท่ม
5
อบต.บึงทวาย
6
อบต.สุวรรณคาม
7
อบต.ดงหม้อทองใต้
8
อบต.ดงเหนือ
9
อบต.บ่อแก้ว
10 ทต.เชียงสือ
11 อบต.ม่วงลาย
12 ทต.หนองแวง
13 อบต.ขัวก่าย
14 อบต.นาคา
15 อบต.วานรนิวาส
16 อบต.คาสะอาด
17 อบต.ตาลโกน
18 อบต.แวง
รับทราบ

อาเภอ
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
กุสุมาลย์
โคกศรีสุพรรณ
เต่างอย
นิคมน้าอูน
บ้านม่วง
บ้านม่วง
บ้านม่วง
โพนนาแก้ว
เมืองสกลนคร
วานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
/3.2.3 การออกข้อบัญญัติ...
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3.2.3 การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
1.1 อปท. ที่ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติแล้ว จานวน 83 แห่ง
1.2 อปท. ที่อยู่ระหว่างดาเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
จานวน 42 แห่ง
1) อาเภอกุดบาก ได้แก่ ทต.นาม่อง
2) อาเภอกุสุมาลย์ ได้แก่ อบต.อุ่มจาน
3) อาเภอโคกศรีสุพรรณ ได้แก่ ทต.ตองโขบ อบต.แมดนาท่ม และ
อบต.เหล่าโพนค้อ
4) อาเภอเจริญศิลป์ ได้แก่ อบต.โคกศิลา อบต.เจริญศิลป์ และ อบต.
บ้านเหล่า
5) อาเภอเต่างอย ได้แก่ อบต.บึงทวาย
6) อาเภอนิคมน้าอูน ได้แก่ อบต.สุวรรณคาม และ อบต.หนองปลิง
7) อาเภอบ้านม่วง ได้แก่ อบต.ดงเหนือ และ อบต.บ่อแก้ว
8) อาเภอพรรณานิคม ได้แก่ ทต.พอกน้อย ทต.ไร่ อบต.ช้างมิ่ง และ
อบต.บะฮี
9) อาเภอพังโคน ได้แก่ ทต.พังโคน และ ทต.ไฮหย่อง
10) อาเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ อบต.นาตงวัฒนา
11) อาเภอภูพาน ได้แก่ อบต.กกปลาซิว
12) อาเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ อบต.ขมิ้น อบต.ดงชน อบต.ดงมะไฟ
อบต.โนนหอม และ อบต.พังขว้าง
13) อาเภอวานรนิวาส ได้แก่ อบต.นาคา และ อบต.วานรนิวาส
14) อาเภอวาริชภูมิ ได้แก่ อบต.ค้อเขียว
15) อาเภอสว่างแดนดิน ได้แก่ ทต.โคกสี ทต.พันนา อบต.ตาลโกน
อบต.ทรายมูล อบต.ธาตุทอง อบต.บ้านถ่อน และอบต.สว่างแดนดิน
16) อาเภอส่องดาว ได้แก่ ทต.ท่าศิลา และ ทต.ส่องดาวหนองแดง
17) อาเภออากาศอานวย ได้แก่ ทต.นาฮี ทต.บะหว้า ทต.โพนแพง
และ ทต.สามัคคีพัฒนา
1.3 อปท.ที่ยังไม่ดาเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ จานวน 15 แห่ง
1) อาเภอเตางอย ได้แก่ อบต.เต่างอย และ อบต.นาตาล
2) อาเภอบ้านม่วง ได้แก่ ทต.ห้วยหลัว และ อบต.ดงหม้อทอง
3) อาเภอพรรณานิคม ได้แก่ ทต.พรรณานคร และ ทต.วังยาง
4) อาเภอพังโคน ได้แก่ อบต.ม่วงไข่
5) อาเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ทต.นาแก้ว
6) อาเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ ทต.เชียงเครือ อบต.โคกก่อง
อบต.ม่วงลาย และ อบต.ห้วยยาง
7) อาเภอสว่างแดนดิน ได้แก่ อบต.คาสะอาด และ อบต.แวง
8) อาเภอส่องดาว ได้แก่ ทต.ส่องดาว
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.)
/สรุปการออกข้อบัญญัติ...
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ที่ประชุม
รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (3)
เรื่องที่นาเข้าที่ประชุมของท้องถิ่นจังหวัดสลนคร เป็นเรื่องสาคัญ
ที่การดาเนินการต่างๆ ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น จะต้องดาเนินการให้ครบถ้วน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องปัญหา อุปสรรค สาคัญ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ และอาเภอ
ในรอบเดือนที่ผ่านมานาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณา
4.1 อาเภอ ทุกอาเภอ
4.1.1 อาเภอเมืองสกลนคร
นายอาเภอเมืองสกลนคร
1. เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากปัจจุบัน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ นาชุมชน มีความต้องการที่จัด งานประเพณี โดยมีหมอลาซิ่ง และกิจกรรม
อื่นๆ จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1) ขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้ไว้
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.2 อาเภอสว่างแดนดิน
นายอาเภอสว่างแดนดิน
1. ตามที่อาเภอสว่างแดนดิน ได้รับงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หลาย
โครงการ แต่จะมี 2 โครงการที่จะต้องคืนงบประมาณ
2. การตั้งกลุ่ม Line เพื่อใช้ประสานงานภายใน
ที่ประชุม
รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1)
1. ขอให้ หั วหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสื อซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ของจังหวัดสกลนคร ได้รับทราบว่า หากเข้าพื้นที่
ในอาเภอใด ขอให้แจ้งนายอาเภอในพื้นที่ได้รับทราบด้วย
2. การตั้งกลุ่ม Line ตามข้อเสนอขอนายอาเภอสว่างแดนดิน
ขอให้พิจารณาตั้งกลุ่มไลน์ดังกล่าว
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.4 อาเภอพังโคน
นายอาเภอพังโคน
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.5 อาเภอบ้านม่วง
นายอาเภอบ้านม่วง
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
/4.1.6 อาเภอพรรณนานิคม…
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4.1.6 อาเภอพรรณนานิคม
นายอาเภอพรรณนานิคม
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.7 อาเภออากาศอานวย
นายอาเภออากาศอานวย
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.8 อาเภอวาริชภูมิ
นายอาเภอวาริชภูมิ
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.9 อาเภอภูพาน
นายอาเภอภูพาน
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.10 อาเภอกุสุมาลย์
นายอาเภอกุสุมาลย์
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.11 อาเภอคาตากล้า
นายอาเภอคาตากล้า
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.12 อาเภอส่องดาว
นายอาเภอส่องดาว
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.13 อาเภอโคกศรีสุพรรณ
นายอาเภอโคกศรีสุพรรณ
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.14 อาเภอเจริญศิลป์
นายอาเภอเจริญศิลป์
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.15 อาเภอโพนนาแก้ว
นายอาเภอโพนนาแก้ว
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.16 อาเภอกุดบาก
นายอาเภอกุดบาก
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.17 อาเภอนิคมน้าอูน
นายอาเภอนิคมน้าอูน
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.1.18 อาเภอเต่างอย
นายอาเภอเต่างอย
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
/4.2 ส่วนราชการ...
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4.2 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.2.1 สานักงานจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสกลนคร - ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2.๒ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร
ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร มีเครื่องมือจานวนมาก จากเครื่องสูบส่งระยะไกล
เดิมระยะทางได้ 3 กิโลเมตร และต่อไปจะสามารถสูบส่งได้ถึง 10 กิโลเมตร
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2.๓ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
จะมี บุ ค ลากรของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สกลนคร จะไปเป็ น
พัฒนาการอาเภอในพื้นที่
๔.2.๔ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร - ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2.๕ สานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1)
ฝากเรื่องที่ทางคณะ ส.ว. มาดูงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จานวน 2 ครั้ง
ซึ่งประเด็น ส่ว นใหญ่ที่ป ระชาชนเสนอคือ เรื่องของที่ดิน ดังนั้น จึงขอให้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร ได้พิจารณาตรวจสอบและดาเนินการ
ที่ประชุม
รับทราบ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
เรื่ อ ง ส.ค. 1 เพื่ อ ออกโฉนดที่ดิ น ที่ อ าเภอกุด บาก อยู่ ร ะหว่ า ง
พิจารณาตรวจสอบและดาเนินการ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2.๖ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2.๗ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2.๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
4.2.9 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
- ไม่มี –
ที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนโยบายหรือข้อราชการสาคัญของผู้บริหารจังหวัด
5.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
1) การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ
2) งบเบิ กจ่ ายจังหวัด งบภัยแล้ ง ให้ นายอาเภอตรวจเช็คการดาเนินการเบิกจ่าย
ให้เสร็จเรียบร้อยทุกอาเภอ
3) ประเด็ นการตรวจติ ดตามโครงการของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย
ที่ทางสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสานักงาน
คณะกรรมการปู อ งกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จะตรวจติดตามมีประมาณ
6 โครงการที่ออกตรวจติดตาม เช่น โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจ
ติดตามโครงการฯ
4) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
การจ้างงานของกรมการปกครอง ช่วยกวดขันการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5) โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ (อพ.สธ.)
จังหวัดอื่นให้ท้องถิ่นดาเนินการสมัครจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดสกลนครยังดาเนินรับสมัครไม่แล้ว
เสร็จจึงขอให้อาเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยกาหนดโรงเรียนเป็นที่ตั้ง 1 โรงเรียน
1 ท้องถิ่น 1 (อพ.สธ.)
6) ช่ ว งวั น ที่ 14 – 20 ตุ ล าคม 2563 ขอให้ ทุ ก คนอยู่ ใ นพื้ น ที่ และขอให้
ตรวจสอบโครงการพระราชดาริในพื้นที่ รวมถึงอาเภอที่รับผิดชอบเรื่องหนองหาร และโครงการ โคก
หนอง นา โมเดล ขอให้เตรียมความพร้อม
7) การเตรียมพร้อมรับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ภัยแล้ง ขอให้เตรียม
ความพร้อมไว้ล่วงหน้า น้าอุปโภค บริโภค และน้าประปา อย่าให้มีปัญหาขาดแคลนน้าเกิดขึ้น
8) ให้ ป ลั ด จั ง หวั ด สกลนคร และโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด สกลนคร
ได้กากับในการตรวจสอบเครื่องเล่นในการจัดงานในพื้นที่ ให้ มีความปลอดภัย และตามมาตรการ
ปู อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และตรวจสอบการจั ด งานประเพณี
งานต่างๆ ในพื้นที่
9) การรายงานเหตุการณ์/สถานการณ์สาคัญ ฝุายปกครอง ยัง ช้าในเรื่องของการ
รายงานข่ า ว จึ ง ขอฝากให้ ป ลั ด จั ง หวั ด สกลนคร และนายอ าเภอ ได้ ซั ก ซ้ อ มที ม งานการข่ า วให้
ผู้บังคับบัญชาทราบให้ทันท่วงที
5.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1)
1) จากที่ได้ออกตรวจเยี่ยมอาเภอ ใน 7 อาเภอ ขอขอบคุณท่านนายอาเภอ ที่ยัง
รักษามาตรฐาน ทั้งนี้ ขอให้เน้นย้าเรื่องความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2) การเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีหลายๆ คนที่จะต้องเกษียณอายุราชการ ก็รู้สึก
ใจหาย และขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกๆท่าน
/5.2 รองผู้ว่าราชการ...
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5.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (2)
1. งบภัยแล้ง สานักงบประมาณได้อนุมัติโครงการและงบประมาณมาเพิ่มเติมหลายโครงการ
จึงขอให้นายอาเภอเตรียมการดาเนินการให้พร้อม
2. กลุ่ม Line ที่นายอาเภอควรรายงานสาคัญ คือ 1. กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการและ
นายอาเภอ 2. กลุ่มมหาดไทยสกลนคร ส่วนกลุ่มที่ต้องการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ควรเป็นกลุ่ม
หัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ
5.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (3)
1) การตั้งโรงเรียนจิตอาสา 904 ที่สกลนคร
2) การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อรองรับการรับเสด็จฯ ในพื้นที่
5.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (4)
1) การดาเนินการในเขตพื้นที่ที่ต้องขออนุญาต เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันกาลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการที่ก่อสร้างไปแล้วแต่ไม่ได้ขออนุญาต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1)
ขอให้ท่านรองสาโรช กาญจนพงศ์ ได้พิจารณาแจ้งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรื่องการเจาะบ่อบาดาล
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –
ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 09.40 น.
ลงชื่อ เสาวนีย์ กองแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม ลงชื่อ สุขสันติ วิเวก ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวนีย์ กองแก้ว)
(นายสุขสันติ วิเวก)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
จ่าจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

