
“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 

 
ส าเนารายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอ าเภอ 

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

----------------------------------- 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร  
2. นายด ารงค์  สิริวิชย  อ่ิมวิเศษ   รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (1)   
3. นายพูนศักดิ์    วาณิชวิเศษกุล  รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (2)   
4. นายวิฑูรย์    นวลนุกูล  รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (3) 

 5. นายพิสิษฐ์  แรทอง   ปลัดจังหวัดสกลนคร 
6. นายนิธิวัฒน์  สังฆะมะณี  แทนหัวหนาส านักงานจังหวัดสกลนคร 
7. นายพิทยา  กุดหอม   ผอ. ศูนย์ ปภ. เขต ๗ สกลนคร 

  8. นายชัยวัฒน์   ปลายเนิน   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 
  9. นายจิรศักดิ์  สีหามาตย์  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร 
  10. นายวรวุฒิ  หลายพูนสวัสดิ์  เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร 

11. นายวิชาญ  แทนหิน   หัวหนาส านักงานปูองกันและ- 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 

  12. วาที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์   ชูกลิ่น   แทนทองถิ่นจังหวัดสกลนคร 
  13. นายพีร  ฮามวงศ์   ผูจัดการการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 
  14. นายสุวิทย์ชัย   วิริยะประสพสุข  ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาสกลนคร 
  15. นายวีระ  ฤกษ์วาณิชย์กุล  นายอ าเภอเมืองสกลนคร 
  16. วาที่ ร.ต.รวยรุง ใครบุตร   นายอ าเภอสวางแดนดิน 
  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 าเภอบานมวง 
  21. นายดนัย  เมืองซอง  แทนนายอ าเภอพรรณานิคม 
  22. นายประคองศักดิ์ ขันเพียแกว  แทนนายอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
  23. นายวรสรณ ์ ปูอมไชยา  นายอ าเภอสองดาว 
  ๒4. นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล  นายอ าเภออากาศอ านวย 
  ๒5. นายวิวัฒน์  เตชจินดาวงศ์  นายอ าเภอภูพาน 
  ๒6. นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี  นายอ าเภอวานรนิวาส 
  ๒7. นายศักดิ์ดา  ตนคชสาร  นายอ าเภอค าตากลา 
  ๒8. นายปรีชา  มณีสรอย  นายอ าเภอกุดบาก 
  ๒9. นายสุโชต ิ  กาญจนกุล  นายอ าเภอเจริญศิลป 
  30. นายกฤษฎิ์  โสมปัดทุม  นายอ าเภอเตางอย 
   31. นางวันนิดา  มั่นคง   แทนนายอ าเภอนิคมน้ าอูน 

/32. นายโกเมน… 
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  32. นายโกเมน  ชาลี   นายอ าเภอโพนนาแกว 
  33. นายสุขสันติ  วิเวก   จาจังหวัดสกลนคร 
  34. นางสาวกรณ์กาญจน์ แกวดี   ปูองกันจังหวัดสกลนคร 
  ๓5. นางชญาน์ทิพย์   ปุาโพธิ์ชัน  เสมียนตราจังหวัดสกลนคร 
  36. นายริฐินันท์  ปามุทา   หน.ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองฯ 
  37. นางสาวเพ็ญยุพา แจหุมเครือ  หน.ศูนย์บริหารการทะเบียนฯ 

38. นายบรรจง  ตรีกุล   ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
39. นายสังสรรค์  ศูนย์สา   ผอ.อ านวยการส านักงานจังหวัด 

  40. นายประยงค์ หระสิทธิ์  เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
41. นางสุวาสนา  วงศ์กาไสย  เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
42. นายหมวดโทเชี่ยวชาญ ยาทองไชย  เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
43. นายอนุสรณ์   ค าเมือง   เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
44. นายธนวัฒน์  ชวยบ ารุง  เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
45. นางไพวัลย์  บุญทาว   เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
46. นายไพรทูล    กองกัลยา   เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
47. นายอดิศร  โพธิ์สุ    เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
48. นายกฤตคิุณ  แกวคุณนอก   เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
49. นายทวีศักดิ์  ค าบรรจง   เจาพนักงานปกครองช านาญการ 
50. นายโกเสก  กุดตุม   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
51. นางสาวอุมากาญจน์ ประแดงปุย  เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
52. นางสาวสุจิตรา สิงห์หันต์  เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
53. นายกิตติศักดิ์  พรหมค าบุตร   นิติกรช านาญการ 
54. นางสาวอรอนงค์  พรหมพิมพ์   นิติกรปฏิบัติการ 
55. นายธีรวุฒิ  ดาวภิรมย์   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
56. วาที่รอยตรีธีระพันธ์  สมบูรณ์   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
57. นางสาวชยาภา  ศรีสุข   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ 
58. นางณัฐธยาน์  ค าศรีพล   เจาหนาที่ปกครองปฏิบัติงาน 
59. นางสาวเนาวรัตน์  วะดวงไชย   เจาหนาที่ปกครองปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 - ไมมี - 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน  2563 
      เมื่อวันอังคารที ่ 29  พฤศจิกายน  2563 
จ่าจังหวัดสกลนคร    ที่ท าการปกครองจังหวัดสกลนคร ไดจัดท าเอกสารส าเนารายงานการประชุม 

เมือ่วันศุกร์ที่ 27  พฤศจิกายน  2563  ตามแนบทายวาระ จ านวน  17  แผน หากสวนราชการ/หนวยงาน
มีความประสงค์จะแกไขเพ่ิมเติม ขอใหประสานฝุายเลขานุการ (กลุมงานปกครอง 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    
จ่าจังหวัดสกลนคร  การด าเนินการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดสกลนคร จ านวน  139 แหง  (ขอมูลนับถึงวันที่ 28  ธันวาคม  2563) 
- จ านวน ทต./อบต.  139  แหง 
- ด าเนินการฝึกอบรมแลว  139  แหง 
  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   100  เปอร์เซ็นต์  
- คงเหลือ   0  แหง 
  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   0.00  เปอร์เซ็นต์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
   3.๑.2 การด าเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จังหวัดสกลนคร ประจ าเดือน มกราคม 
จ่าจังหวัดสกลนคร  ก าหนดการออกหนวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และกิจกรรมหนวยแพทย์

เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสองดาววิทยาคม บานโนนสะอาด  
หมูที่ 9 ต าบลสองดาว อ าเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 

ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร การด าเนินการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หากสามารถปรับลดคน ลดปริมาณ

ความแออัดในการใหการบริการไดหรือไม ใหที่ท าการปกครองหารือกับอ าเภอเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ใหเหมาะสมกับสถานการณเ์พ่ือปูองกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
   3.1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  
ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
จ่าจังหวัดสกลนคร  1) สรุปผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจ าเดือนธันวาคม 2563    
 1.1) งานรับบริจาคโลหิต  

 - ประจ าเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 8 ครั้ง มีผูบริจาคโลหิต 
จ านวน 951 ราย ไดปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จ านวน 371,800 ซี.ซี. 

 - ตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 จ านวน 24 ครั้ง  
 มีผูบริจาคโลหิต จ านวน 4,895 ราย ไดปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จ านวน 1,376,600 ซี.ซี. 
 1.1.1) ผลการรับบริจาคโลหติ ประจ าเดือนธันวาคม 2563  

 1.1.2) แผนการรับบริจาคโลหิต ประจ าเดือนมกราคม 2564 
  - ออกใหบริการโลหิต จ านวน 7 ครั้ง ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ 
เปูาหมายจ านวน 1,200 ราย 

 1.2) การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ 
 - ประจ าเดือนธันวาคม 2563 รับบริจาคดวงตา จ านวน 2 ราย 
และอวัยวะ จ านวน 2 ราย 

 - ตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 รับบริจาคดวงตา  
 จ านวน 11 ราย และอวัยวะ จ านวน 10 ราย 

/1.3) การจัดหาสมาชิก… 
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 1.3) การจัดหาสมาชิก 
 - ประจ าเดือนธันวาคม 2563 จัดหาสมาชิก จ านวน 1 ราย 
 1.4) การบรรเทาทุกข์ 
 - ออกบรรเทาทุกข์ผูประสบอัคคีภัย ในพ้ืนที่อ าเภอกุดบาก  
 อ าเภอเจริญศิลป อ าเภอเมืองสกลนคร และอ าเภอบานมวง จ านวน 11 ราย โดยไดมอบเงินชวยเหลือ  
 จ านวน 19,500 บาท และมอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ ผาหม) มูลคา  9,080 บาท รวมทั้งสิ้น 28,580 บาท 
 1.5) โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน  
 (จังหวัดเคลื่อนที่ฯ) 

 - มอบถุงยังชีพใหกับผูยากไร ผูดอยโอกาส ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
ณ โรงเรียนบานสุวรรณคาม ต าบลสุวรรณคาม อ าเภอนิคมน้ าอูน จ านวน 50 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท 

 1.6) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  
 - มอบถุงยังชีพใหกับผูยากไร ผูดอยโอกาส จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 
20 ชุด รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 

   ก าหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิต  ประจ าเดือนมกราคม  2564 
- วันพุธที่ 6 มกราคม 2564  อ าเภอพังโคน 
- วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564  อ าเภอบานมวง 
- วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  อ าเภอนิคมน้ าอูน 
- วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 อ าเภอกุดบาก 
- วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564  อ าเภอวาริชภูมิ 
- วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 อ าเภอสวางแดนดิน 
- วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564  อ าเภอเจริญศิลป 

 2) สรุปผลการรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด 
ประจ าปี 2564 ในการจัดงาน “รวมน้ าใจสู่กาชาด” ประจ าปี 2564 

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  ณ  บริเวณหนาส านักงานเหลากาชาด 
จังหวัดสกลนคร  ดังนี้ 

 - เงินสด จ านวน  2,860,978 บาท  
 - สิ่งของ จ านวน 3,821 รายการ คิดเป็นมูลคา 1,631,672 บาท  
   รวมทั้งสิ้น  3,718,650 บาท 
ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่ท าการปกครองจังหวัดจะใหค าตอบกับทางผูประกอบการไดหรือไมวา 

จะมีการจัดงานหรือไมอยางไร เกี่ยวเนื่องกับทางสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ใหประสานกับทางออร์แกไนท์เซอร์วาจะใหค าตอบเมื่อไร จะมีการเลื่อนการ
จัดงานหรือไมอยางไร ใหทางปลัดจังหวัดสกลนครชวยพิจารณาวาจะด าเนินการตออยางไร 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.1.4 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)     
ป้องกันจังหวัดสกลนคร   จากมติที่ประชุมครั้งที่ 23/2563  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จังหวัด

สกลนครไดออกประกาศจังหวัดสกลนครที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามค าสั่งหรือ 

/ประกาศเกี่ยวกับ… 



- 5 - 

 

 ประกาศเกี่ยวกับมาตรการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ไดออกไปกอนหนานี้ทุกฉบับโดยเครงครัด และใหสถานประกอบการที่มีประชาชน
เขาใชบริการทุกแหงด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ใหพนักงานและผูใชบริการทุกคนตองใสหนากากอนามัยหนากากผา
ตลอดเวลา 
   2. จัดใหมีจุดลางมือดวยสบูเหลว หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆาเชื้อโรค
อยางเพียงพอ 
   3. ใหเวนระยะหางหรือยืนหางกัน ควบคุมจ านวนผูใชและผูใหบริการมิให
แออัด 
   4. ใหมีการควบคุมทางเขา – ออก และลงทะเบียนกอนเขาและออกจาก
สถานที่และเพ่ิมมาตรการใชแอปพลิเคชันที่ทางราชการก าหนด หรือใชมาตรการควบคุมดวยการ
บันทึกขอมูลและรายงานทดแทนได 
  หากพบวามีการฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตามค าสั่งหรือประกาศดังกลาวซึ่งอาจ
เป็นอันตรายตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใหเสนอคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสกลนครสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย 
 ค าสั่งของจังหวัดสกลนครที่ 20/2563 เรื่อง มาตรการเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงปรากฏอยู และปรากฏขอมูลขาวสารวาจังหวัด
สมุทรสาครพบผูติดเชื้อจ านวนมาก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตลาดแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร และผล
การคัดกรองในกลุมแรงงานตางดาวที่ท างานในตลาดดังกลาว พบผูติดเชื้อจ านวน 821 ราย ประกอบ
กับผูติดเชื้อจ านวน 11 ราย ในหลายจังหวัด (ขอมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (1) (6) หรือ (7) และมาตรา 34 (6) 
แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 และ ขอ 7 (1) ของขอก าหนดออกตามความในมาตรา 9 
แหงพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดสกลนคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จึงออกค าสั่งไว 
ดังนี้ 
   1. ใหผูที่มีประวัติเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเขามาในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตนไป ตองไปรายงานตัวตอผูหนึ่งผูใด
ดังตอไปนี้ ก านัน, ผูใหญบาน, ประธานชุมชน, อสม, เจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาล, โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพต าบล, ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองสกลนคร ในพ้ืนที่ที่ผูเดินทางจะไปพ านักโดยทันที 
เพ่ือเขารับการกักตัว 14 วัน ณ ที่พักอาศัย (Home  Quarantine) และพิจารณาตรวจหาเชื้อโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
   2. ใหผูที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ที่พบผูปุวยในรอบ 14 วัน ตามแถลงการณ์
ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ตองไปรายงานตัวตอผูหนึ่งผูใดดังตอไปนี้ ก านัน, 
ผูใหญบาน, ประธานชุมชน, อสม, เจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ต าบล, ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองสกลนคร ในพ้ืนที่ที่ผูเดินทางจะไปพ านักโดยทันที เพ่ือใหเจาหนาที่
สาธารณสุขประเมินวา มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือไม และ
ด าเนินการตามค าแนะน าของเจาหนาที่สาธารณสุขตอไป 

/ผูฝุาฝืนไมปฏิบัติตาม… 
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   ผูฝุาฝืนไมปฏิบัติตามค าสั่งตองระวางโทษจ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 49 หรือ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
ตามมาตรา 51 แลวแตกรณี 

ที่ประชุม รับทราบ 
 3.1.5 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ประจ าเดือนธันวาคม  2563   
เสมียนตราจังหวัดสกลนคร สรุปข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563  
 จังหวัดสกลนครไดรับการจัดสรรงบประมาณ  262,310,002.00       ลานบาท  
 เบิกจายได       122,994,216.41       ลานบาท   

รอยละเบิกจาย                       46.89       เปอร์เซ็นต์ 
 คงเหลือ      136,934,585.59       ลานบาท 
 รอยละคงเหลือ                        52.20      เปอร์เซ็นต์ 
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 ตอเนื่องจากทางส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง อุบัติเหตุทางถนน อ าเภอพยายามที่จะแกไขปัญหาเรื่องนี้อยางมากและใหความส าคัญอยูใน
ล าดับตนๆ ของอ าเภอ ที่ผานมาไดมีการออกพ้ืนที่ และมีการประชุมมาแลว วันนี้ชวงบายมีการนัด
ประชุมอีกครั้ง เพราะวาเกรงวาจะควบคุมสถานการณ์ชวงปีใหมไมได  เมื่อวานไดรับทราบจาก 
นายบัญญัติ ทอนค าแกว วาไดมาประชุมกับทางสวท.จังหวัดแลวไดมอบภารกิจใหอ าเภอไปพิจารณา
ขับเคลื่อนในการตั้งดานเคลื่อนที่ คือเราจะไมประจ าอยูที่ดานตรวจฯ เพียงอยางเดียว จุดไหนที่เสี่ยง 
จุดไหนที่คาดวาจะเกิดอุบัติเหตุ ใหลองพิจารณาตั้งสักหนึ่งชั่วโมง หรือสองชั่วโมงแลวคอยกลับประจ า
ยังจุดตรวจฯ  บายวันนี้จะมีการเชิญต ารวจเขารวมประชุมหารือวาจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไรโดยจะ
อาศัยต ารวจเป็นก าลังหลักในการปฏิบัติภารกิจแลวจะน าเรียนผูบังคับบัญชาทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.2 อ าเภอสว่างแดนดิน 
นายอ าเภอสว่างแดนดิน  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.1.3 อ าเภอวานรนิวาส 
นายอ าเภอวานรนิวาส  1) วันที่ 28 ธันวาคม 2563 อ าเภอวานรนิวาสเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ 

สองราย แตชวงกลางคืนประมาณตีสอง เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณสี่แยกทางบานธาตุ มีผูบาดเจ็บ
สองราย ขาหัก 1 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย และอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุเกิดชวงเชาวันที่ 29 
ธันวาคม 2563 คือเสียชีวิต 1 ราย เป็นรถบรรทุกออยจอดอยูขางทาง บริเวณเกิดเหตุแสงไฟ 
สองสวางไมเพียง ท าใหแมคาที่จะไปซื้อของที่ตลาดสดอ าเภอวานรนิวาส อายุประมาณ 54 ปี  
ซ่ึงเดินทางดวยรถมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุกออยที่จอดไวขางทางจนเป็นเหตุใหรายดังกลาวเสียชีวิต 

 
/2) ในพื้นที่อ าเภอ... 
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2) ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาสมีลานออยอยูใกลเคียงกับ อบต. คอนสวรรค์  
ซึ่งมี 2 ลานที่รับเปิดรับซื้อออย จะมีรถบรรทุกออยขับสัญจรไปมา และมีชาวบานรองเรียนมาวามี
รถบรรทุกออยสูงจะไปเกี่ยวสายไฟฟูา สายอ่ืนๆ การไฟฟูาฯ ไดประสานมายังอ าเภอวาจะมีมาตรการ
อยางไรที่จะไมมีการบรรทุกออยสูงเกินกวาที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากบรรทุกออยมาเต็มคันรถ 
ระหวางทางออยที่บรรทุกมาสูง ไปเกี่ยวกับสายไฟฟูา ท าใหสายไฟช ารุด เสาไฟฟูาลม และอาจจะ
กอใหเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ทางอ าเภอวานรนิวาสจะไดน าเรื่องนี้เขาที่ประชุมของ
อ าเภอและใหทางสมาคมไรออยของอ าเภอที่ดูแลตรงนี้มารับทราบเพ่ือวางมาตรการรวมกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.4 อ าเภอพรรณานิคม 
นายอ าเภอพรรณานิคม  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.5 อ าเภอบ้านม่วง  
นายอ าเภอบ้านม่วง  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.6 อ าเภออากาศอ านวย 
นายอ าเภออากาศอ านวย  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.7 อ าเภอวาริชภูมิ 
นายอ าเภอวาริชภูมิ  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.8 อ าเภอกุสุมาลย์ 
นายอ าเภอกุสุมาลย์  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.9 อ าเภอพังโคน 
นายอ าเภอพังโคน  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.10 อ าเภอเจริญศิลป์ 
นายอ าเภอเจริญศิลป์  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.1.11 อ าเภอโพนนาแก้ว 
นายอ าเภอโพนนาแก้ว  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.12 อ าเภอภูพาน 
นายอ าเภอภูพาน  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.13 อ าเภอค าตากล้า 
นายอ าเภอค าตากล้า  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

/4.1.14 อ าเภอโคกศรีสุพรรณ... 
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   4.1.14 อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
นายอ าเภอโคกศรีสุพรรณ - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.15 อ าเภอส่องดาว 
นายอ าเภอส่องดาว  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.16 อ าเภอเต่างอย 
นายอ าเภอเต่างอย  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   4.1.17 อ าเภอนิคมน้ าอูน 
นายอ าเภอนิคมน้ าอูน  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.1.18 อ าเภอกุดบาก 
นายอ าเภอกุดบาก  - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
      4.2 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
   4.2.1 ส านักงานจังหวัดสกลนคร 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดสกลนคร     

- ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 

      ๔.2.๒ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร 
ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร  
     - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.2.๓ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร   

- ไมมี – 
   ๔.2.๔ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 
     - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.2.๕ ส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร   

- ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
   ๔.2.๖ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร   - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

/๔.2.๗ ส านักงานปูองกัน… 
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   ๔.2.๗ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 
  ๑. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัด
สกลนครปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครจึงเตรียม
ความพรอมดานตางๆเพ่ือเป็นการเตรียมการปูองกันและแกไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดสกลนครปี 
2563 - 2564 ใหเป็นไปตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครพ. ศ. 2558 
(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562) ในสวนที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.1 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครจะ
เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหวางอ าเภอ ทุกอ าเภอ หนวยงานราชการ และองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น เพ่ือเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาวในเขตพ้ืนที่ 
 1.2 ทบทวนและปรับปรุงแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อ าเภอและองค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหเป็นปัจจุบัน 
 1.3 เตรียมขอมูลบัญชีผูประสบภัยหนาว โดยเฉพาะกลุมเปราะบางตาม
แบบส ารวจและจัดท าบัญชีผูประสบภัยหนาวโดยเฉพาะกลุมเปราะบางไดแก ผูสูงอายุ เด็กไรผู
อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผูมีรายไดนอย และผูที่เดือดรอน เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการการ
ชวยเหลือใหทันทวงทีรวดเร็วและครอบคลุม 
 1.4 ประสานซักซอมและขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจาก
หนวยงานภาคีเครือขายตางๆที่บูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน บริษัท หางราน และ
ประชาชนผูมีจิตศรัทธา 
 1.5 ใหหนวยงานดานสาธารณสุขรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ใหความรู
กับประชาชนในการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมและใหปลอดภัยจากสภาพอากาศหนาว 
 1.6 มอบหมายใหประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครและองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นติดตามสภาพอากาศเป็นประจ าทุกสัปดาห์พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ์ขอมูลสภาพ
อากาศและแนะน าการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอากาศหนาวใหแกประชาชน 
 1.7 ในชวงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแหง ขอใหอ าเภอประชาสัมพันธ์
ใหประชาชนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยและรณรงค์ขอความรวมมือเกษตรกรใหใชวิธีการไถกลบแทน
การเผาตอซังและฟางขาวเพ่ือลดมลพิษในอากาศและปัญหาหมอกควัน 

 มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัด 
 การเผชิญเหตุและการใหความชวยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยหนาวขึ้นใน
พ้ืนที่ใหกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ าเภอและระดับทองถิ่นพิจารณา
ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยปฏิบัติตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ/องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานใหความชวยเหลือและประสาน
การปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสาภัยพิบัติ 
องค์กรการกุศล ตลอดจนมูลนิธิ และอาสาสมัครตางๆ รวมกันในการปฏิบัติและแกไขปัญหาภัยหนาว
อยางตอเนื่อง 
 

/2. ในชวงฤดูหนาว… 
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   2. ในชวงฤดูหนาวจะมีนักทองเที่ยวจ านวนมากเดินทางมายังจังหวัด
สกลนครเนื่องจากมีสถานที่ทองเที่ยวและมีอากาศเย็น จึงใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่แตละอ าเภอ
และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมมาตรการในการปูองกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร โดยให
ด าเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพ่ิมเติม การติดตั้งไฟสองสวางบริเวณทางแยก และจุดเสี่ยง  
ที่สามารถมองไดจากระยะไกล 
   3. แตงตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการปูองกันและแกไขปัญหาภัยหนาว
จังหวัดสกลนครปี พ.ศ. 2563 - 2564 ในการท างานและมอบหมายภารกิจหนาที่ในการปฏิบัติการ
ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยและแกไขปัญหาภัยหนาว 
   4. แจงกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ ทุกอ าเภอ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการปูองกันและแกไขปัญหาภัยหนาว และจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยหนาว
อ าเภอ ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ทั้งนี้ ใหอ าเภอแจงองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองสวนทองถิ่นพรอมจัดท าแผนปฏิบัติการภัยหนาวระดับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นปี พ.ศ. 2563 - 2564 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานการชวยเหลือแกไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ และรายงานผลการด าเนินการการเตรียมการปูองกันและแกไขปัญหาภัยหนาวจังหวัด
สกลนครใหกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทราบแลว 

 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
   ไดมีการแจกผาหมกันหนาวในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 18 อ าเภอ ของบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจตานภัยหนาว” พ.ศ 2563 ปีที่ 21 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์… 
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   - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ก าหนดแจกจายผาหมกันหนาวพระราชทาน
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมที่วาการอ าเภอวาริชภูมิโดยผูวาราชการจังหวัดสกลนครใน
ฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจ าจังหวัดสกลนครจ านวน 2500 ผืนดังนี้ 
   1) อ าเภอวาริชภูมิ 700 ผืน 
   2) อ าเภอสองดาว 450 ผืน 
   3) อ าเภอกุสุมาลย์ 450 ผืน 
   4) อ าเภอโพนนาแกว 400 ผืน 
   5) อ าเภอพังโคน  500 ผืน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๒. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในช่วงฤดูแล้งปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๔ 

 2.1 จัดท าประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ก าหนดเขตควบคุมไฟปุาในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 

 2.๒.จัดท าแผนเผชิญเหตุในการปูองกันและแกไขปัญหาไฟปุาหมอกควันในชวงฤดูแลง 
 2.๓ จัดตั้งศูนย์และแตงตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการปูองกันและแกไขปัญหา 
ไฟปุาหมอกควัน 
 สถิติการเกิดไฟป่า 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้ (ขอมูลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร 

 - ปี พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน ๑๖๒ ครั้ง พื้นท่ีเสียหาย     ๘๙๓  ไร 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๕1 ครั้ง พื้นท่ีเสียหาย  ๒,๒๐๗.๕๑  ไร 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘๘ ครั้ง พื้นท่ีเสียหาย  1,๓๑๒.๗๔  ไร 
ที่ประชุม รับทราบ 
 3. การเกิดอุบัติเหตุทางถนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
 (สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต)  

3.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสกลนครประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
บาดเจ็บ 1,438 รายบาดเจ็บ (Admit) 199 รายเสียชีวิต 28 ราย 

3.2 การเตรียมความพรอมและการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 
ปีใหม 2564 
 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนครจะด าเนินการเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม 
2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเกา) โดยใชหัวขอหลักในการ
รณรงค์ ใชชื่อวา “ชีวิตวิถีใหม ขับขี่อยางปลอดภัยไรอุบัติเหตุ” เพ่ือสรางความตระหนัก รับรู และ
กระตุนเตือนจิตส านึกใหกับประชาชนผูใชรถ ใชถนน ในชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ. 2564 มีแนวทางการ
ด าเนินการดังนี้ 

 3.2.1 ชวงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหวางวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2563 
 3.2.2 ชวงการด าเนินงาน แบงออกเป็น 3 ชวง ดังนี้ 
 1) ชวงกอนการรณรงค์เขมขน ระหวางวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2563 

 2) ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 
มกราคม 2564 
 

/3) ชวงหลังการ… 
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 3) ชวงหลังการรณรงค์เขมขน ระหวางวันที่ 5 – 11 มกราคม 2564 
    แนวทางการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 
 1. ใหเนนการด าเนินงานในพ้ืนที่ ภายใตแนวการยึดพ้ืนที่เป็นที่ตั้ง (Area 
Approach) โดยใชกลไกที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ ทั้งศูนย์อ านายความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  
ศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยค านึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นท่ี “ด่านครอบครัว รั้วชุมชน ถนนปลอดภัย” 
 2. ใหกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ไดบังคับใชกฎหมายตาม
มาตรการ “10 รสขม” อยางเขมขนและตอเนื่อง โดยใหประสานบูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติความ
ปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับอ าเภอ และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งท าการประชาสัมพันธ์
หากประชาชนพบเห็นมีรถบรรทุกจอดบนทางไหลใหแจง 191 ทันที 
 3. ใหศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ ทุกอ าเภอ ไดน า
โครงการพัฒนารูปแบบ Sakonnakhon Sensor Model ไปประยุกต์ใชใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคมในแตละพ้ืนที่ โดยใหมอบหมายสาธารณสุขอ าเภอ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รวมกับปลัดอ าเภอผูที่รับผิดชอบเพ่ือใหอาสาสมัครประจ าหมูบาน ( อสม.)  ไดท าการ
ส ารวจกลุมเสี่ยงพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นรายหลังคาเรือน แลวรวบรวมขอมูลเพ่ือเฝูาระวังกลุมเสี่ยงเหลานี้
ใหกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ เพ่ือไวเป็นฐานขอมูลส าหรับการเฝูาระวัง ติดตาม 
ในการปูองกันและแกไขปัญหาดังกลาว 
 4. จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมทั้ง 18 อ าเภอ ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร หวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุน ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจะ
อยูระหวางชวงเวลา 16.00 -0 20.00 น. ดังนั้น เพื่อเป็นการปูองกันและแกไขปัญหาดังกลาว จึงให
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ ทุกอ าเภอ ไดด าเนินการปฏิบัติเชิงรุกดวยการสั่งการให
หนวยงานภาคีเครือขายที่มีรถกูชีพ - กูภัย โดยเฉพาะองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไดตรวจตรา กวดขัน
ไปยังพ้ืนที่เสี่ยงโดยเปิดสัญญานไฟ เพ่ือเป็นการปูองปรามและแจงเตือนใหผูใชรถใชถนนเกิดความ
ระมัดระวัง ในชวงเวลา 17.00 – 19.00 น. 
 5. ใหส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประสานบูรณาการรวมกับจุด
ตรวจหลัก จุดตรวจรองและดานชุมชน ตลอดจนจุดบริการตาง ๆ ในการตรวจคัดกรองผูใชรถใชถนน
ตามมาตรการและแนวทางปูองกันแกไขปัญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) พรอมทั้งสั่งการใหสาธารณสุขอ าเภอมอบหมายใหอาสสมัครสาธรารณสุขประจ า
หมูบาน (อสม.) ท าการส ารวจกลุมเสี่ยงในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นรายหลังคาเรือน แลวรวบรวมขอมูลเพ่ือ
เฝูาระวังกลุมเสี่ยงเหลานี้ไมใหมาสรางปัญหาบนถนนในเขตพ้ืนที่แตละอ าเภอ  ทั้ง 18 อ าเภอ ให 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนครภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
 6. แจงอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ขอความรวมมือไปยังผูประกอบการที่มี
รถบรรทุกโดยเฉพาะรถบรรทุกออย ใหหยุดหรือชะลอการเดินรถในชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ. 2564  
“7 วันระวังอันตราย” อีกท้ังไมใหมีการจอดพักบนไหลทางและหามใชเสนทางที่ลัดเลาะไปตามชุมชน
หมูบาน ตลอดจนใหหามาตรการหรือแนวทางในการเก็บกวาดถนนกรณีที่มีวัสดุหรือออยตกหลนจาก
รถบรรทุก เพ่ือเป็นการปูองกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 7. ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร จะท าการ
ประชุมผานระบบ Video Conference ไปยังศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ เพ่ือติดตาม 

/และประเมินผล... 



- 13 - 

 

และประเมินผล ตลอดจนแนวทางในการปูองและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแตละวันตั้งแตวัน
ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2563 –  5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น กรณีที่มีผูเสียชีวิตในเขตพ้ืนที่
ใด ใหนายอ าเภอ ผูก ากับการหรือ 
หัวหนาสถานีต ารวจภูธร นายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และก านันผูใหญบานเขารวมประชุมผาน
ระบบ Video Conference ในเขตพ้ืนทีข่องแตละอ าเภอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปูองกัน
และแกไขปัญหาดังกลาว 
 8. เพ่ือใหการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม 2564 
เป็นไปดวยความเรียบรอยและสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จึงไดมอบหมายทานรองผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร ก ากับและติดตามคณะท างานตรวจเยี่ยมฯ ทานละ 2 ชุด และเป็นประธานการ
ประชุมผานระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) รวมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน ทั้ง 18 อ าเภอ  ดังนี้ 
 1.) รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร  (นายด ารงค์ สิริวิชย อ่ิมวิเศษ) 
ก ากับและติดตามคณะท างานตรวจเยี่ยมฯ ชุดที่ 1 ประกอบดวย  อ าเภอสวางแดนดิน อ าเภอเจริญ
ศิลป และอ าเภอวานรนิวาส และคณะท างานตรวจเยี่ยมฯ ชุดที่ 2 ประกอบดวย อ าเภออากาศอ านาย 
อ าเภอค าตากลา และอ าเภอบานมวง และเป็นประธานการประชุมผานระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video 
Conference) รวมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทั้ง  18 อ าเภอ ในวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ. หองประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดสกลนคร (หลังใหม) 
 2.) รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล) ก ากับ
และติดตามคณะท างานตรวจเยี่ยมฯ ชุดที่ 3 ประกอบดวย อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอกุสุมาลย์ และ
อ าเภอโพนนาแกว และคณะท างานตรวจเยี่ยมชุดที่ 4 ประกอบดวย อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอกุดบาก 
และอ าเภอพรรณานิคมและเป็นประธานการประชุมผานระบบวีดีทัศน์ระบบทางไกล (Video 
Conference) รวมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทั้ง 18 อ าเภอ ในวันที่  ในวันที่ 
30 ธันวาคม 2563 และวันที่ 2 ,5  มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ. หองประชุมภูริทัตโต  
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม) 
 3.) รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (นายวิฑูรย์ นวลนุกุล) ก ากับและ
ติดตามคณะท างานตรวจเยี่ยมฯ ชุดที่ 5 ประกอบดวย อ าเภอพังโคน อ าเภอวาริชภูมิ และอ าเภอสอง
ดาว และคณะท างานตรวจเยี่ยม ชุดที่ 6 ประกอบดวย อ าเภอภูพาน อ าเภอเตางอย และอ าเภอโคก
ศรีสุพรรณ และเป็นประธานการประชุมวีดีทัศน์ระบบทางไกล (Video Conference) รวมกับศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทั้ง 18 อ าเภอ ในวันที่  3 และวันที่ 4 มกราคม 2564 
เวลา 09.09 น. ณ. หองประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม) 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/รองผูวาราชการจังหวัด… 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล)  
จากการประชุม สวท.สกลนคร ไดรับนโยบายแทนผูวาราชการจังหวัดสกล 

ไดสรุปดังนี้ 
1. เรื่องมาตรการที่จะใช 10 รสขม ทางดานปูองกันภัย และเรื่องของการ

ด าเนินงานที่เคยใชรูปแบบสกลนครเซ็นเซอร์โมเดลหรือ Sensor Sakonnakhon Strategy Model 
(3S model ) ปีที่ผานมาประสบผลส าเร็จในเขตอ าเภอเมือง ไมแนใจวาไดใชทั่วทุกอ าเภอหรือไม  
จึงใหนายอ าเภอ ทีมงานทางสาธารณสุขที่มีความรูความเขาใจไดมอบหมายหนาที่ให ปลัดอ าเภอ  
อาสาสมัครประจ าหมูบาน ( อสม.) ก านัน ผูใหญบาน ซึ่งเป็นหนวยเฝูาระวังตางๆ ในหมูบาน โดยใช
สื่อโซเชียลมีเดียในการรายงานผล จากที่ใหส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร  
รวบรวมสถิติปรากฏวายังไมทัน 7  วันอันตรายก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมาก หลายๆอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่
เกิดเหตุ ใหอ าเภอหยิบยกประเด็นนั้นเนนย้ ากับพ่ีนองประชาชนผานก านัน ผูใหญบาน ขอใหใชขอมูล
เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ  

2. เรื่องของการปฏิบัติการเชิงรุกของการที่จะดูแลเฝูาระวังในชวงชั่วโมง
อันตรายเรงดวนที่ทางผูวาราชการจังหวัดสกลนครเคยใหนโยบายไว ชวงที่อันตรายที่สุดคือ ระหวาง
เวลา 16.00 น. – 20.00 น. ฉะนั้นเวลา 17.00 น. – 19.00 น.ขอเพียงสองชั่วโมงในหวง 7 วัน
อันตราย ใหเปิดไฟสัญญาณแจงเตือน เพ่ือใหเกิดความตื่นตัว จะไดใชความระวัดระวังยิ่งขึ้น จึงขอให
ทุกอ าเภอจัดเตรียม ส ารวจ ตรวจสอบตามแผนที่วางไวและหมอบหมายหนาที่ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
ในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งจะท าใหอุบัติเหตุลดลง 

3. รถบรรทุกออย ปรากฏวาจากที่ไดหารือกันไปไมกี่วันก็เกิดเหตุการณ์  
รถออยไมปฏิบัติตามกฎจราจร มีทั้งขับชา ทั้งขับรถเปลี่ยนเลน กลับรถในจุดหามกลับ หรือจอดบริเวณ
ไหลทางเยอะแยะไปหมด โดยไดตกลงกับทางรองผูการต ารวจ จังหวัดสกลนครเรียบรอยแลว ยืนยันวา
ถามีรถจอดรถบนไหลทางแลวไมสมเหตุสมผล ไมมีกติกาก็จะแจง 191 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายทันที 
และทางสวนกลางก็จะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทุกวัน เวลา09.00 น. ในหวง 
7 วันอันตราย ซึ่งกรณีนี้ผูวาราชการจังหวัดสกลนครไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร 
ทั้งสามทานชวยกันในประเด็นนี้ โดยใหนายด ารงค์ สิริวิชย อ่ิมวิเศษ รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (1)  
จะอยูบัญชาการในวันที่ 31 ธันวาคม – วันที่ 1 มกราคม 2564 นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล  
รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (2) จะอยูวันที่ 30 ธันวาคม 2563 วันที่ 2 มกราคม 2564 และวันที่ 
5 มกราคม 2564 ที่จะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) กับทางนายอ าเภอและก็รายงาน
สวนกลาง นายวิฑูรย์  นวลนุกูล รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (3) วันที่ 3 –4 มกราคม 2564 
ผูวาราชการจังหวัดสกลนครไดมอบหมายใหทานรองผูวาราชการจังหวัดดูแลในพ้ืนที่ดวย พ้ืนที่
รับผิดชอบทานละ 6 อ าเภอก็จะไดประสานงานกับชุดตรวจเยี่ยมของหนวยงานตางๆ เพ่ือที่จะไปให
ค าแนะน า ไปใหก าลังใจกับดานตางๆ จุดตรวจ ดานตรวจ จุดสกัด ซึ่งตรงรายละเอียดตางๆ เหลานี้ 
ไดแจงนายอ าเภอทราบพอสมควรแลว 

   ๔.2.๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร - ไมมี – 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/4.2.9 การประปาสวนภูมิภาค... 
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   4.2.9 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร  การประปาสวนภูมิภาค สงความสุขตอนรับปีใหม 

2564 โดยจัด "โครงการ ติดมิเตอร์ใหมลดราคา การประปาฯ จัดให" เพ่ือเป็นของขวัญใหกับ
ประชาชนดวยการลดคาติดตั้งประปาใหม 10% รวมระยะเวลา 2 เดือน ส าหรับผูใชน้ ารายใหม 
(ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด 1/2นิ้ว) ในพ้ืนที่ใหบริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะสวน
เหมาจายที่มีระยะหางจากทอเมนจายน้ าประปา ไมเกิน 10 เมตร (ไมรวมสวนวางทอภายในบาน) 
เพ่ือลดภาระคาใชจายในการติดตั้งประปาใหม 
สนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสใชน้ าประปาส าหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการสราง
ความสัมพันธ์อันดีระหวาง กปภ.กับประชาชน โดยผูที่จะไดรับสิทธิ์คือผูที่ช าระเงินคาติดตั้งระหวาง
วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนโยบายหรือข้อราชการส าคัญของผู้บริหารจังหวัด 
      5.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (1) 

-ไมมี- 
ที่ประชุม รับทราบ 
      5.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (2) 
   -ไมมี- 
ที่ประชุม รับทราบ 
      5.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (3) 
ที่ประชุม รับทราบ 
      5.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  

1. ใหส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครติดตามผลการด าเนินงานของกลุมผลิตผา
ยอมคราม และรายงานผลการปฏิบัติงาน กรณีที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาสิริวัณณวรี นารีรัตนราช
กัญญา เสด็จพระด าเนินเยือนกลุมทอผายอมครามบานดอนกอย อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
ทรงทอดพระเนตรขั้นตอนของการผลิตผายอมครามที่เกิดจากภูมิปัญญาทองถิ่นชาวภูไท โดยการ
รวมกลุมของชาวบานที่รวมกันพัฒนาการทอผา ยอมครามจากวัสดุธรรมชาติ เชน ใบคราม ขี้เถา และ
เปลือกไม น าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไดหลายชนิด เชน ผาพันคอ ผาคลุมไหล กระเปา ทรงแนะน าการ
พัฒนาลวดลายผาและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมีความรวมสมัย ใหส านักงานพัฒนาชุมจังหวัด
สกลนคร จัดประชุมหารือเป็นลายลักษณ์อักษรใหครอบคลุมทุกประเด็น โดยใหรองผูวาราชการจังหวัด
สกลนคร นายวิฑูรย์  นวลนุกูล ก ากับดูแลการประชุมหารือดังกลาวและใหนายอ าเภอรวมติดตามผล
การด าเนินงานเมื่อทานเสด็จมาอีกครั้งจะไดกราบบังคมทูลเพ่ือทราบวาจังหวัดไดด าเนินการตามที่ 
พระองคท์านมีกระแสรับสั่ง 
 2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเชิญผูแทนพระองค์ในงานตางๆ ควรประชุมหารือ
หลายๆ สวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือใหไดขอยุติและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม ถาไม
สามารถปฏิบัติไดตามขอตกลงก็ใหยกเลิก หากหนวยงานใดมีความจ าเป็นจะขอเชิญผูแทนพระองค์
ตองมีการเตรียมความใหสมพระเกียรติ จะตองมีการประชุมกันกอนวาด าเนินการไดหรื อไม  ให
นายอ าเภอ หัวหนาสวนทุกสวนชวยกันพิจารณาด าเนินการใหถูกตองเหมาะสม 
 

/3. รัฐมนตรีชวย... 
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 3. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (มท. 3) ไดเดินทางมายังจังหวัดสกลนคร 
อยากใหดูเรื่องปฺอกแทงค์ (POG TANKS) นวัตกรรมระบบผลิตน้ าประปารูปแบบใหม การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบประปาปฺอกแทงค์ไปประยุกต์ใชกับชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางที่
สามารถน าไปแกไขปัญหาระบบคุณภาพน้ าประปาชุมชนไมไดมาตรฐานได หากหนวยงานตาง ๆ  
ที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมมือรวมใจกันจัดการและแกไขปัญหาน้ าประปาชุมชนก็จะน าไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืนแกสังคมตอไป 
 4. การขอไฟฟูาในเขตปุาสงวน อุทยานแหงชาติ จากการไดพูดคุยกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยไดรับทราบแนวทางปฏิบัติวาทางไฟฟูาฯ สามารถติดตั้งไดหมดถากรมอุทยานแหงชาติกับ
กรมปุาไมอนุญาตสามารถติดตั้งไดหมด  
 5. งานกาชาด "รวมน้ าใจไทสกล"  ขอบคุณหัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ 
นายอ าเภอ ทุกอ าเภอ ที่รวมมือรวมใจชวยกันอยางเต็มที่ 
 6. มาตรการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ขณะนี้ยังไมมีค าสั่งหามออกนอกพ้ืนที่ อยากใหทุกทานปูองกันและระมัดระวังตัว 
 7. ชวงหยุด 4 วัน หัวหนาสวนราชการ/นายอ าเภอที่มีความจ าเป็นจะตองออกนอก
พ้ืนที่ใหระมัดระวังและปูองกันการแพรระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใหนายอ าเภอ
มอบหมายบุคลากรในสังกัด ดูแลเฝูาระวังการปูองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกเหนือจากนายอ าเภอผูซึ่งสามารถตัดสินใจตางๆ ไดเพราะไมรูวา
สถานการณ์จะเป็นอยางไร การรายงานขอมูลใหด าเนินการปฏิบัติอยางเครงครัด ขอใหรายงานตาม
ความจริง และรายงานตามเวลาที่ก าหนดโดยมอบหมายใหใครคนใดคนหนึ่งรายงานก็ได ประเด็นของ
อ าเภอคือระบบรายงานออนไลน์แบบใหม เป็นตัวชวยที่สามารถติดตามเปูาหมายไดอยางรวดเร็ว 
ประชาชนที่เขา ออกในพ้ืนที่ก็ใหด าเนินการรายงานตัวเบื้องตนกอน สวนระบบการรายงานแบบเดิมก็
ใหอาสาสมัครประจ าหมูบาน ( อสม.) ด าเนินการปฏิบัติเชนเดิม ปฏิบัติ เหมือนที่เคยปฏิบัติมา  
สวนระบบรายงานใหมเป็นตัวชวยที่ใหนายอ าเภอไดติดตามไดรวดเร็ว วาใครมาจากพ้ืนที่เสี่ยงก็จะขึ้น 
สีแดง ใครไปพ้ืนที่ เสี่ยงตองกักตัว 14 วัน การ เดินทางเขาออกพ้ืนที่ตองขออนุญาตชัดเจน  
รองผูวาราชการทุกทาน หัวหนาสวนราชการทุกสวน  นายอ าเภอ ทุกอ าเภอ. ขอใหชวยตรวจสอบการ
เดินทางออกนอกพ้ืนที่ของบุคลากรในสังกัดดวย โดยใหสังเกตสถานการณ์วันตอวัน  สวนสถานการณ์
เรื่องบอนไก  ใหปลัดจังหวัดสกลนครตรวจสอบการอนุญาตเกี่ยวกับการเลนการพนันชนไก ใหเฝูา
ระวังสังเกตการณ์ใหเป็นไปตามมาตรการเฝูาระวังการปูองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และขณะนี้มีการอนุญาตไปแลวกี่ราย แลวชวงปีใหมมีการ
อนุญาตใหชนไกหรือไม ตั้งแตนี้ไปใหท ารายงานเสนอรองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร นายด ารงค์   
สิริวิชย อ่ิมวิเศษ ทราบ ถามีการชนไกในพ้ืนที่ใหน าสมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.).ไปเฝูาติดตาม
สถานการณ์ในสนามชนไกนั้นดวย วามีการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือไม ถาไมปฏิบัติตามก็ปิดสนาม
ชนไกนั้นเลย ถาชนวันไหนใหรายงานใหรองผูวาราชการจังหวัด นายด ารงค์  สิริวิชย อ่ิมวิเศษ ทราบ
ดวย และชวยก ากับดูแลสถานบริการวามีการปฏิบัติตามมาตรฯ หรือไม  และใหนายอ าเภอชวยก ากับ
ดูแล ติดตามอีกทางหนึ่ง 
 8. การใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (งบ 50 ลาน) 
อ าเภอ/หัวหนาสวนราชการไหนมีความประสงค์จะขอใชก็ใหเสนอเรื่องเพ่ือขอใชไดเลย 
 

/หัวหนาส านักงานปูองกัน... 
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หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร รอบแรกอนุมัติไป 33 ลาน แตใชไป 
23 ลาน ยังเหลือ 26 ลานกวา ทางนายอ าเภอยังมีความประสงค์ตองการหนากากอนามัยอยูหรือไม
ถามีความประสงค์จะใชทางส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครจะน าเรื่องเขา 
ที่ประชุมการประชุมปูองกันเชิงยับยั้งเพ่ือพิจาณาตอไป 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายด ารงค์  สิริวิชย อ่ิมวิเศษ)  
  การตั้งดาน ใหชมรมนายอ าเภอไปท าขอตกลงกันวาจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร ให

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหทางอ าเภอกอน ได
หรือไม เพ่ือทางอ าเภอจะไดน าไปบริการจัดการกอน 

ที่ประชุม รับทราบ 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร  

 ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครจะมีการเชิญเสมียนตรา
อ าเภอ ทุกอ าเภอประชุมเพ่ือใหปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล)   

 พลเอก อนุพงษ์ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยวาคณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจสงมอบให
ประชาชนดวย 9 ของขวัญ ภายใตแนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน เพ่ือคนไทย Happy เมืองไทย 
Healthy ปี 2564” ไดแก  
 (1) สถานธนานุบาลทั่วไทยลดอัตราดอกเบี้ยตลอดปี โดยระหวางเดือน ม.ค. – 
ก.พ. 64 ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ไมคิดดอกเบี้ยกรณีเงินตนไมเกิน 5,000 บาท 2 เดือนแรก หลังจาก
นั้นคิดดอกเบีย้รอยละ 0.25 ตอเดือน กรณีเงินตนเกินกวา 5,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอเดือน 
และส าหรับผูมาใชบริการตั้งแตเดือน มี.ค. – ธ.ค. 64 กรณีเงินตนไมเกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 
รอยละ 0.50 ตอเดือน และกรณีเงินตนเกินกวา 5,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอเดือน  
 (2) สงสุขภาพดี วิถีใหม (Healthcare Delivery in the New Normal) โดย
กรุงเทพมหานคร สงเสริมการบริการทางการแพทย์เชิงรุกในโรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แหง ดวย
การพัฒนาระบบการตรวจทางหองปฏิบัติการ Mobile lab การจัดยาไปมอบใหที่บาน การให
ค าปรึกษา และการรักษาพยาบาลผานระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) รองรับการด าเนินชีวิต 
วิถีใหม (New Normal)  
 (3) รูงาย เขาใจไว กฎหมายอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท า 
Infographic เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผาน E –book Application Line 
และสื่อตาง ๆ  
 (4) SmartLands : App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน โดยกรมที่ดิน พัฒนา
แอปพลิเคชั่นใหประชาชนเขาถึงขอมูลในการติดตอ/ติดตามงานบริการ 15 ดาน อาทิ การนัด 
จดทะเบียนลวงหนา การคนหารูปแปลงที่ดิน ในแอปฯ เดียว เพ่ือความสะดวก ลดขั้นตอน 
ประหยัดเวลา คาใชจาย และตอบสนองการใชชีวิต New normal  
 
 

/(5) มท. สรางสุข… 
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 (5) มท. สรางสุข (Happy Creation) โดยกรมการพัฒนาชุมชน ชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอย และครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 โดยรวมผลผลิตจากกิจกรรม  
“90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหาร” รวบรวมตนกลาและเมล็ดพันธุ์ผัก
แบงปันไมนอยกวา 150,000 ครัวเรือน พรอมมอบทุนอุปการะเด็ก หรือของใชจ าเป็นส าหรับเด็ก
แรกเกิด – 6 ปี เดือนละ 10 ทุน/จังหวัด ระยะเวลา 3 เดือน และมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพ 
ใหกับครัวเรือนเปูาหมาย  
 (6) ของถูก ขายฟรี ของดี พาสงออก โดยองค์การตลาด ชวยเหลือ สนับสนุน และ
พัฒนาชองทางการกระจายสินคา ใหประชาชนจ าหนายสินคาฟรี ณ ตลาดน้ าสวนผัก คลองสองนครา  
เขตตลิ่งชัน พรอมเปิดเสนทางทองเที่ยวในชุมชน และเปิดคลินิกชวยเหลือผูประกอบการ สงสินคา  
ไปจีนฟรี ผานเว็บไซต์ www.poomjaimarket.com และ China Post  
 (7) ติดมิเตอร์ใหมลดราคา การประปาจัดให โดยการประปานครหลวง และการ
ประปาสวนภูมิภาค ลดคาติดตั้งประปา รอยละ 10 ใหผูใชน้ ารายใหมประเภทที่อยูอาศัย ที่ช าระเงิน
คาติดตั้งในเดือน ม.ค. –ก.พ. 64  
 (8) งานไฟในบาน หารคนละครึ่ง กับไฟฟูานครหลวง ลดภาระคาใชจายการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟูารอยละ 50 (สวนลดสูงสุดไมเกิน 3,000 บาท ตอหมายเลขเครื่องวัดจนครบ 10 ลาน
บาท) อาทิ ระบบแสงสวาง งานวงจรเตารับ เครื่องทานาอุน ใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของ 
กฟน. ที่ใชบริการ เมื่อใชบริการและช าระเงินผานแอปพลิเคชัน MEA e-Fix ในเดือน ม.ค.–ก.พ. 64 
และ  
 (9) ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟูาภูมิภาค ดวยการพัฒนาการบริการแบบ One 
Touch Service ในการขอใชไฟฟูา และติดตั้งมิเตอร์รายใหม ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ณ จุดเดียว 
ครั้งเดียว ทุกพ้ืนที่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร  เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและแผน 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตองการใหประชาชนทั่วประเทศไดรับบริการขั้นพ้ืนฐานและ
เขาถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่เทาเทียมกันซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศการด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟูาใหบานเรือนราษฎรรายใหมของ กฟภ. เพ่ือขยาย
เขตระบบไฟฟูาใหบานเรือนรายใหมในพ้ืนที่ชนบทที่ยังไมมีไฟฟูาใชจึงมีความจ าเป็นอยางยิ่ง 

 การคัดเลือกครัวเรือนเข้าโครงการ ดังนี้ 
 -  เป็นบานเรือนที่มีวงเงินลงทุนในการปักเสาพาดสายไมเกิน 75,000 บาท
ตอครัวเรือน 

 -  เป็นบานเรือนราษฎรที่ตั้งอาศัยอยูอยางถาวรมีบานเลขท่ีและมีผูอาศัยอยู 
 - เป็นบานเรือนที่ไมตั้งอยูในพื้นท่ีโครงการบานจัดสรรตึกแถวอาคารพาณิชย์
ซึ่งผูประกอบการเป็นผูจัดหาระบบไฟฟูาให 

 - มีเสนทางคมนาคมสาธารณะสะดวกสามารถเขาไปใหบริการไดทุกฤดูกาล 
 - ไมมีปัญหาในการด าเนินการกอสรางเชนแนวกอสรางระบบไฟฟูาตองไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานเจาหนาที่ของพ้ืนที่เชนกรมปุาไมกรมอุทยานแหงชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืชรวมทั้ง
พ้ืนที่ตั้งของบานเรือนราษฎรจะตองไดรับอนุญาตอยางถูกตองจึงด าเนินการกอสรางปักเสาพาดสายได 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
/นายอ าเภอภูพาน… 
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นายอ าเภอภูพาน  เคยเสนอเรื่องไปแลว ทางองค์การบริหารสวนต าบลกกปลาซิวเคยท าเรื่อง
ไปถึงส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสจ.) และทางทสจ. ตอบกลับมาวาตองมีการ
วิจัยตางๆ และตอนนี้ไดด าเนินการเสนอเรื่องเขาไปใหมแลว 

ที่ประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   
- ไมมี – 

ที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 09.06  น. 
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