
“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 

 
ส าเนารายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอ าเภอ 

ประจ าเดือน  กันยายน  2563 
วันอังคารที ่ 29  กันยายน  2563 เวลา 08.00 น. 
ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 3 

----------------------------------- 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 1. นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  
 2. นายด ารงค์  สิริวิชย  อ่ิมวิเศษ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1)   

3. นายปรีชา  ทองค า   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (2)   
4. นายพูนศักดิ์    วาณิชวิเศษกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (3) 
5. นายสาโรช  กาญจนพงศ ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (4)  

 6. นายพิสิษฐ์  แร่ทอง   ปลัดจังหวัดสกลนคร 
7. นายอภิชัย    ชัยชมภู     หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร 
8. นายพิทยา  กุดหอม   ผอ. ศูนย์ ปภ. เขต ๗ สกลนคร 

  9. นายชัยวัฒน์   ปลายเนิน   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 
  10. นายจิรศักดิ ์ สีหามาตย์  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร 
  11. นายวรวุฒิ  หลายพูนสวัสดิ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร 

12. นายวิชาญ  แท่นหิน   หัวหน้าส านักงานปูองกันและ- 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 

  13. นายจรัสพงศ์ ค าดอกรับ   ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
  14. นายพีร  ฮามวงศ์   ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 
  15. นายวีระ  ฤกษ์วาณิชย์กุล  นายอ าเภอเมืองสกลนคร 
  ๑6. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร   นายอ าเภอสว่างแดนดิน 
  ๑7. จ.ส.อ.ค านึง  พรหมพิมพ์  นายอ าเภอพังโคน 
  18. นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา  นายอ าเภอวาริชภูมิ 
  19. พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์  นายอ าเภอกุสุมาลย์ 
  20. นายนวรัตน์   วงศ์ปิ่นเพ็ชร์  นายอ าเภอบ้านม่วง 
  21. นายสุวิชาญ  ไชยโกมล  นายอ าเภอพรรณานิคม 
  22. นายเอกภพ  โสภณ   นายอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
  23. นายสถิรพัฒน์ ทัศคร   แทนนายอ าเภอส่องดาว 
  ๒4. นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล  นายอ าเภออากาศอ านวย 
  ๒5. นายวิวัฒน์  เตชจินดาวงศ์  นายอ าเภอภูพาน 
  ๒6. นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี  นายอ าเภอวานรนิวาส 
  ๒7. นายศักดิ์ดา  ต้นคชสาร  นายอ าเภอค าตากล้า 
  ๒8. นายปรีชา  มณีสร้อย  นายอ าเภอกุดบาก 
  ๒9. นายสุโชต ิ  กาญจนกุล  นายอ าเภอเจริญศิลป์ 
  30. นายกฤษฎิ์  โสมปัดทุม  นายอ าเภอเต่างอย 
   31. นายพลกฤษ  เรืองสุกใส  นายอ าเภอนิคมน้ าอูน 

/32. นายโกเมน… 
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  32. นายโกเมน  ชาลี   นายอ าเภอโพนนาแก้ว 
  33. นายสุขสันติ  วิเวก   จ่าจังหวัดสกลนคร 
  34. นางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี   ปูองกันจังหวัดสกลนคร 
  ๓5. นางชญาน์ทิพย์   ปุาโพธิ์ชัน  เสมียนตราจังหวัดสกลนคร 
  36. นายริฐินันท์  ปามุทา   หน.ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองฯ 
  37. นางสาวเพ็ญยุพา แจ้หุ่มเครือ  หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนฯ 

38. นายบรรจง  ตรีกุล   ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
39. นายสังสรรค์  ศูนย์สา   ผอ.อ านวยการ สนจ. 

  40. นายกิตติศักดิ์ พรหมค าบุตร  นิติกรช านาญการ 
41. นางสุวาสนา  วงศ์กาไสย  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
42. นายหมวดโทเชี่ยวชาญ ยาทองไชย  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
43. นางสาวเสาวนีย์ กองแก้ว   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
44. นายอนุสรณ์   ค าเมือง   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
45. นายโกเสก  กุดตุ้ม   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
46. นายธนวัฒน์  ช่วยบ ารุง  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
47. นางสาวอุมากาญจน์ ประแดงปุย  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
48. นางสาวสุจิตรา สิงห์หันต์  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุวิทย์ชัย  วิริรยะประสพสุข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    -ไม่มี- 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนสิงหาคม  2563 
      เมื่อวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม 2563 
ปลัดจังหวัดสกลนคร    ที่ท าการปกครองจังหวัดสกลนคร ได้จัดท าเอกสารส าเนารายงานการประชุม  เมื่อวันศุกร์ที่ 

28  สิงหาคม  2563  ตามแนบท้ายวาระ จ านวน  11  แผ่น หากส่วนราชการ/หน่วยงาน มีความ
ประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ประสานฝุายเลขานุการ (กลุ่มงานปกครอง ที่ท าการปกครองจังหวัด
สกลนคร โทร/โทรสาร 042-711461  E-mail : dopasakons@gmail.com) 

ที่ประชุม รับรอง 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี  3…   
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ   
      3.๑ ที่ท าการปกครองจังหวัดสกลนคร  
   3.1.1 สรุปข้อมูลการด าเนินการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร    
ปลัดจังหวัดสกลนคร  การด าเนินการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดสกลนคร จ านวน  139 แห่ง  (ข้อมูลนับถึงวันที่ 28  กันยายน  2563) 
- จ านวน ทต./อบต.  139  แห่ง 
- ด าเนินการฝึกอบรมแล้ว  111  แห่ง 
  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   79.86  เปอร์เซ็นต์  
- คงเหลือ   28  แห่ง 
  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   20.14  เปอร์เซ็นต์ 

    ขอให้อ าเภอเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  2563 
ที่ประชุม รับทราบ 
   3.๑.2 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ฯลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ปลัดจังหวัดสกลนคร วันที่  22 ก.ย. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลาง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 677.79 ล้านบาท 
ส าหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน จ านวน 7 เดือน (ตั้งแต่เดือน มี.ค.63 - ก.ย. ๖๓)   ให้แก่
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ รวมทั้งสิ้น 273,321 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    1) ก านันและผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 500 บาท ต่อเดือน  
   2) แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ จ านวน 300 บาท ต่อเดือน  

ที่ประชุม รับทราบ 
   3.1.3 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart 
Team)   
ปลัดจังหวัดสกลนคร  ผลการด าเนินการของอ าเภอ 

  สรุปผลการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ จ านวนผู้มาสอบ ฯ 
ครบ ทั้ง ๒ ภาค  (สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์)  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓  ดังนี้ 

 
ล าดับ อ าเภอ ต าบล อัตรา จ านวน

ผู้สมัคร 
จ านวนผู้มีสิทธิสอบ ฯ จ านวนผู้มาสอบ ฯ 

ครบทั้ง 2 ภาค 
๑ เมืองสกลนคร 16 32 371 367 297 
2 สว่างแดนดิน 16 32 196 196 177 
3 วานรนิวาส 14 28 170 170 149 
4 พรรณานิคม 10 20 163 157 143 
5 อากาศอ านวย 8 16 118 117 101 
6 บ้านม่วง 9 18 125 98 90 
7 วาริชภูม ิ 5 10 91 91 85 

/8 โพนนาแก้ว
... 
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8 โพนนาแก้ว 5 10 83 83 77 
9 พังโคน 5 10 83 82 69 

10 โคกศรีสุพรรณ 4 8 82 82 77 
11 กุดบาก 3 6 79 78 75 
12 เต่างอย 4 8 73 72 65 
13 กุสุมาลย์ 5 10 59 58 55 
14 ค าตากล้า 4 8 57 55 52 
15 ภูพาน 4 8 55 54 44 
16 เจริญศิลป์ 5 10 51 50 44 
17 ส่องดาว 4 8 38 36 33 
18 นิคมน้ าอูน 4 8 36 35 30 
 รวมทั้งสิ้น 125 250 1,930 ๑,๘๘๑ 1,663 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

3.1.4 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 
(หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจ าปี 2563    
ปลัดจังหวัดสกลนคร  ผลการประเมินและตัดสินการคัดเลือกฯ ระดับภาค 

    ปค.มอบหมาย คณะกรรมการตรวจประเมินและตัดสินคัดเลือกฯ ระดับภาค 
ลงพ้ืนที่ วันที่11 กันยายน 2563 ณ บ้านท่าแร่ ม.1 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น าโดย  
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.ศรีส าราญ 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.) ประจ าปี 2564)* 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

/3.1.5  ก าหนดแผน… 
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 3.1.5  ก าหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิต  ประจ าเดือนตุลาคม  2563 
ปลัดจังหวัดสกลนคร  - วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563  อ าเภอเจริญศิลป์ 

- วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 อ าเภอพรรณานิคม 
- วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563  อ าเภอค าตากล้า 
- วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  อ าเภอภูพาน 

ที่ประชุม รับทราบ 
   3.1.6 การก าหนดวันจัดงานรวมน้ าใจไทสกลจังหวัดสกลนคร และงานกาชาด 
ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔    
ปลัดจังหวัดสกลนคร    ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการเหล่า

กาชาดจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๓ หลังใหม่ และมีมติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดวันจัดงาน
กาชาด ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
สกลนคร ทั้งนี้ การจัดงานกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา จะก าหนดเป็น
ห้วงเดียวกันและสถานที่เดียวกันกับการจัดงานประจ าปีของจังหวัดสกลนคร ชื่อ งานรวมน้ าใจไทสกล
จังหวัดสกลนคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณ 
ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.1.7 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
ประจ าเดือนกันยายน  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   
 ขอให้อ าเภอทุกอ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงไตรมาส 
ที่ประชุม รับทราบ 

3.1.8 การผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 7 
ป้องกันจังหวัดสกลนคร  ตามค าสั่งจังหวัดสกลนครที่ 19/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ด าเนินการ

หรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 7 จึงมีค าสั่งให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
การเปิดด าเนินการสถานที่ กิจการ และกิจกรรมต่างๆ ให้สถานที่ กิจการ

และกิจกรรมต่างๆ ที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดด าเนินการไว้แล้วคงด าเนินการต่อไปภายใต้
เงื่อนไง เงื่อนเวลา รวมทั้งมาตรการปูองกันโรค การจัดระบบระเบียบต่างๆ ตามที่ราชการก าหนดไว้
เดิม และให้สถานที่ กิจการ และกิจกรรมที่จังหวัดสกลนครได้เคยอนุญาตให้เปิดด าเนินการ  
ในขั้นทดลองดังต่อไปนี้ 

1) การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบัน
กวดวิชา และการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบครบจ านวน ครบห้อง ครบชั้นเรียน 

2) สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ 
ให้มีการชมการแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันได้ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องด าเนินการตามมาตรการปูองกัน
โรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

/3) พาหนะเพ่ือ… 
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3) พาหนะเพ่ือการขนส่งทางสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ าสามารถ
บรรทุกผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบและก ากับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการ กิจกรรมและสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ค าแนะน าของทางราชการ 
รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจสอบการ
ด าเนินการ และหากพบการกระท าที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้
ค าแนะน า ตักเตือน ห้ามปราม และมีอ านาจก าหนดช่วงระยะเวลาเพ่ือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครมีค าสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวและ
ด าเนินคดีต่อผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ 

การบังคับใช้มาตรการปูองกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแล
รับผิดชอบสถานที่กิจกรรมและกิจการต่างๆ จัดให้มีมาตรการปูองกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด
และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่หรือร่วมท ากิจกรรมเช่นว่านั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากทางเลือก รักษาระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคตามท่ีราชการก าหนดตลอดจน
เข้าระบบแอปพลิเคชันที่ก าหนดและต้องยอมรับการกักกันตามระยะเวลาและในสถานที่ที่รัฐก าหนด
หากอยู่ในข่ายที่ต้องรับการกักกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.2 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
3.2.1 การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  

- เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามหนังสือ
จังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่สน 0023.1/ว4942 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 แจ้งให้ อปท.เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ให้ครบทุกแห่ง 
   จังหวัดสกลนคร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ 
เรียบร้อยแล้ว จ านวน  20 แห่ง  ดังนี้ 

ล าดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อหน่วยงาน ต าบล อ าเภอ 

1 8-5470201 ทต.กุสุมาลย์ ต าบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 
2 8-6470203 อบต.นาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ กุสุมาลย์ 
3 8-6470205 อบต.อุ่มจาน ต าบลอุ่มจาน กุสุมาลย์ 
4 8-6471502  อบต.ด่านม่วงค า ต าบลด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ 
5 8-6471503 อบต.แมดนาท่ม ต าบลแมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ 
6 8-6471504 อบต.เหล่าโพนค้อ ต าบลเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ 
7 8-6471401 อบต.เต่างอย ต าบลเต่างอย เต่างอย 
8 8-6470702 อบต.สุวรรณคาม ต าบลสุวรรณคาม นิคมน้ าอูน 
9 8-5470409 ทต.นาหัวบ่อ ต าบลนาหัวบ่อ พรรณานิคม 

10 8-5470401 ทต.บัวสว่าง ต าบลสว่าง พรรณานิคม 
11 8-6470410 อบต.บะฮี ต าบลบะฮี พรรณานิคม 

/12.อบต.กกปลาซิว... 
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12 8-6471803 อบต.กกปลาซิว ต าบลกกปลาซิว ภูพาน 
13 8-3470102 เทศบาลนครสกลนคร ต าบลธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร 
14 8-6470113 อบต.ดงมะไฟ ต าบลดงมะไฟ เมืองสกลนคร 
15 8-6470114 อบต.ห้วยยาง ต าบลห้วยยาง เมืองสกลนคร 
16 8-5470801 ทต.หนองแวง ต าบลหนองแวง วานรนิวาส 
17 8-5471203 ทต.พันนา ต าบลพันนา สว่างแดนดิน 
18 8-5471108 ทต.ท่าก้อน ต าบลท่าก้อน อากาศอ านวย 
19 8-5471102 ทต.อากาศอ านวย ต าบลอากาศอ านวย อากาศอ านวย 
20 8-6471104 อบต.อากาศนวย ต าบลอากาศ อากาศอ านวย 

 
จังหวัดสกลนคร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเอกสารประกอบการขอสมัครเข้าร่วม

โครงการฯ (อยู่ระหว่างการสมัครฯ) จ านวน 23 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน อ าเภอ ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน อ าเภอ 

1 ทต.ท่าแร่ เมืองสกลนคร 13 ทต.สร้างค้อ ภูพาน 
2 ทต.งิ้วด่อน เมืองสกลนคร 14 ทต.พังโคนศรีจ าปา พังโคน 
3 ทต.กุดเรือค า วานรนิวาส 15 ทต.พังโคน พังโคน 
4 ทต.ศรีวิชัย วานรนิวาส 16 ทต.ไฮหย่อง พังโคน 

5 ทต.ไร่ พรรณานิคม 17 ทต.แร่ พังโคน 

6 ทต.โพนแพง อากาศอ านวย 18 อบต.ต้นผึ้ง พังโคน 

7 ทต.บ่อแก้ว บ้านม่วง 19 ทต.บะหว้า อากาศอ านวย 
8 อบต.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 20 อบต.หนองบัวสิม นิคมน้ าอูน 
9 อบต.นาเพียง กุสุมาลย์ 21 อบต.บึงทวาย อ.เต่างอย 

11 ทต.ค าตากล้า ค าตากล้า 22 อบต.ค้อเขียว วาริชภูม ิ
12 อบต.ค าตากล้า ค าตากล้า 23 อบต.นิคมน้ าอูน นิคมน้ าอูน 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/3.2.2 เร่งรัดการ… 
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3.2.2 เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
ตาม ข้อ 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  

 เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
ตาม ข้อ 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 

จ านวน 
อปท. 

ออก
แล้ว ยังไม่ออก 

(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) 

140 122 18 

คิดเป็น ร้อย
ละ 87.14 

  
อปท.ที่ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ 
 

ล าดับที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ 

1 อบต.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 
2 อบต.นาเพียง กุสุมาลย์ 
3 อบต.นาโพธิ์ กุสุมาลย์ 
4 อบต.แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ 
5 อบต.บึงทวาย เต่างอย 
6 อบต.สุวรรณคาม นิคมน้ าอูน 
7 อบต.ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง 
8 อบต.ดงเหนือ บ้านม่วง 
9 อบต.บ่อแก้ว บ้านม่วง 

10 ทต.เชียงสือ โพนนาแก้ว 
11 อบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร 
12 ทต.หนองแวง วานรนิวาส 
13 อบต.ขัวก่าย วานรนิวาส 
14 อบต.นาค า วานรนิวาส 
15 อบต.วานรนิวาส วานรนิวาส 
16 อบต.ค าสะอาด สว่างแดนดิน 
17 อบต.ตาลโกน สว่างแดนดิน 
18 อบต.แวง สว่างแดนดิน 

ที่ประชุม รับทราบ 
/3.2.3 การออกข้อบัญญัติ... 
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 3.2.3 การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร 
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

1.1 อปท. ที่ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติแล้ว จ านวน   83  แห่ง  
    1.2 อปท. ที่อยู่ระหว่างด าเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
 จ านวน   42  แห่ง  
 1) อ าเภอกุดบาก ได้แก่  ทต.นาม่อง    
 2) อ าเภอกุสุมาลย์ ได้แก่ อบต.อุ่มจาน 

 3) อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ได้แก่ ทต.ตองโขบ อบต.แมดนาท่ม และ
อบต.เหล่าโพนค้อ  
 4) อ าเภอเจริญศิลป์ ได้แก่ อบต.โคกศิลา อบต.เจริญศิลป์ และ อบต.
บ้านเหล่า 

  5) อ าเภอเต่างอย ได้แก่ อบต.บึงทวาย   
  6) อ าเภอนิคมน้ าอูน ได้แก่ อบต.สุวรรณคาม และ อบต.หนองปลิง 
  7) อ าเภอบ้านม่วง ได้แก่ อบต.ดงเหนือ และ อบต.บ่อแก้ว 

 8) อ าเภอพรรณานิคม ได้แก่ ทต.พอกน้อย ทต.ไร่ อบต.ช้างมิ่ง และ 
อบต.บะฮี 

  9) อ าเภอพังโคน ได้แก่ ทต.พังโคน และ ทต.ไฮหย่อง 
  10) อ าเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ อบต.นาตงวัฒนา   
  11) อ าเภอภูพาน ได้แก่ อบต.กกปลาซิว 

 12) อ าเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ อบต.ขมิ้น อบต.ดงชน อบต.ดงมะไฟ  
อบต.โนนหอม และ อบต.พังขว้าง 

  13) อ าเภอวานรนิวาส ได้แก่ อบต.นาค า และ อบต.วานรนิวาส 
  14) อ าเภอวาริชภูมิ ได้แก่ อบต.ค้อเขียว 

 15) อ าเภอสว่างแดนดิน ได้แก่ ทต.โคกสี ทต.พันนา อบต.ตาลโกน 
อบต.ทรายมูล อบต.ธาตุทอง อบต.บ้านถ่อน และอบต.สว่างแดนดิน 

  16) อ าเภอส่องดาว ได้แก่ ทต.ท่าศิลา และ ทต.ส่องดาวหนองแดง 
 17) อ าเภออากาศอ านวย ได้แก่ ทต.นาฮี ทต.บะหว้า ทต.โพนแพง 
และ ทต.สามัคคีพัฒนา 

 1.3 อปท.ที่ยังไม่ด าเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ จ านวน   15  แห่ง 
  1) อ าเภอเตางอย ได้แก่ อบต.เต่างอย และ อบต.นาตาล 
  2) อ าเภอบ้านม่วง ได้แก่ ทต.ห้วยหลัว และ อบต.ดงหม้อทอง 
  3) อ าเภอพรรณานิคม ได้แก่ ทต.พรรณานคร และ ทต.วังยาง 
  4) อ าเภอพังโคน ได้แก่ อบต.ม่วงไข่ 
  5) อ าเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ทต.นาแก้ว 

 6) อ าเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ ทต.เชียงเครือ อบต.โคกก่อง  
อบต.ม่วงลาย และ อบต.ห้วยยาง 

  7) อ าเภอสว่างแดนดิน ได้แก่ อบต.ค าสะอาด และ อบต.แวง 
  8) อ าเภอส่องดาว ได้แก่ ทต.ส่องดาว 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.) 

/สรุปการออกข้อบัญญัติ... 



~ 10 ~ 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 

 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (3) เรื่องท่ีน าเข้าท่ีประชุมของท้องถิ่นจังหวัดสลนคร เป็นเรื่องส าคัญ  

ที่การด าเนินการต่างๆ ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องปัญหา อุปสรรค ส าคัญ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ และอ าเภอ 
    ในรอบเดือนที่ผ่านมาน าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณา 

      4.1 อ าเภอ ทุกอ าเภอ 
   4.1.1 อ าเภอเมืองสกลนคร 
นายอ าเภอเมืองสกลนคร  1. เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากปัจจุบัน

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน มีความต้องการที่จัดงานประเพณี โดยมีหมอล าซิ่ง และกิจกรรม
อ่ืนๆ  จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1) ขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้ไว้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.2 อ าเภอสว่างแดนดิน 
นายอ าเภอสว่างแดนดิน  1. ตามที่อ าเภอสว่างแดนดิน ได้รับงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หลาย

โครงการ แต่จะมี 2 โครงการที่จะต้องคืนงบประมาณ  
    2. การตั้งกลุ่ม Line เพ่ือใช้ประสานงานภายใน 
ที่ประชุม รับทราบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1)  1. ขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสือซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ของจังหวัดสกลนคร ได้รับทราบว่า หากเข้าพ้ืนที่  
ในอ าเภอใด ขอให้แจ้งนายอ าเภอในพื้นที่ได้รับทราบด้วย 

     2. การตั้งกลุ่ม Line ตามข้อเสนอขอนายอ าเภอสว่างแดนดิน 
ขอให้พิจารณาตั้งกลุ่มไลน์ดังกล่าว  

ที่ประชุม รับทราบ 
4.1.4 อ าเภอพังโคน 

นายอ าเภอพังโคน  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.5 อ าเภอบ้านม่วง 
นายอ าเภอบ้านม่วง  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

/4.1.6 อ าเภอพรรณนานิคม… 
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   4.1.6 อ าเภอพรรณนานิคม 
นายอ าเภอพรรณนานิคม  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.7 อ าเภออากาศอ านวย 
นายอ าเภออากาศอ านวย  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.8 อ าเภอวาริชภูมิ 
นายอ าเภอวาริชภูมิ  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.9 อ าเภอภูพาน 
นายอ าเภอภูพาน   - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.10 อ าเภอกุสุมาลย์ 
นายอ าเภอกุสุมาลย์   - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.11 อ าเภอค าตากล้า 
นายอ าเภอค าตากล้า  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.1.12 อ าเภอส่องดาว 
นายอ าเภอส่องดาว  - ไมม่ี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.13 อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
นายอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.14 อ าเภอเจริญศิลป์ 
นายอ าเภอเจริญศิลป์  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.15 อ าเภอโพนนาแก้ว 
นายอ าเภอโพนนาแก้ว  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.16 อ าเภอกุดบาก 
นายอ าเภอกุดบาก  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.17 อ าเภอนิคมน้ าอูน 
นายอ าเภอนิคมน้ าอูน  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.18 อ าเภอเต่างอย 
นายอ าเภอเต่างอย  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
/4.2 ส่วนราชการ... 
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      4.2 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
   4.2.1 ส านักงานจังหวัดสกลนคร 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร   - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 

      ๔.2.๒ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร 
ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร มีเครื่องมือจ านวนมาก จากเครื่องสูบส่งระยะไกล 

เดิมระยะทางได้ 3 กิโลเมตร และต่อไปจะสามารถสูบส่งได้ถึง 10 กิโลเมตร  
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.2.๓ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร จะมีบุคลากรของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จะไปเป็น

พัฒนาการอ าเภอในพื้นที่  
   ๔.2.๔ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร   - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.2.๕ ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1)  ฝากเรื่องที่ทางคณะ ส.ว. มาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จ านวน 2 ครั้ง 

ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ที่ประชาชนเสนอคือ เรื่องของที่ดิน ดังนั้น จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร ได้พิจารณาตรวจสอบและด าเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  เรื่อง ส.ค. 1 เพ่ือออกโฉนดที่ดิน ที่อ าเภอกุดบาก อยู่ระหว่าง

พิจารณาตรวจสอบและด าเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.2.๖ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.2.๗ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร  - ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.2.๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 

- ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.2.9 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร 

- ไม่มี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5    
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนโยบายหรือข้อราชการส าคัญของผู้บริหารจังหวัด 
      5.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

1) การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ 

2) งบเบิกจ่ายจังหวัด งบภัยแล้ง ให้นายอ าเภอตรวจเช็คการด าเนินการเบิกจ่าย 
ให้เสร็จเรียบร้อยทุกอ าเภอ 

3) ประเด็นการตรวจติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่ทางส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ป.ป.ท.) จะตรวจติดตามมีประมาณ 
6 โครงการที่ออกตรวจติดตาม  เช่น โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจ
ติดตามโครงการฯ 

4) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
การจ้างงานของกรมการปกครอง ช่วยกวดขันการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5) โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ. )   
จงัหวัดอ่ืนให้ท้องถิ่นด าเนินการสมัครจนครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้ จังหวัดสกลนครยังด าเนินรับสมัครไม่แล้ว
เสร็จจึงขอให้อ าเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ โดยก าหนดโรงเรียนเป็นที่ตั้ง 1 โรงเรียน 
1 ท้องถิ่น 1 (อพ.สธ.)  

6) ช่วงวันที่ 14 – 20 ตุลาคม  2563 ขอให้ทุกคนอยู่ ในพ้ืนที่   และขอให้
ตรวจสอบโครงการพระราชด าริในพ้ืนที่ รวมถึงอ าเภอที่รับผิดชอบเรื่องหนองหาร  และโครงการ โคก 
หนอง นา โมเดล ขอให้เตรียมความพร้อม 

7) การเตรียมพร้อมรับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ภัยแล้ง ขอให้เตรียม
ความพร้อมไว้ล่วงหน้า  น้ าอุปโภค บริโภค และน้ าประปา อย่าให้มีปัญหาขาดแคลนน้ าเกิดขึ้น 

8)  ให้ปลัดจั งหวัดสกลนคร และโยธาธิการและผั ง เมืองจั งหวัดสกลนคร  
ได้ก ากับในการตรวจสอบเครื่องเล่นในการจัดงานในพ้ืนที่ ให้ มีความปลอดภัย และตามมาตรการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจสอบการจัดงานประเพณี  
งานต่างๆ ในพ้ืนที่ 

9) การรายงานเหตุการณ์/สถานการณ์ส าคัญ ฝุายปกครอง ยังช้าในเรื่องของการ
รายงานข่าว จึงขอฝากให้ปลัดจังหวัดสกลนคร และนายอ าเภอ ได้ซักซ้อมทีมงานการข่าวให้
ผู้บังคับบัญชาทราบให้ทันท่วงท ี

      5.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1) 
1) จากที่ได้ออกตรวจเยี่ยมอ าเภอ ใน 7 อ าเภอ ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอ ที่ยัง

รักษามาตรฐาน ทั้งนี้ ขอให้เน้นย้ าเรื่องความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   2) การเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีหลายๆ คนที่จะต้องเกษียณอายุราชการ ก็รู้สึก 

ใจหาย และขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกๆท่าน 
 
 

/5.2 รองผู้ว่าราชการ... 
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“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 

      5.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (2) 
1. งบภัยแล้ง ส านักงบประมาณได้อนุมัติโครงการและงบประมาณมาเพ่ิมเติมหลายโครงการ 

จึงขอให้นายอ าเภอเตรียมการด าเนินการให้พร้อม 
2. กลุ่ม Line ที่นายอ าเภอควรรายงานส าคัญ คือ 1. กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการและ

นายอ าเภอ  2. กลุ่มมหาดไทยสกลนคร ส่วนกลุ่มที่ต้องการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ควรเป็นกลุ่ม
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ  

    5.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (3) 
 1) การตั้งโรงเรียนจิตอาสา 904 ที่สกลนคร 
 2) การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือรองรับการรับเสด็จฯ ในพ้ืนที่ 
    5.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (4) 

 1) การด าเนินการในเขตพ้ืนที่ที่ต้องขออนุญาต เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันก าลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการที่ก่อสร้างไปแล้วแต่ไม่ได้ขออนุญาต 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1) ขอให้ท่านรองสาโรช กาญจนพงศ์ ได้พิจารณาแจ้งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เรื่องการเจาะบ่อบาดาล 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   
- ไม่มี – 

ที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 09.40  น. 

 
ลงช่ือ  เสาวนีย์  กองแก้ว  ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงช่ือ   สุขสันติ  วิเวก    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นางสาวเสาวนีย์  กองแก้ว)                               (นายสุขสันติ  วิเวก) 
  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ                     จ่าจังหวัดสกลนคร  


