ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 7/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
...................................
พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รผลการคั ด สรรกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด
การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง และการคัดเลือกคนกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2563 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ศรีสะเกษ)
(2) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2563
(ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(1) หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ภาคเอกชน ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
หมายเหตุ
1 นางสาวนภาพร พัฒนาสังคมและความมั่นคง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง 3 สิงหาคม
เมฆาผ่องอาไพ
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี 2563 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑.2 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
มติที่ประชุม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมมีจานวน 27 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการประชุม
ในเว็บไซต์จังหวัด www.sisaket.go.th และแจ้งส่วนราชการหน่วยงานตรวจสอบรายงาน
การประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ ๓

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการก่ อหนี้ ผู กพั นและการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) ความก้าวหน้าผลการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) Best Practice ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.) (District Heath Broard : DHB) ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
อาเภอขุนหาญ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดศรีส ะเกษ
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) สรุปข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือนกรกฎาคม
2563 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………

/(4) สรุปการจัดงาน...
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มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

(4) สรุปการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจาปี 2563
- มูลค่าการตลาดที่เกิดที่เกิดในการค้าขายในงาน (สานักงานเกษตรจังหวัด
ศรีสะเกษ)
- มูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวม (สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ)
- มูลค่าด้านการท่องเที่ยว และการบริการ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สาขา สุรินทร์)
- การร้องเรียนทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทีมสารวัตรทุเรียน)
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ (สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………
(5) แนวทางการบริหารจัดการหอมแดงและกระเทียม
- ข้อมูลการผลิตหอมแดงและกระเทียม (สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ)
- แนวทางการตลาด และสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ (ส านักงานพาณิช ย์จังหวัด
ศรีสะเกษ)
- การพิจารณาทีมงานที่จะดาเนินการจัดการ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………
(6) โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่
ประยุ กต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสั งคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(7) ประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กธ วันที่ 22 - 23
สิงหาคม 2563 (สานักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
(2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
(3) ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ)
(4) สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังประจาเดือนกรกฎาคม 2563 (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(5) รายงานความก้ า วหน้ า โครงการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษงานบุ ญ ปลอดเหล้ า
เดือนกรกฎาคม 2563 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
/(6) เรื่องร้องเรียน...
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ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
12 สิงหาคม 2563

2

13 สิงหาคม 2563
เวลา 16.00 น.

3

4 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
14 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
25 สิงหาคม 2563
28 สิงหาคม 2563

(6) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ (กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ)
(7) สรุปภารกิจการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 (สานักงานแรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ)
(8) รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (สานักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ)
(9) ข่าวสานักงานประกั นสังคมจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานประกันสังคมจังหวัด
ศรีสะเกษ)
(10) ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)
เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนสิงหาคม 2563
กิจกรรม
สถานที่
หน่วยงาน
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการจาก สานักงาน
จังหวัด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
กระทรวงมหาดไทย
ศรีสะเกษ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจาปีพุทธศักราช 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ศาลากลาง
-บริเวณพื้นที่สานักงานของ ส่วนราชการที่มี
จังหวัดศรีสะเกษ
แต่ละหน่วยงาน
สานักงานอยู่ใน
ศาลากลาง
จังหวัด
ศรีสะเกษ
การรับบริจาคโลหิต
-อ.กันทรารมย์
สานักงาน
-ร.ร.สตรีสิริเกศ
เหล่ากาชาด
-บริษัท ศรีสะเกษ
จังหวัด
กิจเจริญไทย จากัด
ศรีสะเกษ
-อ.เบญจลักษ์
-อ.โนนคูณ
-อ.กันทรลักษ์
-อ.เมืองศรีสะเกษ
-วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ

/5.2 กาหนดการ...
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มติที่ประชุม

5.2 กาหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/๒๕63 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
******************************

