รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 1/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
...................................
ผูมาประชุม
1. นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2. นายสํารวย เกษกุล
รองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
3. นายสมชัย คลายทับทิม
รองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
4. นายจักรพงศ แสนสุข
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
5. นายสกล กมลรัตนกุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
6. นายวิจารณ แกวจาระนัย
แทน อัยการจังหวัดกันทรลักษ
7. นางสาวศศินันท สันนิธิลาวัณย
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
8. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดศรีสะเกษ
9. นายณภัทร ฐานียการ
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดศรีสะเกษ
10. นายนพ พงศผลาดิสัย
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
11. นายอนุรัตน ธรรมประจําจิต
หัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
12. นายพิศฐศักดิ์ รัตนวรรณี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
13. นายศรายุธ ทัดสวน
รักษาราชการแทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
14. นายจรินทร รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
15. นายบุญประสงศ นวลสายย
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ
16. นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
ทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
17. นายอดิศักดิ์ นามวงศ
แทน นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ
18. นายชัยยงค เมธาสุรวิทย
นายอําเภอกันทรารมย
19. นายสรวีย ศิริมา
แทน นายอําเภอกันทรลักษ
20. นายสะอาด วงศรักษ
นายอําเภอขุขันธ
21. นายดํารงศักดิ์ นาคีสังข
แทน นายอําเภอราษีไศล
22. นายคมป สังขวงษ
นายอําเภอขุนหาญ
23. นายวิษณุ เกษสังข
แทน นายอําเภออุทุมพรพิสัย
24. นายธีระยุทธ ราชป
แทน นายอําเภอไพรบึง
25. นายสุพร ธีรโรจนชาลี
นายอําเภอยางชุมนอย
26. นายสุรพล ศรีพนมธนากร
แทน นายอําเภอหวยทับทัน
27. นายอนุสรณ แสงกลา
นายอําเภอศรีรัตนะ
28. นายภัทรนันท บุญมานัด
นายอําเภอโนนคูณ
29. นายเทเวศร มีศรี
นายอําเภอปรางคกู
30. นายฉลาด ชิดชม
แทน นายอําเภอวังหิน
31. นายกําลังเอก เมืองสง
แทน นายอําเภอน้ําเกลี้ยง
32. นายสุทธิพร ณ นคร
นายอําเภอบึงบูรพ
33. นางสาวรจนา ตราชู
แทน นายอําเภอภูสิงห
34. วาที่รอยตรี สุรจิต เอี่ยมธรรม
นายอําเภอเบญจลักษ
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35. นายสมานมิตร มิมาชา
36. นายวิทยา แอบกลา
37. นายสมัคร สีหมอก
38. นายวสันต ระดมเล็ก
39. นายทนง วีระแสงพงษ
40. นางสวางจิตร คณากร
41. นายประเสริฐ โนนแกว
42. นายชาญวิทย ธานี
43. นายสวาง กาลพัฒน
44. นายวัชรินทร ริยาพันธุ
45. นายนัทธเวโรจน บูชาพัฒน
46. นางอัญชลี ศรีหามาตย
47. นายกิตติพงษ ลีลาศสงางาม
48. นายณัทเศรษฐ ถิรวัฒนธนกร
49. นายสมเกียรติ นามเรนา
50. นางจารุวรรณ มาลาศรี
51. นายณัทเศรษฐ ถิรวัมนธนกร
52. นางสาวปณตพร คูณพันธ
53. นายพฤกษ คงสวัสดิ์
54. นางสาวสุกัญญา ชุมชื่น
55. นางสาวนงคเยาว มณี
56. นายจํานงค จังอินทร
57. นายบุลากร ขอจงมี
58. นายสุชาต สกุลจันทสระ
59. นายวัลลภ โศภิษฐพันธ
60. นางสาวผุสดี บุญชัย
61. นางวรัญรัศมิ์ ธนันทจิระกุล
62. นางสุภาวรรณ หาศรีเมือง
63. นางสาวสุดาลักษณ พรหมชุณห
64. นางพัชรินทร สาตราคม
65. นางยุทธศาสตร ทูลกลาง
66. นายสมนึกชัย รัชโพธิ์
67. นางสาวศิริกันยา ศรศิลป
68. นายจักรกฤษณ พันธุรักษ
69. นายไสว สะอาด
70. นายคํานวณ รอดขํา
71. นายอธิวัฒน คุโณปการ

นายอําเภอเมืองจันทร
แทน นายอําเภอพยุห
นายอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
แทน นายอําเภอศิลาลาด
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
หัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอโดยแมลงศรีสะเกษ
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ
สหกรณจังหวัดศรีสะเกษ
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนา
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนา
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะสัตวน้ําจืดศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แทน หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวศรีสะเกษ
แทน แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
แทน พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ
คลังจังหวัดศรีสะเกษ
สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
ธนารักษพื้นที่ศรีสะเกษ
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดศรีสะเกษ
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72. นายธีระ สุวรรณพงษ
73. นางสาวนภาพร เมฆาผองอําไพ
74. นางสาวจารุวรินทร ธนาชนะสิทธิ์
75. นางสาวกัญญพัชร คัฒมาตย
76. นางณภาภัช โพธิ์งาม
77. นางสาววราภรณ พลอํานวย
78. นายสังวาลย โพธิ์คณา
79. นายไกรสร แจมหอม
80. นายปรพัทธ ภูงามทอง
81. นายไพรัตน นวลประสพ
82. นายดาว อินสุวรรณ
83. นายสุรัติ ทองเทพ
84. นายชวน ธีรวุฒิอุดม
85. นางสาวเกวลี อุปมา
86. นายไพฑูรย กลีบแกว
87. นายคําไถ ทวีพัฒน
88. นายโกเมศร งามศัพท
89. นายพิทักษ พันธมาศ
90. นางจุรีรัตน คําวงศ
91. ร.ต. ธรรมนูญ พุมแกว
92. ร.อ. เทวา จันทรแสน
93. ร.ต. วัชรากร วังคะฮาต
94. นางดวงเดือน พิมพทรัพย
95. นายประหยัด ถิลา
96. นางศิริพรรณ อันชื่น
97. นายธเนศ บริบาล
98. นางสาวศศิพิมพ จิตตะยโศธร
99. นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศพิสิฐ
100. นายวทิต สายสุข
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

ส.อ. เสกสันต ซุมยาย
นายวัชรินทร เจิมประไพ
นายณรงค หอมสุวรรณ
นายเจษฎาพร สืบก่ํา
นายสกชัย ผายพิมพ
นายวีรพล สุธาอรรถ
นางวันวิภา แพงแกว
นางภัทราภรณ บุญจง

นายดานศุลกากรชองสะงํา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการศูนยเรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ
แทน ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งปรือใหญ
แทน ผูอํานวยการศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็กและเยาวชนฯ
แทน ผูอํานวยการศูนยคนไรที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ขนสงจังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 1
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการศูนยปาไมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอกันทรลักษ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กฯ จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
แทน สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (สนภ.5 นทพ.)
แทน ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจที่ 1
แทน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติ
ประจําวิทยาเขตศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ
แทน พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหนาสถานีไฟฟาแรงสูงศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธจังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
/109. นายภาษิต...
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109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

นายภาษิต วิเศษชุนหศิลษ
นายเอกสิทธิ์ ดวงแกว
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย
นายภาณุวัชร จิรัชญาคุณากร
นายเสกสรร เผาภูรี
นายอดิศักดิ์ แพงมาลา
นายสุทัย ฉกะนันท
นางสาวเพชรรัตน สุริยาเรืองฤทธิ์
นายธนภัทร สงเสริม
ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย
นางสาวสุริยาภรณ เฉลิมบุญ
นางวาสิตา นอยพรหม
นายวิทยา วิรารัตน
นายปรเมษฐ วิเศษศรี
พ.ต.อ. อัยรัช ชินประยูร
พ.ต.ท. ประกิจ สุทธิชน
ส.อ. นราวุธ จตุแทน
นายชูชาติ แกวนอก
นายสมยศ แกวสวาง
นายสุเทพ ศรบุญมา

129. นางวรรณภา บุตรวงศ
130. นางนันทนา หมื่นจิตร
131. นายเสนย เรืองฤทธิ์ราวี
132. นางนิ่มอนงค แพงมา
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

นางสาวสิริกัญญา โพธิวัฒน
นายประดิษฐ ศิละบุตร
นายสมาน ศรีสุข
นายสําราญ สีปวน
ส.อ. สุพรชัย รจนัย
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
นายธิติวัฒน กุลพิชัยจิราวุฒิ
นายพลวุฒิ แกวสงา
นางสุพินดา จันเทพา
นางสาวณัฐรดา กานุวงศ

ผูจัดการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานองคกรเครือขายการทองเที่ยวฯ
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขา ศรีสะเกษ
แทน หัวหนาที่ทําการไปรษณียจังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. ศรีสะเกษ
แทน ประธานหอการคาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ (ธนาคารอิสลาม)
นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการหอการคาไทย
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 224
แทน หัวหนาหนวยประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
แทน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเขตศรีสะเกษ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
/143. นายเกตรอรอินท...
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143.
144.
145.
146.

นางเกตอรอินท พิทักษโคชญากุล
นายไชยมงคล สมบัติมาก
นายกุลชาติ ชลเทพ
นายนิสิต รังสี

147. นายโสภณ หาญอยูคุม
148. นายพิพัฒน นะรุน
149. นายบุญชวัฒน ปญญาแดง
150.
151.
152.
153.
154.
155.

นางภิญญาพัชญ จันทเขต
นางณัฐรดา ปทมวัฒน
นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์
นายตระการ ชาลี
นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร
นางสาวเกษร สิงหแกว

ผูเขารวมประชุม
นายศิรรัชช จันทรเรือง

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
รักษาราชการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ
รักษาราชการในตําแหนง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ
รักษาราชการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
รักษาราชการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จาจังหวัดศรีสะเกษ
ปองกันจังหวัดศรีสะเกษ
เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ
เจาหนาที่สนับสนุนงานสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. รองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธงชัย เจริญพานิชยกุล)
2. ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
3. ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ที่ 16
4. หัวหนาสํานักงานเคหะศรีสะเกษ
5. หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร
6. หัวหนาสถานีวิทยุ จส. 6 ศรีสะเกษ
7. ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
8. ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดศรีสะเกษ
9. ประธานกรรมการเครือขาย ศพก. จังหวัดศรีสะเกษ
10. โทรศัพทจังหวัดศรีสะเกษ
11. รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ
12. ประธาน สสวท. สาขาศรีสะเกษ
13. ผูจัดการธนาคารกรุงไทย
14. สมาคมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ
15. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
16. ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
17. ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
18. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
19. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
20. ผูอํานวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
/21. ผูอํานวยการ...
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21. ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทรจังหวัดศรีสะเกษ
22. นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุม
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการกอนการประชุม
(1) พิธีมอบรางวัลประกวดขาวหอมมะลิและการมอบหนังสือรับรองโรงสีที่ผลิตและ
จําหนายขาวหอมมะลิที่ไดมาตรฐาน (สํานักงานพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ)
ผูแทนพาณิชยจังหวัด

ด ว ยกรมการค า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย ได กํ า หนดจั ด ประกวด
ขาวหอมมะลิของประเทศไทย ปการเพาะปลูก 2562/63 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหการเพาะปลูกขาวหอมมะลิของเกษตรกร และกลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร
ไดพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มปริมาณการผลิตและการตลาดเพื่อการสงออกขาวหอมมะลิ
ไทยไดกวางขวางยิ่งขึ้น
จังหวัดศรีสะเกษ จึงได จัดใหมีการประกวดขาวหอมมะลิ ระดับจังหวั ด
ในวั น ที่ 20ธั น วาคม 2562 ณ ห องประชุ มสํ านั กงานพาณิ ช ย จั งหวั ด มี เ กษตรกร
ผู ป ลู ก ข า วหอมมะลิ ส ง ตั ว อย า งข า วเปลื อ กเข า ประกวด รวมทั้ ง สิ้ น 80 ราย
แยกเป น ประเภทเกษตรกรรายบุ ค คล จํ า นวน 58 ราย ประเภทกลุ ม เกษตรกร
หรือสหกรณการเกษตร จํานวน 22 กลุม
คณะกรรมการตั ดสิ นการประกวดข าวหอมมะลิ ของจั งหวั ดศรี สะเกษ
ไดพิจารณาตัดสินการประกวดขาวหอมมะลิของจังหวัดศรีสะเกษเรียบรอยแลว และเพื่อเปน
เกียรติแกเกษตรกรดังกลาว จึงขอกราบเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัด มอบรางวัลแก
ผูชนะการประกวดตามลําดับ ดังนี้
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
รางวัลที่ ๑ เงินสด 6,๐๐๐ บาท พรอมประกาศเกียรติบัตร ไดแก นายสมเกียรติ
ทองปลิว เลขที่ 27 หมูที่ 1 ตําบลหวยติ๊กชู อําเภอภูสิงห
รางวัลที่ ๒ เงินสด 5,๐๐๐ บาท พรอมประกาศเกียรติบัตร ไดแก นายประจบ
คําหลา เลขที่ 42 หมูที่ 4 ตําบลโพนคอ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
รางวัลที่ ๓ เงินสด 4,๐๐๐ บาท พรอมประกาศเกียรติบัตร ไดแก นายศิริชัย
มโนรัตน เลขที่ 71 หมูที่ 6 ตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันทร
รางวัลชมเชย เงิ น สด 2,๐๐๐ บาท พร อ มประกาศเกี ย รติ บั ต ร ได แ ก
นางกระจับ คําแสน เลขที่ 92 หมูที่ 4 ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ
ประเภทกลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร
รางวั ลที่ ๑ เงิน สด 8,๐๐๐ บาท พร อมประกาศเกีย รติ บัต ร ไดแก วิส าหกิจ
ชุมชนแปลงใหญตําบลโพนคอ เลขที่ 42 หมูที่ 4 ตําบลโพนคอ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 2 เงิน สด 7,000 บาท พร อ มประกาศเกี ย รติ บั ต ร ได แก เกษตร
อินทรียนาแปลงใหญบานหนองเหล็ก เลขที่ 51 หมูที่ 7 ตําบลอีหล่ํา อําเภออุทุมพรพิสัย
รางวั ลที่ 3 เงิน สด 6,000 บาท พร อมประกาศเกีย รติ บัต ร ไดแก ศูน ย ขาว
ชุมชนบานขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย หมูที่ 1 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย
ขอกราบขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษครับ
/(2) พิธีมอบโล...

~7~
(2) พิธีมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามโครงการ
คั ด เลื อ กสํ า นั ก ทะเบี ย นดี เ ด น ประจํ า ป 2562 (ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ)
ปลัดจังหวัด

ดวยกรมการปกครอง ไดจัดทําโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเดน
ประจําป พ.ศ.2562ขึ้นโดยใหจังหวัดตาง ๆ คัดเลือกสํานักทะเบียนดีเดนและบุคลากร
ดีเดนทางการทะเบียน ของจังหวัดเขารับการคัดเลือก ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีสํานัก
ทะเบียนและบุคลากร ไดรับรางวัล ดังนี้
1. สํานักทะเบียนอําเภอขุนหาญ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท
สํานักทะเบียนขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. สํานักทะเบียนอําเภอเมืองศรีสะเกษ ไดรับรางวัลชมเชย ประเภท
สํานักทะเบียนอําเภอขนาดใหญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ไดรับรางวัลชมเชย
ประเภทสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาขนาดใหญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. มีบุคลากรของสํานักทะเบียน ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน
ทางการทะเบียนประจําสํานักทะเบียนดีเด น ไดแก นางสาวอัจ ฉรา สกุลศักดิ์ถาวร
ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานปกครองชํ า นาญการพิ เ ศษ และมี น ายคมป สั ง ข ว งษ
เปนนายทะเบียนอําเภอ
5. มีบุคลากรของสํานักทะเบียน ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน
ทางการทะเบี ย นระดั บ จั งหวั ด ได แก นางเรื องวั ฒ นาภรณ น อ ยพรหม เจ า หน า ที่
ปกครองชํานาญงาน อําเภอเมืองศรีสะเกษ
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ จึงขอกราบเรียนเชิญ
ท า นผู ว า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได โ ปรดมอบโล และใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ
เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกผูที่ไดรับรางวัล ดังนี้
นายคมป สังขวงษ นายทะเบียนอําเภอขุนหาญ
นายสมเกียรติ ศรีขาว นายทะเบียนอําเภอเมืองศรีสะเกษ
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา นายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นางสาวอัจ ฉรา สกุ ล ศัก ดิ์ ถาวร บุ คลากรดี เ ด น ทางการทะเบี ย น
ประจําสํานักทะเบียนดีเดน
นางเรื อ งวั ฒ นาภรณ น อ ยพรหมบุ ค ลากรดี เ ด น ทางการทะเบี ย น
ระดับจังหวัด

/(3) พิธีมอบ...
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(3) พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดี โอ หัวขอ “สุข สนุก (ดี ) ที่งานเทศกาล
ปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2563” (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
ศรีสะเกษ)
รักษาราชการแทน
ประชาสัมพันธ
จังหวัด

ตามที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ร ว มกั บ สํ า นั ก งานเหล า กาชาดจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ กําหนดจัดงานเทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยไดมอบหมายใหคณะทํางานฝาย
ประชาสัมพันธจัดประกวดคลิปวิดีโอความยาว ๓ - ๕ นาที ภายใตหัวขอ “สุข สนุก (ดี)
ที่งานเทศกาลสี่เผาไทยศรีสะเกษ” ทั้งนี้ เพื่อเปนชองทางการประชาสัมพันธการจัดงาน
ใหประชาชนไดรับทราบและเขามามีสวนรวมพรอมทั้งเปนสื่อสําหรับการถายทอดและ
ประชาสั ม พั น ธ อั ต ลั ก ษณ วิ ถีชี วิ ต และมนต เ สน ห ข องงานเทศกาลป ใ หม สี่ เ ผ า ไทย
ศรีสะเกษ อันจะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถายและ
ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อใชประโยชนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ในโอกาสตอไป นั้น
บัดนี้ คณะทํางานฝายประชาสัมพันธไดดําเนินการประกวดคลิปวิดีโอ
ภายใตหัวขอ “สุข สนุก (ดี) ที่งานเทศกาลสี่เผาไทยศรีสะเกษ” เปนที่เรียบรอยแลว
จึ ง ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ท า นผู ว า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษมอบเงิ น รางวั ล แก ผู ช นะ
การประกวด จํานวน ๒ รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายจักรกฤษ นอยพรหม
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก นายพีรวัส สุพรรณ
ขอกราบขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษครับ
(4) พิธีมอบใบประกาศนียบัตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานเทศกาล
ปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2563 (สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ)

เกษตรจังหวัด

ตามที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ร ว มกั บ สํ า นั ก งานเหล า กาชาดจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ กําหนดจัดงานเทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๖๓ ในระหวาง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยไดมอบหมายใหสํานักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษคัดเลือกประกวดผลผลิตทางการเกษตร และไดตัดสินเรียบรอยแลว
ในการนี้ จึ งขอเรี ย นเชิญทานผู ว าราชการจั งหวั ด ศรี ส ะเกษมอบใบประกาศนี ย บั ต ร
การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานเทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป
2563 ดังนี้
1. ผลการประกวดกลวยน้ําวาสุก
รางวั ล ที่ 1 เงิ น สด 2,000 บาท พร อ มประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางสาวเฉลิมขวัญ คําโท ที่อยู 55 หมู 3 ต.โพธิ์วงคอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 2 เงิ น สด 1,500 บาท พร อ มประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายอุดม ชัยมี ที่อยู 154 หมู 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 3 เงิ น สด 1,000 บาท พร อ มประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางฉลวย ชุศรีสัตยา ที่อยู 12/1 หมู3 ต.เมืองหลวง อ.หวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
/2. ผลการประกวด...
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2. ผลการประกวดหอมแดงศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 1 เงิน สด 2,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายขันชัย ขันทอง ที่อยู 151 หมู 7 ต.ลิ้นฟา อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 2 เงิน สด 1,500 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางวิลาวัณย แกวคํา ที่อยู 34/1 หมู 6 ต.คอนกาม อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 3 เงิน สด 1,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางแสงจันทร แกนคํา ที่อยู 29/1 หมู 11 ต.คอนกาม อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ
3. ผลการประกวดมะละกอสุก (ไมระบุชนิดพันธุ)
รางวั ล ที่ 1 เงิน สด 2,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางทองพูน สมมุง ที่อยู 29 หมู 1 ต.จาน อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 2 เงิน สด 1,500 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายเพชร กิ้นบูราณ ที่อยู 116 หมู 5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 3 เงิน สด 1,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายปญญา ไชยันโต ที่อยู 140 หมู 18 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
4. ผลการประกวดมะพราวออนน้ําหอม
รางวั ล ที่ 1 เงิ น สด 2,000 บาท พร อ มประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายโสภณ ศรีลาชัย ที่อยู 107 หมู 7 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 2 เงิน สด 1,500 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายโสภณ ศรีลาชัย ที่อยู 107 หมู 7 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 3 เงิน สด 1,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางสมถวิล มาทอง ที่อยู 64 หมู 9 ต.รุง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
5. ผลการประกวดพริกจินดาแดง (พันธุลูกผสม)
รางวั ล ที่ 1 เงิน สด 2,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางสนิท จอมเกาะ ที่อยู 23 หมู 12 ต.เมืองจันทร อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 2 เงิน สด 1,500 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางสาวทิพยวัลย มูลดับ ที่อยู 50 หมู 2 ต.ใจดี อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 3 เงิน สด 1,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางทองพูน สุขศรีนาค ที่อยู 42 หมู 10 ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
6. ผลการประกวดมันสําปะหลัง (ไมระบุชนิดพันธุ)
รางวั ล ที่ 1 เงิน สด 2,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายบุญเพ็ง เรณู ที่อยู 193 หมู 10 ต.จานใหญ อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 2 เงิน สด 1,500 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายไมตรี จําปาเต็ม ที่อยู 127 หมู 9 ต.น้ําออม อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 3 เงิน สด 1,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายวิชิต ศิลาเกษ ที่อยู 217 หมู 18 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ
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7. ผลการประกวดขาวโพดหวานฝกสด
รางวั ล ที่ 1 เงิน สด 2,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางสาวประทินญา ดนุสนาม ที่อยู 71 หมู 8 ต.สระเยาว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 2 เงิน สด 1,500 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นายวุฒิชัย การปลูก ที่อยู 107 หมู 3 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ
รางวั ล ที่ 3 เงิน สด 1,000 บาท พร อมประกาศนี ย บั ต ร ได แ ก
นางบัวผัน กาลพัฒน ที่อยู 80 หมู 8 ต.สระเยาว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
กระผมขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษครับ
(5) พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รแก ผู เ ข า ร ว มปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
อุทกภัย ประจําป 2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศรีสะเกษ)
หัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

ตามที่ ไดเกิดสถานการณอุทกภัยขึ้น ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต
เดื อ นกัน ยายน 2562 ซึ่ ง สร า งความสู ญ เสี ย แก ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ตลอดจนพื้ น ที่
ทางการเกษตรของราษฎร จํานวน 14 อําเภอ 94 ตําบล 657 หมูบาน 1 เทศบาลเมือง
4 ชุมชน เดือดรอน 24,579 ครัวเรือน 69,789 คน และมีผูเสียชีวิต จํานวน 4 ราย
ซึ่งสถานการณคลี่คลายแลว ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ที่ผานมา
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศรีสะเกษ ไดจัดตั้งชุดเผชิญสถานการณขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจในการปองกันและ
แกไ ขป ญ หาอุทกภั ย ในการช ว ยเหลื อ ราษฎร ให เ กิดความปลอดภั ย และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน จนเกิดผลงานเปนที่ประจักษขึ้น และเพื่อเปนขวัญกําลังใจ
แกผูปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาว
ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ ใหเกียรติมอบเกียรติบัตรแกผูปฏิบัติหนาที่ จํานวน 20 นาย โดยมีรายนาม
ดังตอไปนี้
1. นายกรวิชญ เดชาติวงศ ณ อยุธยา
2. นายชาญชัย โฉมรุง
3. นายณรงคศักดิ์ โฉมรุง
4. นายศรัทธา อุมเชื้อ
5. นายพิสิทธิ์ โปรงจิตร
6. นายสมชาติ เคารพ
7. นายบุญทัน ยอดคําตัน
8. นายนิชกานต ผักไหม
9. นางสาวธิพาพร แพงพรม
10. นายนิสิท แพงพรม
11. นายรังสรรค แกวจันทร
12. นายสมศักดิ์ เตชะเกียรติรัตน
13. นายสุรสิทธิ์ สุรเสน
14. นายสมพร กองแกว
/15. นายธีรชัย...
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15. นายธีรชัย ผมพันธ
16. นายกฤตย ขวัญใจมณีรักษ
17. นายพยุงพงษ ชนะวงศ
18. นายคุณาวุฒิ สืบเสน
19. นายไพรินทร เอื้อเฟอ
20. นายรัชภูมิ ราศี
(6) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เจาหนาที่ที่ทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม ประจําป
2562 (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ)
รักษาราชการแทน
ประกันสังคมจังหวัด

กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทานรองผูวาราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ดิฉันนางพัชรินทร สาตราคม นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รักษาราชการแทน
ประกัน สั งคมจั งหวั ด ศรี ส ะเกษ ขอกล าวรายงานการมอบประกาศเกีย รติ คุณให กั บ
เจาหนาที่ที่ทํางานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจําป 2562 ตามโครงการเสริมสราง
ธรรมาภิ บ าลป อ งกั น และลดความเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
พ.ศ. 2562 เพื่อปลู กจิ ตสํ านึ ก คานิย ม คุณธรรม จริ ยธรรมและเสริ มสรางวิ นัย แก
ทุกภาคสวน สํานักงานประกันสังคมจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดําเนินการ
พิจ ารณาคัด เลือกเจ าหน าที่ในสังกัดทั้งขาราชการ ลูกจ างประจํ า พนักงานราชการ
และพนักงานประกันสังคม เขารับการคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด
ในการนี้ คณะกรรมการได พิ จ ารณาคั ด เลื อกเจ า หน า ที่ ที่ ทํ า งานดี
มีคุณธรรมจริ ย ธรรม ประจํ าป 2562 ได แก นางสาวอัป ษรศรี พลเตชา ตํ าแหน ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สังกัดสํานักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่ อ เป น การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ป ระวั ติ เสริ ม สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
ในการปฏิบัติงานของแกเจาหนาที่ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณดังกลาว ขอกราบเรียนเชิญ
ทานผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบประกาศเกียรติคุณแกนางสาวอัปษรศรี พลเตชา
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษคะ
(7) การมอบเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ)

พัฒนาการจังหวัด

กระผม นายจริ น ทร รอบการ พั ฒ นาการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ขอกราบขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปนอยางสูงที่ใหเกียรติมอบเงิน
งบประมาณกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษในการสนับสนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนบานกานเหลือง อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเด็กอายุระหวาง 5-6 ป ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทั้งทางกาย จิตใจ สังคม อารมณ และสติปญญา ในการเตรียมความ
พรอมเขาสูกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise Thailand
Championship รุน Junior
/ซึ่ง...
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ซึ่งสํ านักงานพัฒ นาชุมชนจั งหวั ด ศรี ส ะเกษ ได ดํ าเนิน งานกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทตั้งแตป พ.ศ.2522 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกองทุนในการใหความ
ช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย นอายุ ตั้ ง แต แ รกเกิ ด ถึ ง หกป ที่
ครอบครัวมีฐานะยากจนและดอยโอกาสในชนบท ตอมาในป 2536 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว
ในพระราชูปถัมภฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ใหใชชื่อวา “กองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบท ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
บั ด นี้ สํ านั ก งานพัฒ นาชุ มชนจั งหวั ด ศรี ส ะเกษได จั ด ทํา โครงการฯ
เพื่อใชจายเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชนบทจังหวัดศรีสะเกษเสร็จเรียบรอยแลว
จึงขอกราบเรี ยนเชิ ญทานผู ว าราชการจั งหวั ดศรี ส ะเกษ ได กรุ ณาใหเ กีย รติมอบเงิน
งบประมาณกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษใหแก นองๆตัวแทนจากโรงเรียน
บานกานเหลือง อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอกราบขอบพระคุณครับ
(8) แนะนํารายชื่อผูฝกสอนและนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ศรีสะเกษ ที่เขารวมการแขงขันกีฬาลอนโบลวส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหวางวันที่ 9-19
มกราคม 2563 (มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ)
ประธานสภา
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2

ดวยมหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษไดเขารวมการแขง
แขงขันกีฬาลอนโบลวส กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหวางวันที่ 9-19 มกราคม 2563 จึงขอแนะนําตัวนักกีฬา
และคณะผูฝกสอน ดังนี้
คณะผูฝกสอน
1. ดร.เกียรติวัฒน วัชรกาญจน ผูฝกสอน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยูรสิน วัฒนพยุงกุล ผูชวยผูฝกสอน
3. นางกฤษณา วัชญากาญจน ผูชวยผูฝกสอน
4. นายณภัทร วัชญากาญจน ผูชวยผูฝกสอน
ผลการแขงขัน ไดรับ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง
1. เหรียญทอง ประเภททีม 2 ชาย
-นายกนกชัย ศรีมะณี
-นายชาติราชา แกนแกว
2. เหรียญทอง ประเภทคูผสม
-นายเศรษฐวัฒน สีสัน
-นางสาวนุสรา นพพิบูลย
3. เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวชาย
-นายธีรกานต สายเนตร
/4. เหรียญ...
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4. เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู
-นางสาวนุสรา นพพิบูลย
-นางสาวสุพินดา ชูรัตน
5. เหรียญทองแดง ประเภททีม 3 คนหญิง
-นางสาวปยะนันท จันทะไขสร
-นางสาววรรณทิพา กองสิน
-นางสาวนภัสสร ละครเขต
6. เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวหญิง
-นางสาวสุพัตรา สมภาค
7. ไดรับโลหนักกีฬาชายยอดเยี่ยม คือ
-นายกนกชัย ศรีมณี
8.นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยไปแขงขันชิงชนะเลิศเอเชียที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน 2 ราย
ในการนี้ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับคณะผูฝกสอน และนักกีฬา
ขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษไดมอบชอดอกไมใหกับที่ปรึกษาชมรมฯ
คณะผูฝกสอน และนักกีฬาในลําดับถัดไปครับ ขอขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(1) หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ภาคเอกชน ยายมาดํารงตําแหนงใหม
ที่
1
2
4
5

ชื่อ – สกุล
นายวัชรินทร ริยาพันธุ
นางสาวพิชชากร แจมศรี
นายกิตติพงษ ลีลาศสงางาม
นางสาวนงคเยาว มณี

6 นายชูชาติ แกวนอก

ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายจักรกฤษณ พันธุรักษ
มติที่ประชุม

ตําแหนงเดิม
ตําแหนงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
เกษตรและสหกรณจังหวัดพังงา
เกษตรและสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดชัยภูมิ
สัตวน้ําจืดศรีสะเกษ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สํานักงานเขต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สมุทรปราการ เขต 1
(2) หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ภาคเอกชน ยายมาดํารงตําแหนงใหม
ตําแหนงเดิม
สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ

ตําแหนงใหม
ผูตรวจราชการกรมสรรพากร

รับทราบ

/1.2 ขอสั่งการ...
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ประธาน

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.2 ขอสั่งการผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ขอขอบคุณทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ไดรวมสนับสนุนและสงเสริม
การจัดงาน/กิจกรรมจังหวัดศรีสะเกษใหบรรลุวัตถุประสงคและสําเร็จลุลวงไปดวยดีทั้ง 3
กิจกรรมดังตอไปนี้
1) การจัดงานเทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2563
2) การรณรงคปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2563
3) การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE
รับทราบ
๑.2 การนํา เสนอภาพกิ จกรรมการปฏิ บัติ งานของผูบริหารจั งหวัดและหนวยงาน
ตางๆ ในชวงเดือนมกราคม 2563 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดศรีสะเกษ)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
หัวหนาสํานักงาน
รายงานการประชุ มมีจํ านวน 28 หน า ฝ ายเลขานุ การได เ ผยแพร
จังหวัด
รายงานการประชุ ม ในเว็ บ ไซต จั ง หวั ด www.sisaket.go.th และแจ ง ส ว นราชการ
หน วยงานตรวจสอบรายงานการประชุ มดั งกล าวแล ว ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการก อหนี้ ผูกพันและการเบิกจ ายงบประมาณรายจ าย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
คลังจังหวัด

พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ประกาศใช บั ง คั บ ไม ทั น ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ซึ่ ง กรณี ดั ง กล า ว
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 141 บั ญ ญั ติ ใ ห
กฎหมายว าดว ยงบประมาณรายจายในปงบประมาณนั้ น ไปพลางกอน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติใหใชงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนได ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได
อนุ มั ติ ห ลั กเกณฑและเงื่อนไขการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ตามที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดแลว

/ตาราง...
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หนวย:ลานบาท

ประเภทงบประมาณ

เงินประจํางวด

ผลการกอหนี้
จํานวนเงิน
รอยละ

เงินงบประมาณรายจายจังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม
2,321.43
1,672.59
งบประจํา
2,132.37
1,541.78
งบลงทุน
189.06
130.81
งบกรมจังหวัด
ภาพรวม
5.00
1.56
งบประจํา
5.00
1.56
งบลงทุน
0.00
0.00
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 56-62
ภาพรวม
804.43
784.90
ป 62
677.22
669.87
กอนป 62
127.21
115.03
ขอมูล จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
* งบลงทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส ะเกษ ไมรวมยอดกอหนี้ 77.66 ลานบาท

มติที่ประชุม

ผลการเบิกจาย
จํานวนเงิน
รอยละ

72.05
72.30
69.19

1,594.03
1,529.76
64.27

68.67
71.74
33.99

31.26
31.26
0.00

1.56
1.56
0.00

31.26
31.26
0.00

97.57
98.91
90.43

423.23
380.33
42.90

52.61
56.16
33.72

เพื่ อ ให ก ารใช จ า ยเงิ น งบประมาณจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษเป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
และสามารถดําเนิน การตามมาตรการที่รัฐ บาลกําหนดไดทันที เมื่อพระราชบั ญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใชบังคับจึงเห็นควรใหสวน
ราชการเตรียมความพรอมการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไวลวงหนา
เปาหมายการใชจา ย ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม
รอยละ 23
รอยละ 54
รอยละ 77 รอยละ 100
รายจายประจํา รอยละ 28
รอยละ 58
รอยละ 80 รอยละ 100
ราจายลงทุน
รอยละ 8
รอยละ 40
รอยละ 65 รอยละ 100
รับทราบ
(2) การปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ)

หัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

รัฐ มนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู บัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ไดมีขอสั่งการใหจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและ
แกไขปญหาไฟปาหมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก(PM2.5) และไดเนนย้ําขอสั่งการ
ดังกลาวในการประชุมมอบนโยบายสําคัญแกผูบริหารและผูวาราชการจังหวัด ผานระบบ
วีดีทัศนทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และกระทรวงมหาดไทยแจงวา
จากผลการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2563 ได พิจ ารณามาตรการในการป องกัน และแกไขป ญหามลพิษจากฝุ น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชวงสถานการณวิกฤต โดยเนนย้ําการดําเนินการใหปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” ให
มากขึ้น
/จังหวัด...
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จังหวัดศรีสะเกษ ไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดังนี้
 จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดศรีสะเกษ ตามคําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 07/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 จั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ งานตามมาตรการป อ งกัน เฝ าระวั ง และแกไ ข
ปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 แจงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้
(๑) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแกไข
ปญหาในระยะเรงดวนและในชวงวิกฤต)
(๑.๑) ใหติดตาม เฝาระวังสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
โดยประสานการตรวจสอบขอมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ และสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA อยาง
ใกลชิด เพื่อใชในการประเมิน วิเคราะหแนวโนมสถานการณ แจงเตือน และสรางการรับรู
ใหประชาชน (1.2) จัดทําแผนเผชิญเหตุใหครอบคลุมทั้งชวงกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิด
เหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยใชระบบบัญชาการเหตุการณตามกลไกพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ในการอํานวยการ สั่งการ ควบคุมและแกไขปญหา
ไฟปาหมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รวมกับกฎหมาย และแผนอื่นๆ แบง
พื้นที่ ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนการจัดชุดปฏิบัติการที่สามารถเขาไปยังที่มีการเผา
หรือกอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อทําการแกไขปญหาไดอยางครอบคลุมใน
ทุกพื้นที่
(1.3) เมื่อปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินคามาตรฐาน (50
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) ใหบูรณาการหนวยงานในการแกไขปญหา ดําเนินการบังคับ
ใชกฎหมาย และเพิ่มความเขมขนในการแกไขปญหาในแตละระดับ (ระดับ 1-4) ตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นวาระแห ง ชาติ “การแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ ด า นฝุ น ละออง”
โดยเฉพาะการควบคุ ม พื้ น ที่ ห รื อ ควบคุ ม แหล ง กํ า เนิ ด ที่ ก อ ให เ กิ ด เหตุ รํ า คาญหรื อ มี
ผลกระทบตอประชาชน โดยการบังคับใชกฎหมายในการหยุดกิจกรรมที่มีผูกอใหเกิดฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อใหสภาพอากาศกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว
(1.4) รณรงค ประชาสั ม พั น ธ ข อ แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ต นให แ ก
ประชาชน โดยเฉพาะกลุมเสี่ ยง (เด็ก สตรีมีครรภ ผูสู งอายุ ผู ปวย) ในการหลี กเลี่ย ง
กิจกรรมกลางแจง และสวมใสหนากากอนามัยผานชองทางสื่อสารตางๆในพื้นที่ โดย
ประสานขอมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุขพรอมทั้งระมัดระวังการ
สื่อสาร ถึงประชาชน อยาใหเกิดการตื่นตระหนก
/(1.5) กําหนด...
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(1.5) กําหนดสถานที่พักชั่วคราว (Safety Zone) พรอมทั้งบูรณาการ
หน ว ยงานในการจั ด ระบบที่ พั ก ชั่ ว คราวที่ ส ามารถป อ งกั น และมี ร ะบบแจ ง เตื อ น
สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตลอดจนการบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน เชน หองประชุมเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
หรืออื่นๆ
(1.6) เมื่ อ สถานการณ ไ ฟป า หมอกควั น และฝุ น ละอองขนาดเล็ ก
(PM2.5) สิ้นสุดลง ใหจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทบทวน วิเคราะหขอมูล ประเมินผลจาก
สถานการณที่เกิดขึ้น และการดําเนินการที่ผานมาเพื่อถอดบทเรียนการแกไขปญหาฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
(2) มาตรการปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง (แหลงกําเนิด)
(2.1) ใหดําเนินมาตรการดานการขนสงและจราจร การควบคุมและลด
มลพิษจากยานพาหนะ เชน การเขมงวดการตรวจสภาพรถยนต กวดขันตรวจจับรถยนต
ที่ปลอยควันดํา การเรงระบายการจราจรไมใหมีสภาพติดขัด การรณรงคใหประชาชนใช
ระบบขนสงสาธารณะและการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางใหประชาชนที่สะดวกและ
ปลอดภัย ตลอดจนการฉีดลางทําความสะอาดพื้นผิวถนนอยางตอเนื่อง รวมทั้งรณรงคให
ประชาชนลดการใชรถยนตสวนตัว โดยใชแนวทาง “ทางเดียวกัน ไปดวยกัน” (Car
Pool)
(2.2) ใหดําเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โลง/ภาคการเกษตร/พื้นที่
ปา โดยรณรงคและสนับสนุนใหเกษตรกรนําเศษวัสดุการเกษตรไปใชประโยชนหรือยอย
สลายดวยวิธีที่เหมาะสมแทนการใชวิธีการเผา หามมิใหมีการเผาในพื้นที่ชุมชน ริมทาง
โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ สําหรับพื้นที่ที่มีความจําเปนตองใชวิธีการเผา จะตองมีการกําหนด
มาตรการดําเนินการและควบคุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวโดยเครงครัด
(2.3) ใหดําเนินการในการตรวจสอบ และควบคุมการปลอยมลพิษที่
เกิด จากการเผาไหมต ลอดจนกิจกรรมที่กอใหเ กิด ฝุน ละอองขนาดเล็ ก (PM2.5) จาก
โรงงานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด
(2.4) ใหดําเนินมาตรการปองกันเพื่อควบคุม และลดปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) จากการกอสราง และระบบสาธารณูปโภค โดยติดตามตรวจสอบ
และสํ า รวจผู ป ระกอบการในการดํ า เนิ น การตามมาตรการลดฝุ น ละอองขนาดเล็ ก
(PM2.5) ใหถูกตองตามหลักวิชาการ
(2.5) การควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน โดยการสรางการ
รับรูและความตระหนักใหแกประชาชน อาทิ สงเสริมใหมีการตรวจสอบสภาพรถยนต
สวนบุคคลอยางสม่ําเสมอ การใชพลังงานสะอาดในครัวเรือน การใชเตาหุงตม/เตาปง
ยาง/ถานปลอดมลพิษ ฯลฯ

/(3) มาตรการ...
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(3) มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
(3.1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เฝาระวัง ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใชขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งขยายเครือขายเพื่อแจงเตือน และสรางการรับรูใหกับประชาชนทราบ
ถึงสถานการณที่ถูกตอง
(3.2) ใหจัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ แบงเปนชวงเวลาตาม
ความเหมาะสม และสอดคลองตามหลักวิชาการ เพื่อลดผลกระทบจากฝุนละอองเมื่อมี
การเผาพรอมกัน โดยพื้นที่การเกษตรใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนหนวยรับผิดชอบ สําหรับพื้นที่ปาใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนหนวยรับผิดชอบ
(3.3) สงเสริมการมีสวนรวม สรางความตระหนัก และปรับพฤติกรรม
ของประชาชนในการลดการเผาในที่โลง และการเผาขยะในพื้นที่ชุมชน/เมือง
(3.4) ให ส ว นราชการ อํ า เภอ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดําเนินการตามแผนมาตรการปองกันเฝาระวัง และแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM
2.5) จังหวั ดศรีสะเกษ แลวรายงานผลการปฏิ บัติงานใหกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษทราบ ทางโทรสารหมายเลข 0 45612 589 , 0
45617 957
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสําคัญของกระทรวง (Function)
(1) การขั บ เคลื่ อ นคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อํ า เภอ (พชอ.)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)

รองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด

มติที่ประชุม

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) สรุปผลการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ผลงาน
เดน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประเด็น "เมืองคนดี โพธิ์ศรีสุวรรณปลอดเหลา” (รายละเอียดนําเสนอ
โดยวิดีทัศน)
รับทราบ
(2) TO BE NUMBER ONE (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)

รองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด

มติที่ประชุม

การเขารวมประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแกน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน จังหวัด
ศรสะกษ ไดสงชมรมเขารวมประกวด จํานวน ๑๙ ชมรม ในป ๒๕๖๓ โครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กําหนดใหมีการสงชมรม
เขาประกวดเพิ่มขึ้น ไดแก การดําเนินงานอําเภอ TO BE NUMBER ONE ซึ่งจังหวัด
ศรีสะเกษไดสงอําเภอ TO BE NUMBER ONE ตนแบบ จํานวน ๓ อําเภอ ไดแก
อําเภอเมืองศรีสะเกษ อําเภอกันทรลักษ และอําเภอขุนหาญ เขารวมประกวด
รับทราบ
/(3) การขับเคลื่อน...
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(3) การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากด ว ยการส ง เสริ ม ผ า ไทยศรี ส ะเกษ
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ)
พัฒนาการจังหวัด

ประธาน

มติที่ประชุม

กระทรวงมหาดไทย ดํ า เนิ น งานตามนโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาล
ในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มรายไดและลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน
ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) โดยมอบหมายใหกรมการพัฒนา
ชุมชนเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด
สรางรายไดใหกับชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษไดสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
โดยการสงเสริมการใชผาไทยและประชาสัมพันธผาอัตลักษณจังหวัดศรีสะเกษใหเปนที่
รูจักอยางแพรหลายมากขึ้น สรางความรักความสามัคคี สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากสราง
อาชีพและรายไดใหแกคนในชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1) ขับเคลื่อนผาเอกลักษณศรีสะเกษ พัฒนาผาทอมือผาหลากสี
ตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัด เปน ๔ ชนิด ไดแกผาศรีลาวา ผาศรีกุลา ผาศรีมะดัน
ผาศรีลําดวน และผาอัตลักษณเดิมคือผายอมมะเกลือ
2) จั ด พิ ธี ร ว มลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ (MOU)
โครงการ “สื บ สาน อนุ รั กษ ศิล ป ผ า ถิ่น ไทย ดํ า รงไว ใ นแผ น ดิ น ” ด ว ยการเดิ น แบบ
ผ า อั ต ลั ก ษณ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ภายใต ธี ม งาน "มนต เ สน ห แ พรพรรณสี่ เ ผ า ไทย
ใต ร มพระบารมี" ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เวลา 19.15 น. ณ เวทีกลางงาน
เทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2563
3) โครงการรณรงคแตงกายดวยผาไทยและผาพื้นเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ "ศรีสะเกษพรอมใจ นุงผาไทยใสบาตร ทําความดี วิถีพอเพียง" และการจัด
ตลาดนัดโบราณ ทุกวันอังคาร ณ ลานโคปุระ เพื่อรณรงคใหสวนราชการ หนวยงาน
องค ก รภ า ครั ฐ ภ าค เอกช น ส ถาน ศึ ก ษา ตล อดจน ประ ช าช น ในจั งหวั ด
ศรีสะเกษไดสืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามด ว ยการแต ง กายด ว ยผ า ไทยและผ า พื้ น เมื อ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
กําหนดใหมียอดจําหนายผลิตภัณฑประเภทผา ในป 2563 จํานวน 1,000 ลานบาท
ขอฝากไปยังสวนราชการตางๆ ไดบูรณาการในการจัดอบรมสัมมนา
ในสว นราชการของทาน ที่มีกลุ มเป าหมายเปน คนจั งหวัด อื่น ไดป ระสานสํานั กงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อจัดทํา OTOP Mobile ออกไป เพื่อสงเสริมรายได
ใหกับชุมชนฐานรากตอไป
อีกทั้ง ขอใหทานพัฒนาการจังหวัดไดใหกลุมผูประกอบการใหจัดเปน
ทีมเพื่อไดติดตามปฏิทินงานของบานเราเพื่อออก OTOP Mobile ตอไป
รับทราบ

/3.3 วาระการ...
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๓.๓ วาระการพัฒนา/แกไขปญหา และสถานการณที่สําคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สถานการณ ควบคุ มป องกั นโรคไข เลื อดออกและโรคติ ด ต อ ที่ สํ า คั ญ ของ
จังหวัดศรีสะเกษ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
รองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด

มติที่ประชุม

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – 20 ม.ค. 2563 พบผูปวยจํานวนทั้งสิ้น
17 ราย คิดเปนอัตราปวย 1.15 ตอประชากรแสนคน อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง
เทากับ 1 : 1.13 กลุมอายุที่ปวยมากที่สุด เรียงตามลําดับคือ 5 - 9 ป (6.81 ตอแสน
ประชากร) 10 - 14 ป (3.30 ตอแสนประชากร) 0 - 4 ป (1.35 ตอแสนประชากร)
45 - 54 ป (1.29 ตอแสนประชากร) อาชีพที่ปวยมากที่สุด เรียงตามลําดับคือ นักเรียน
จํานวน 9 ราย รองลงมาคือในปกครอง จํานวน 3 ราย เกษตร จํานวน 3 ราย อําเภอ
ที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กันทรารมย (3.93 ตอแสน
ประชากร) รองลงมาคืออําเภอขุนหาญ (3.70 ตอแสนประชากร) เมือง (3.58 ตอแสน
ประชากร) พยุห (2.62 ตอแสนประชากร) ไพรบึง (2.07 ตอแสนประชากร)
มาตรการดําเนินงานตอเนื่อง พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังตอไปนี้
1. ดําเนินมาตรการ 3 3 1 7 14 28 ตอเนื่องในหมูบานที่พบผูปวย
2. คนหาและเฝาระวังผูที่มีอาการไขสูง รวมกับ อาการอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้ ปวดศีรษะ หนาแดงตัวรอน ปวดทอง ออนเพลีย มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง เลือด
กําเดาไหล เปนตน ถาพบใหรีบนําสงโรงพยาบาลทันที
3. กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่สาธารณสุข อสม. ครู เปนแกนนําในการ
ดําเนินงานรวมกับประชาชนและภาคีเครือขายในพื้นที่ มีการทําประชาคมเพื่อจัดทํา
ขอตกลงของหมูบาน
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมดําเนินการควบคุมปองกันโรค พรอม
ทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณและงบประมาณตามความเหมาะสมกับสถานการณโรคใน
พื้นที่อยางพอเพียงและทันเวลา
ขอความร ว มมื อ ให ผู นํ า ชุ ม ชนทุ ก พื้ น ที่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ
กระตุนใหประชาชนในชุมชน ชวยกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย ในบานเรือน ถึงแมจะไมใช
ฤดูกาลระบาดรุนแรง
รับทราบ

/(2) สถานการณ...
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รองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด

(2) สถานการณ โรคปอดอัก เสบจากเชื้อไวรั สโคโรนา สายพัน ธุ 2019
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
วันที่ 26 มกราคม 2563 พบผูปวยยืนยันทั่วโลก จํานวนทั้งสิ้น
2,023 ราย โดยพบในประเทศจีน จํานวน 1,975 ราย กระจายเกือบทุกเมือง (ยกเวน
เมือง Xizang) พบอาการรุนแรง 324 ราย เสียชีวิต 56 ราย พบผูปวยยืนยันนอกประเทศ
จีน จํานวน 40 ราย อยูในประเทศ สหรัฐอเมริกา 3 ราย สิงคโปร 3 ราย ญี่ปุน 4 ราย
เกาหลีใต 3 ราย เวียดนาม 2 ราย ฝรั่งเศส 3 ราย ออสเตรเลีย 4 ราย มาเลเซีย 3
ราย แคนาดา 1 ราย ไตหวัน 3 ราย เนปาล 1 ราย เขตปกครองพิเศษฮองกง 5 ราย และ
มาเกา 5 ราย มาตรการในประเทศจีนมีมาตรการคัดกรองโรคที่สนามบิน สถานีรถไฟ และ
ทาเรือ ประกาศ ปดเมืองรวม 11 เมืองในมณฑลหูเปย ไดแก อูฮั่น หวางกาง เออโจว
จือเจียง ชื่อป เซียนเถา เซียนเจียง เอินซี่ หวงนี่ เซียวกิน และจิงเหมิน และใหประชาชน ใน
เมืองอูฮั่นสวมหนากากอนามัยเมื่ออยูในที่ชุมชนมาตรการ ในประเทศอื่นๆ สหรัฐอเมริกา
เขตการปกครองพิเศษฮองกง ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใตฟลิปปนส
อินโดนีเซีย ญี่ปุน และออสเตรเลียใชมาตรการเฝาระวังคัดกรองผูที่มีอาการไขรวมกับอาการ
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอูฮั่น (Wuhan) มณฑล
หูเปย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมทั้งแจงเตือนประชาชนใหระมัดระวังและ
ปองกันตนเองจากการติดเชื้อ กระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
ฝรั่งเศส ดําเนินการอพยพพลเมืองของประเทศ ออกจากเมืองอูฮั่น ประเทศจีน
สถานการณในประเทศไทย
กรมควบคุ ม โรคได ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง คั ด กรองผู โ ดยสารเครื่ อ งบิ น
ในเส น ทางที่ บิ น ตรงมาจากเมื อ งอู ฮั่ น ประเทศจี น ณ ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศ ยานเชียงใหม ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศ
ยานกระบี่ ผูไดรับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 21,522 ราย พบผูปวยที่มี อาการเขาไดตาม
นิย ามทั้งหมด 102 ราย เขารั บ การตรวจรั กษาที่โ รงพยาบาลเอกชน 45 ราย
โรงพยาบาลรัฐ 23 ราย และสถาบันบําราศนราดูร 7 ราย รวมทั้งมีโรงแรม ศูนยเอราวัณ
และมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย อาการดีขึ้นและไดกลับบานแลวจํานวน 56 ราย
พบผูปวยยืนยันติดเชื้อ Novel Corona Virus 2019 จํานวน 8 ราย
มาตรการในประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ไดดํ าเนิ น
มาตรการดังนี้
1.ยกระดับศูนยปฏิบัติการภาวะ ฉุกเฉิน เปนระดับ 3
2.เน น การคั ด กรองไข ณ ช อ งทางเข า ออกประเทศที่ ท า อากาศยาน
5 แหง ไดแก ทาอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิดอนเมือง เชียงใหม ภูเก็ตและกระบี่
3.เพิ่มการเฝาระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียม ความพรอมสําหรับ
รั บ มื อ โรคติ ด ต อ อุ บั ติ ใ หม โดยครอบคลุ ม ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ทั้ ง ในภาครั ฐ
ภาคเอกชน และชุมชนแหลงทองเที่ยว
4.จัดทํารายงานสถานการณฉบับภาษาอังกฤษและใบความรูที่เกี่ยวของกับ
โรคในฉบับ ภาษาตางประเทศ เผยแพรผานทางเว็บไซตกรมควบคุมโรค โดยยกระดับ
การ แจงเตือนโรคในผูเดินทาง เปนระดับ 3 ใหประชาชนใหหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง
พื้นที่ที่มีการระบาด
/คําแนะนํา...
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มติที่ประชุม

คําแนะนําสําหรับประชาชน
1.ใชหลักการปองกันโรคติดตอทางเดินหายใจ ไดแก ลางมือ สวมหนากาก
อนามัย และไมคลุกคลีกับผูปวยโรคทางเดินหายใจ
2.สามารถเดินทางไปประเทศจีนไดแตระหวางเดินทางในตางประเทศขอให
หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไมอยูใกลชิดผูปวยไอจาม หากเลี่ยง
ไมไดใหสวมใสหนากากอนามัย
3.ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอูฮั่น หากมีไขรวมกับอาการ
ทางเดินหายใจ ไดแก ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทยทันทีพรอม
ทั้งแจงประวัติการเดินทางไปประเทศจีน
4.หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตวปาหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดย
ไมใชถุงมือ
5.หมั่นลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยน้ํา และสบู หรือแอลกอฮอลเจลลาง
มือ ไมนํามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไมจําเปน
6.ไม ใ ช ข องส ว นตั ว ร ว มกั บ ผู อื่ น (เช น ผ า เช็ ด หน า แก ว น้ํ า ผ า เช็ ด ตั ว )
เนื่องจากเชื้อกอโรคทางระบบทางเดิน หายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสาร
คัดหลั่งของผูติดเชื้อ
7.รับประทานอาหารปรุงสุกรอน
สถานการณในจังหวัดศรีสะเกษ
พบผูปวยสงสัยจํานวน 1 ราย เปนเพศหญิง อายุ 21 ป ที่อยู 133/20 ตําบล
สะเตง อ.เมื อง จ.ยะลา ประวั ติ เ ดิน ทางผู ป ว ยไปเรี ย นที่ ป ระเทศจี น ที่มณฑลกว างชี
เมืองกุยหลิน เดินทางกลับมาจากประเทศจีนมาถึงไทยวันที่ 7 มกราคม 2563 อาการ
เปนปกติ พักอาศัยอยูที่จังหวัดยะลา และวันที่ 23 มกราคม 2563 เดินทางมาเยี่ยมยาย
ที่บ านศรี ถาน ตํ าบลบั ว น อย อําเภอกัน ทรารมย จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ เริ่ มมีอาการหอบ
เหนื่ อย มี น้ํ ามูกใส ไมมีไข ยั งไมได รั กษา มีย าพน เอง วั น ที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 19.00 น. อาการไม ดี ขึ้ น ไอมี เ สมหะ มี น้ํ า มู ก ใส หอบ เข า รั บ การรั ก ษา
ที่โรงพยาบาลกัน ทรารมย และโรงพยาบาลกัน ทรารมย สงต อผูป วยไปยังโรงพยาบาล
ศรี ส ะเกษ ป จ จุ บั น รั ก ษาเฝ า ระวั ง อาการป ว ยคล า ยผู ป ว ยไข ห วั ด ใหญ ไม เ ข า เกณฑ
เฝาระวังโรคโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ 2019 ตามที่เปนขาว
มาตรการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษไดทําการเปด EOC ตอบโตโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ 2019 ระดับจังหวัดเพื่อเฝาระวังผูที่มีอาการตาม
นิยามเชนเดียวกับแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมีการสรุปรายงาน
สถานการณใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษทราบทุกวัน เตรียมความพรอม
ของระบบบริการทางการแพทยและสํารวจวัสดุอุปกรณในการเฝาระวัง กรณีพบผูปวย
สงสัยเขาไดกับนิยามเฝาระวังโรคในโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข ทุกแหงใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เตรียมพรอมระบบการรายงานผูปวยสงสัย
ใหสามารถตรวจจับและเฝาระวังโรคเพื่อลดการแพรกระจายของโรคไดอยางรวดเร็วทัน
เหตุการณ
รับทราบ
/(7) สรุปขอมูล...
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หัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

(7) สรุปขอมูลสถานการณสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประจําเดือนมกราคม
2563 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ)
สรุ ป ข อ มู ล สถานการณ ส าธารณภั ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ประจําเดือนมกราคม 2563
1. ภัยแลง
1.1 พื้นที่ประสบภัยแลง ป 2563
จังหวัดศรีสะเกษ ยังไมมีพื้นที่ประสบภัยแลง
1.2 พื้นที่เสี่ยงประสบภัยแลง ป 2563
หนวยสถานการณ ไดติดตามสถานการณปริมาณน้ําฝนจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
และไดประเมินระดับความรุนแรงของภัยแลง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ออกเปน 3 ระดับ
ดังนี้
พื้นที่เสี่ยงนอย
= อ.ศิลาลาด อ.ราษีไศล อ.ยางชุมนอย อ.กันทรารมย
อ.โนนคูณ
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง = อ.บึงบูรพ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อ.เมืองศรีสะเกษ
อ.ปรางคกู อ.น้ําเกลี้ยง อ.เบญจลักษ อ.ขุนหาญ
อ.กันทรลักษ
พื้ น ที่ เ สี่ ย งรุ น แรง = อ.เมื องจั นทร อ.อุ ทุ มพรพิ สั ย อ.ห วยทั บทั น
อ.วั งหิ น อ.พยุ ห อ.ขุขันธ อ.ไพรบึ ง อ.ศรี รั ต นะ
อ.ภูสิงห
2. การประเมินและติดตามสถานการณ
2.1 สภาพอากาศ
ในชวงวันที่ 26-27 มกราคม 2563 อุณหภูมิจะลดลง โดยภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส กับมีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ําสุด 10-15 องศาเซลเซียส สวนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาว
จัดอุณหภูมิต่ําสุด 1-13 องศาเซลเซียส และมีน้ําคางแข็งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยใน
ภาคเหนือ สวนภาคกลางอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอใหประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สําหรับ
เกษตรกรควรระวั งความเสี ย หายที่จ ะเกิดต อผลผลิ ต ทางการเกษตร ทั้งนี้ เ นื่ องจาก
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผลง
มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต ในขณะที่คลื่นอากาศในกระแสลม
ฝายตะวันตกจะเคลื่อนผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเชนนี้ทําให
ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้น
อุณหภูมิจะลดลง
2.2 ปริ มาณน้ํ า ในอ างเก็ บ น้ํ า ขนาดกลาง และอ า งเก็บ น้ํ า ขนาดใหญ (ข อ มู ล
ณ วันที่ 24 ม.ค.63 )
1) น้ําในอางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 16 อาง มีปริมานน้ําใชการได คิด
เปน 67.74 เปอรเซ็นต (ความจุเก็บกักทั้งหมด 207.84 ม.รทก.) ปริมาณน้ําลดลง 0.72 เปอรเซ็น เมื่อเทียบจากเมื่อวาน
/2) อางเก็บน้ํา...
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2) อางเก็บน้ําขนาดใหญ จํานวน 2 แหง ดังนี้
- เขื่อนราษีไศล (ปริมาณน้ําเก็บกักทั้งหมด 74.46 ลาน ลบ.ม.) ปจจุบัน
ปริ มาณน้ํ าเก็บกัก 59.643 ล าน ลบ.ม. คิด เป น 80.10 เปอร เ ซ็น ระดั บ น้ํ าลดลง
0.01 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
- เขื่อนหัวนา (ปริมาณน้ําเก็บกักทั้งหมด 64.98 ลาน ลบ.ม.) ปจจุบัน
ปริมาณน้ําเก็บกัก 60.990 ลาน ลบ.ม. คิด เปน 93.86 เปอรเซ็น ระดับน้ําลดลง
0.01 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
3.มาตรการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
3.1 จังหวัดศรีสะเกษ ไดดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบสงน้ําระยะไกล ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เพื่อสูบสง
น้ํามาเก็บในแหลงตนทุนสําหรับใชในการผลิตน้ําประปา และชวยเหลือทางการเกษตร
ในพื้นที่ อ.ไพรบึง สูบสงน้ําเขาแหลงน้ําตนทุนผลิตน้ําประปา จาก หวยตาโหงก ไปยัง
หนองน้ําสาธารณะหนองหัวชาง บานหัวชาง หมูที่ 5 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง
ระยะทาง 2,750 เมตร โดยแบงเวลาดําเนินการออกเปน 2 หวง ( วันที่ 9 – 18 ม.ค.
2563 และ วันที่ 19 – 28 ม.ค.2563) รวม 10 วัน สูบน้ํา 160 ชั่วโมง ปริมาณน้ํา
144 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ปริมาณน้ําที่ได 23,040 ลูกบาศกเมตร
3.2 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดศรีสะ
เกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแกไขปญหาภัยแลงขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ในอําเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ชป.มูลลาง
นายอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนเกี่ยวของเขารวม
ลงพื้นที่
4. อุบัติเหตุทางถนน

4.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ( ขอมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.2563)
4.2 ผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
2563
(ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563)

/ตาราง...
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มติที่ประชุม

รับทราบ
(4) โครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกตในเขตพื้นที่เขื่อนหัวนา จังหวัด
ศรีสะเกษ (โคก-หนอง-นา) (โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนา)
ผูอํานวยการโครงการ
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดกอสรางฝายราษีไศลและฝาย
สงน้ําและบํารุงรักษา หัวนา ทําใหราษฎรที่ไดรับผลกระทบเรียกรองกับรัฐบาลใหแกไขปญหาความเดือดรอน
หัวนา
จากนั้ น ได โ อนภารกิ จ อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมชลประทานและได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลและโครงการฝายหัวนา
เพื่อแกไขปญหาผูไดรับผลกระทบใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สงเสริมและพัฒนาอาชีพซึ่ง
คณะกรรมการแกไขปญหาฯไดเห็นชอบโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหมประยุกต
จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1 (โคกหนองนา) โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมชลประทาน
เป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบและเริ่ มดํ าเนิ น โครงการฯดั ง กล าว แปลงแรกในเขตพื้น ที่
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนาที่ ต.หนองแกว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ .
พื้นที่ดําเนินการทั้งหมด 253 ไร มีจํานวนเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ 45 ราย ซึ่ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ พื้น ที่ข องเกษตรกรที่เ ข าร ว มโครงการฯ
แล ว เสร็ จ ตามแผนงานครบทุ ก พื้ น ที่ แ ล ว จํ า นวน 5 อํ า เภอ ดั ง นี้ 1 . อํ า เภอเมื อ ง
ศรีสะเกษจํานวน 14 ราย พื้นที่ 79 ไร /2. อําเภอโนนคูณ จํานวน 10 ราย
พื้นที่ 81 ไร /3. อําเภอกันทรารมยจํานวน 20 ราย พื้นที่ 85 ไร/4. อําเภอ
ราษีไศล จํานวน 1 รายพื้นที่ 5 ไร/5. อําเภออุทุมพรพิสัยจํานวน 1 รายพื้นที่ 3 ไร
มติที่ประชุม

รับทราบ

/(5) แผนงาน...
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(5) แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการสงน้ําและบํารุงหัวนา
(โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนา)
ผูอํานวยการโครงการ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนาไดเนินการจัดทําแผนงานป
สงน้ําและบํารุงรักษา 2563 ในโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําชลประทาน เชน การซอมแซม/
หัวนา
ปรับปรุงแนวคลองสถานีสูบน้ํา PL8 และการบํารุงรักษาหัวงาน, โครงการสงเสริมการ
ใชยางในหนวยงานเชน การซอมแซม/ปรับปรุงแนวคลองสถานีสูบน้ํา PL8และบริเวณ
หัวงาน, โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เชน การกอสรางสถานีสูบน้ํา
พรอมระบบสงน้ํา เปนตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดศักยภาพของการสงน้ํา เก็บ
กักน้ํา ในชวงฤดูฝน-ฤดูแลง ใหดียิ่งขึ้น สามารถสงน้ําเขาพื้นที่แปลงนาไดอยางทั่วถึง
ใหมีน้ําเพียงพอตอการใชงานทั้งในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเกษตรกรรม ทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

(6) แนวทางการแก ไ ขป ญ หาน้ํ า ท ว ม/น้ํ า แล ง ในเขตพื้ น ที่ โ ครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาหัวนา (โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนา)
ผูอํานวยการโครงการ
ในป 2562 ที่ ผ า นมาช ว งพายุ โ พดุ ล -คาชิ กิ พัด ผ า น ทํ าให
สงน้ําและบํารุงรักษา ปริมาณน้ําในแมน้ํามูลสูงขึ้นอยางรวดเร็วและลนพนังกั้นน้ําเขาทวมเขตพื้นที่ชุมชนและ
หัวนา
พื้นที่เกษตรกรรมตามไดรับความเสียหายตามแนวแมน้ํามูลเปนบริเวณกวาง เนื่องจาก
แนวพนังกั้นน้ําและอาคารบังคับน้ําไดกอสรางมากวา 30 ปแลว ปจจุบันไดรับความ
ชํารุดเนื่องจากอุทกภัย จึงควรซอมแซมรวมทั้งเสริมระดับพนังใหสูงขึ้น โดยปรับเสริม
คันดินบดอัดแนน และเสริมลูกรัง และซอมแซมอาคารระบายน้ําที่ชํารุดใหสามารถใช
งานไดดังเดิม
.
เนื่องโครงการสงน้ําและบํ ารุ งรั กษาหั วนา มีแมน้ํามูล ไหลตั ด
ผานเมื่อถึงฤดู น้ํ าหลากทําใหน้ํ าลน ตลิ่งและทว มเขตชุมชนและเกษตรกรที่อาศัย อยู
บริเวณแมน้ํามูล จึงไดมีแนวทางการแกไขปญหาน้ําทวม/น้ําแลงในเขตพื้นที่โครงการสง
น้ําและบํารุงรักษาหัวนาดวยการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ํา/แกมลิงทั้ง 16 แหง เพื่อเปนพื้นที่
รองรับน้ําในชวงฤดูน้ําหลากและกักเก็บน้ําในชวงฤดูแลง นอกจากนี้ ปรับปรุงเสริม/
ซอมแซมแนวพนังกั้นน้ําทั้ง 19 แหง เพื่อเปนแนวปองกันน้ําลนตลิ่งในชวงฤดูน้ํา
หลาก และพั ฒ นาแกม ลิ ง นอกเขตพื้น ที่โ ครงการเพื่ อใช เ ป น แหล ง เก็ บ กั กน้ํ าพั ฒ นา
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางพื้นที่เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณน้ําในชวงน้ําหลากและในชวง
ฤดูแลงได
มติที่ประชุม

รับทราบ
(7) รายงานปริมาณน้ําฝน (สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ)

ผูอํานวยการสถานี
อุตุนิยมวิทยา
ศรีสะเกษ

ตามที่ ท า นอธิ บ ดี ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ได นํ า เสนอข อ มู ล สภาพ
อากาศของประเทศไทย ตอที่ประชุมกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ (บกปภ.ช.) ที่ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2563
/กรมอุตุนิยม...
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กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายวาสถานการณฝนของประเทศไทย
ประจําป 2563 จะมีคาต่ํากว าคาปกติ และจะเกิดสภาพความแหงแลงเป นบริเวณ
กวาง โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทย
ในส ว นของจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เนื่ อ งจากป 2562 ที่ ผ า นมา
มีปริมาณฝนสะสม 1202.5 มิลลิเมตร ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัด(คาฝนเฉลี่ยตอป
= 1445.8 มม.) และจากการที่ฝนไดขาดหายไปตั้งแตเดือนปลายตุลาคมถึงปจจุบัน
จึงทําใหหลายพื้นที่ประสบปญหาน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน และจากการคาดหมายสถานการณฤดูฝน ป 2563 ซึ่งจะมาลาชากวาปกติ
และฝนสะสมจะต่ํ ากวาคาปกติ ดังนั้น จะทําใหเ กิด สถานการณฝนแล งส งผลกระทบ
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ
จึงนําเรียนเพื่อโปรดทราบครับ
มติที่ประชุม

ผูอํานวยการ
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจํา
จังหวัดศรีสะเกษ

รับทราบ
(8) การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกษ)
1. การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรี ส ะเกษจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษมี ร าษฎร จํ า นวน 1,472,859 คน ข อ มู ล ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562
2. การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ไดแก เทศบาลเมือง
2 แหง เทศบาลตําบล 35 แหง
3. การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
คุณสมบัติ กกต. ทองถิ่น (ขอ ๓๑ , ๓๒)
(๑) เป น เป น ขา ราชการหรื อ เจ า หน า ที่ของรั ฐ ที่ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
ในเขตจังหวัด (กรุงเทพมหานคร หรือองคการบริหารสวนจังหวัด) หรือปฏิบัติหนาที่ใน
เขตอําเภอ (เทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล) หรือเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีภูมิลําเนา
ในเขตจังหวัด (กรุงเทพมหานคร หรือองคการบริหารสวนจังหวัด) หรือมีภูมิลําเนาใน
เขตอําเภอ (เทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล)
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๓) อายุไมต่ํากวา ๓๐ ปบริบูรณในวันสมัครหรือวันที่ไดรับการ
ทาบทาม
(๔) มีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริต
ลักษณะตองหามของ กกต. ทองถิ่น (ขอ ๓๓)
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๓) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุด
แลวหรือไม
(๔) วิกลจริตจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
/(5) อยูระหวาง...
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(๕) อยู ร ะหว างถูกระงับ การใช สิ ทธิ ส มัค รรั บ เลื อกตั้ งเป น การ
ชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) เคยถู ก สั่ ง ให พ น จากราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวง
ราชการ
(๗) เคยตองคําพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริต
ในการเลือกตั้ง
(๘) ตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้ง ส.ถ./ ผ.ถ. ไมวาจะไดรับโทษหรือไมไดรับโทษ โดยพนโทษหรือตอง
คําพิพากษามายังไมถึง ๕ ป นับถึงวันเลือกตั้งแลวแตกรณี
(๙) เปน ขาราชการหรื อพนั กงานสวนทองถิ่น หรือลู กจางของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น
4. กรอบระยะเวลาการสรรหาการสรรหาคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปดรับสมัคร ระหวางวันที่ 3 - 7
กุมภาพันธ 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ เรื่องนําเสนอโดยเอกสาร
(1) หนังสือแจงเวียนสวนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (สํานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
(2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ (สํานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
(3) ขอมูลเศรษฐกิจการคาจังหวัดศรีสะเกษ (สํานักงานพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ)
(4) สถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังประจําเดือนมกราคม 2563 (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(5) รายงานความกาวหนาโครงการจังหวั ดศรีสะเกษงานบุญปลอดเหล า เดือน
มกราคม 2563 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(6) กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. 2562 (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ)
(7) การประชาสั มพั น ธ ภ ารกิ จ งาน ประจํ าเดื อ นธั น วาคม 2562 – มกราคม
2563 (สํานักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ)
(8) เรื่องรองเรียนรองทุกขที่อยูระหวางการดําเนินการ (กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ถามี)
-ไมมี

/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประชาสัมพัน ธ การจัด งานบุญขา วจี่ มหัศจรรยของดี โ พธิ์ศ รี สุวรรณ (อํา เภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ)
นายอําเภอ
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณกําหนดจัดงานบุญขาวจี่ มหัศจรรยของดี
โพธิ์ศรีสุวรรณ
โพธิ์ศรีสุวรรณ ในระหวางวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ 2563 ณ สนามหนาที่วาการ
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ทั้งนี้ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณยังจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “โพธิ์ศรี
สุวรรณ มินิมาราธอน 2020” แลนเอาบุญ ในวันอาทิตยที่ 23 กุมภาพันธ 2563
เวลา 05.00 น.
ในการนี้ อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณขอเชิญทุกทานรวมงานและสมัคร
เขารวมงานดังกลาวดวยครับ ขอขอบคุณครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 ปฏิทินงานสําคัญ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563

ที่
1

วัน/เดือน/ป
8 กุมภาพันธ 2563
เวลา 07.00 น.
เวลา 18.30 น.

กิจกรรม
การจัดงานสัปดาหสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันมาฆบูชา ประจําป 2563
-พิธีทําบุญตักบาตร ฟงพระธรรมเทศนา

2

12 กุมภาพันธ 2563
เวลา 16.00 น.

-พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ
และเวียนเทียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ

3

13 กุมภาพันธ 2563
เวลา 07.00 น.

หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
ศรีสะเกษ

4

20 กุมภาพันธ 2563
เวลา 18.00 น.

กิจกรรม “สภากาแฟเย็น” ประจําเดือน
กุมภาพันธ 2563

5

28 กุมภาพันธ 2563
เวลา 15.00 น.

พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
แด สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั นป หลวง พระบาทสมเด็ จ
พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินี

สถานที่
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
พระอารามหลวง อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ

-บริเวณโดยรอบศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ

หนวยงาน
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
ศรีสะเกษ

สวนราชการที่มี
สํานักงานอยูใน
ศาลากลาง
จังหวัด
ศรีสะเกษ
-วัดบานตราด หมูที่ 7 ตําบล สํานักงาน
ดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ
สาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ
-สถานที่จะแจงใหทราบ
องคการบริหาร
อีกครั้ง
สวนจังหวัด
ศรีสะเกษ/
สํานัก
นายกรัฐมนตรี
-วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
ศรีสะเกษ
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ที่
6

วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
สถานที่
หนวยงาน
4 กุมภาพันธ 2563 การรับบริจาคโลหิต
-อ.เมืองจันทร
สํานักงาน
7 กุมภาพันธ 2563
-อ.ยางชุมนอย
เหลากาชาด
11 กุมภาพันธ 2563
-อ.ศรีรัตนะ
จังหวัด
14 กุมภาพันธ 2563
-อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
ศรีสะเกษ
18 กุมภาพันธ 2563
-อ.ไพรบึง
21 กุมภาพันธ 2563
-วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
26 กุมภาพันธ 2563
-สหกรณจังหวัดศรีสะเกษ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 กําหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2563
เวลา ๐๙.3๐ น. ณ หองประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ศรีสะเกษ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 การประชาสัมพันธและรณรงคลดการใชพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนวยงานภาครัฐ (สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ)
ประธานสภา
ขอใหทานพิจารณาสวนราชการ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีผลงาน
อุตสาหกรรม
ในการรณรงคก ารลดการใช ถุ งพลาสติ ก และคัด แยกขยะต างๆ เพื่อ ทีม งาน NBT จะ
การทองเที่ยวจังหวัด ดําเนินการถายรายการเพื่อประชาสัมพันธตอไป
ศรีสะเกษ
ประธาน
มอบหมายท า นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ และผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษเป น ศู น ย ก ลางข อ มู ล และ
ประสานงานการถายรายการเพื่อประชาสัมพันธตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 การประชาสัมพันธ งานวัฒนธรรมและประเพณีต างๆ ในพื้นที่จั งหวัดศรีสะเกษ
(ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สาขาจังหวัดสุรินทร)
ผูอํานวยการการ
ขอความรวมมืออําเภอตางๆ หรือสวนราชการ ไดแจงงานประเพณีหรือการ
ทองเที่ยวแหงประเทศ จัดงานตางๆ ให ททท. ทราบเพื่อที่จะไดชวยประชาสัมพันธตอไป
ไทย สาขาจังหวัด
สุรินทร
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6 การประชาสัมพันธการแปรรูปโคเนื้อภูเขาไฟ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ)
ประธานสภาวัฒนธรรม
ขณะนี้ ไ ด มี ก ารแปรรู ป โคเนื้ อ ในจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป น การทํ า ลู ก ชิ้ น
จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีลําดวนจากโคเนื้อออกสูตลาด โดยขณะนี้อยูระหวางการรับรองมาตรฐาน GAP
มติที่ประชุม
รับทราบ

/5.7 กิจกรรม...
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รองประธาน
สภาวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน
มติที่ประชุม
รองผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด

5.7 กิจกรรมสําหรับผูเกษียณอายุราชการ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ)
ดวยปจจุบันมีผูเกษียณอายุราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งยังเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ และมีส มรรถนะอยู จึ งอยากขอความร ว มมือ ส ว นราชการ/หน ว ยงาน
หากมี กิ จ กรรม/งานที่ ผู เ กษี ย ณอายุ ร าชการไปแล ว สามารร ว มช ว ยเหลื อ ได ยิ น ดี
หรือหากจะมีการจัดกิจกรรมนักกีฬาอาวุโสจะเปนการดีมาก
ขอรับปรึกษาหารือหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
รับทราบ
5.7 การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2563 (โรงพยาบาลศรีสะเกษ)
โรงพยาบาลศรี ส ะเกษได มี ก ารจั ด อบรมความรู แ ละทั ก ษะการใช ง าน
Himpro/E-Refer และ Bed Sharing ป 2561 เปนตนมา โดยจัดใหระบบการทํางาน
เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล (วีดิทัศน)
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ส ว นราชการในการพั ฒ นาและ
ยกระดับระบบราชการไทยสูมาตรฐานสากลตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2562 ซึ่งได มีการทบทวน ปรั บ ปรุ งเกณฑและใช เ ป นแนวทางในการพิจ ารณา
รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ประจํ า ป พ.ศ. 2562 ซึ่ ง รางวั ล เลิ ศ รั ฐ
เป น รางวั ล แห ง เกี ย รติ ย ศที่ ม อบให ห น ว ยงานที่ ไ ด มุ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ร าชการจนประสบ
ความสําเร็จ มีความเปนเลิศแหงหนวยงานรัฐทั้งปวง มี 3 สาขา ไดแก
(1) สาขาบริการภาครัฐ มอบใหกับผลงานการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการเพื่อประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และเปนที่พึง
พอใจ มี 4 ประเภท ไดแก 1) นวัตกรรมการบริการ 2) พัฒนาการบริการ 3) ขยายผล
มาตรฐานการบริการ 4) บูรณาการขอมูลเพื่อการบริการ
(2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การประเมิน
สถานะการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2561 ใหหนวยงานภาครัฐ(สวนราชการ จังหวัด องคการมหาชน) พัฒนาองคกรสูการ
เป น ระบบราชการ 4.0 โดยมอบหมายให สํ า นั ก งาน ก.พ.ร.ทํ า หน า ที่ ส ง เสริ ม และ
ดําเนินการตรวจรับรองสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนา
เกณฑการประเมินฯ ขึ้นเพื่อเปนกรอบในการพัฒนาองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0
และนําไปสงเสริมยกระดับหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหกับหนวยงานที่มุงมั่น
พัฒ นาสู การเป น ระบบราชการ 4.0 อีกทั้งยั งนํ ามาเป น เกณฑในการพิจ ารณารางวั ล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(3) สาขาการบริ หารราชการแบบมีสวนร วม มอบให แกหน วยงาน
ภาครัฐเพื่อสรางแรงจูงใจและสรางขวัญกําลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการโดย
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม มี 3 ประเภท ไดแก 1) เปดใจ
ใกลชิดประชาชน (Open Governance) 2) สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม (Effective
Change) 3) ผู นํ า หุ น ส ว นความร ว มมือ (Engaged Citizen) 4) เลื่ องลื อ ขยายผล
(Participation Expanded) 5) รวมใจแกจน (Antipoverty Empowered)
/ทั้งนี.้ ..
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มติที่ประชุม

โดยหนวยงานที่ไดรับรางวัลเลิศรัฐทั้ง 3 สาขา ในปเดียวกันจะไดรับ
รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม โดยในป พ.ศ. 2563 จังหวัดศรีสะเกษดําเนินการ ดังนี้
1. การประเมิ น สถานะการเป น หน ว ยงานภาครั ฐ ในการเป น ระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ในขั้น ตอนที่ 1 (การประเมิน ตนเอง) ซึ่งต องดํ าเนิ น การให แล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 31
มกราคม 2563
2. รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ หน ว ยงานที่ ส ง ผลงานสมั ค รรางวั ล ได แ ก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ และศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
3. รางวัลบริหารราชการแบบมีสวนรวม หนวยงานที่สงผลงานสมัคร
รางวัล ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ สําหรับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ และสาขาบริหารราชการแบบมี
สวนรวม สวนราชการสามารถสงเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563
ผานระบบรับสมัครออนไลนของสํานักงาน ก.พ.ร.
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ

ศิรรัชช จันทรเรือง
(นายศิรรัชช จันทรเรือง)
เจาหนาที่สนับสนุนงานสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผูจดรายงานการประชุม
ลงชื่อ
ณัฐรดา ปทมวัฒน
(นางณัฐรดา ปทมวัฒน)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

