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ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
...................................
ผู้มาประชุม
1. นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2. นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
3. นายสารวย เกษกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
4. นายวิชัย ตั้งคาเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
5. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
6. นายจักรพงศ์ แสนสุข
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
7. นายประเสริฐศักดิ์ นาคนาวา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
8. นายธนบัตร สังวรณ์
อัยการจังหวัดกันทรลักษ์
9. นายวิจารณ์ แก้วจาระนัย
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
10. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดศรีสะเกษ
11. นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
12. นายชาญเดช วีระกุล
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
13. นายนพ พงศ์ผลาดิสัย
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
14. นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
15. นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
16. นายวสันต์ สุภาภา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
17. นายจรินทร์ รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
18. นายบุญประสงค์ นวลสายย์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
19. นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
20. นายสมเกียรติ ศรีขาว
นายอาเภอเมืองศรีสะเกษ
21. นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์
นายอาเภอกันทรารมย์
22. นายปวิช รัตวาลย์
รักษาราชการแทน นายอาเภอกันทรลักษ์
23. นายสุริยา บุตรจินดา
นายอาเภอขุขันธ์
24. นายธนกฤต ฉันทะจารัสศิลป์
นายอาเภอราษีไศล
25. นายคมป์ สังข์วงษ์
นายอาเภอขุนหาญ
26. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
นายอาเภออุทุมพรพิสัย
27. นายปราจิต แก้วลา
นายอาเภอไพรบึง
28. นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี
นายอาเภอยางชุมน้อย
29. นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง
นายอาเภอห้วยทับทัน
30. นายภัทรนันท์ บุญมานัด
นายอาเภอศรีรัตนะ
31. นายมานิต บริพันธ์
นายอาเภอโนนคูณ
32. นายเทเวศร์ มีศรี
นายอาเภอปรางค์กู่
33. นายอนุสรณ์ แสงกล้า
นายอาเภอวังหิน
34. นายอลงกรณ์ วรรณคา
นายอาเภอน้าเกลี้ยง
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35. นายธวัชชัย กลศรี
36. นายอรรถพล อรรคบุตร
37. นายธรรมศักดิ์ สวิทรมย์
38. นายศราวุธ ทรงโฉม
39. นายสมานมิตร มิมาชา
40. นายสมัคร สีหมอก
41. ว่าที่ ร.ต. เรวัต เครือบุดดีมหาโชค
42. นายธนพันธ์ ประจา
43. นายชลวิทย์ หลาวทอง
44. นายสุพิศ โคตรหวาน
45. นางสาวพิชชากร แจ่มศรี
46. นายประธาน พลโลหะ
47. นางรวงทิพย์ วิเชยละ
48. นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
49. นายสุรเดช ปัดสาราญ
50. นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม
51. นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร
52. นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ
53. นางจารุวรรณ มาลาศรี
54. นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร
55. นางสาวปณตพร คูณพันธ์
56. นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
57. นายศิวกร เกลียวศรี
58. นายสุชาต สกุลจันทสระ
59. นายธนวัฒน์ แก่นคูณ
60. นางสาวนิตย์ธดี ขันทิน
61. นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล
62. นางจินตนา เห็นสุข
63. นางทัศนี ขจัดมลทิน
64. นางสาวอัปษรศรี พลเตชา
65. จ่าสิบเอก อาณุภาพ ศิลประเสริฐ
66. นางสาววาสนา อยู่ดี
67. นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์
68. นางสาวชุติกาญจน์ เพชรพีรกานต์
69. นายไสว สะอาด
70. นายคานวณ รอดขา
71. นายอธิวัฒน์ คุโณปการ
72. นายธีระ สุวรรณพงษ์
73. นางอาภาวดี พรหมจอม

รักษาราชการแทน นายอาเภอบึงบูรพ์
นายอาเภอภูสิงห์
รักษาราชการแทน นายอาเภอเบญจลักษ์
นายอาเภอเมืองจันทร์
นายอาเภอพยุห์
นายอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
นายอาเภอศิลาลาด
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
แทน หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงศรีสะเกษ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
แทน สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษามูลล่าง
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาหัวนา
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ
แทน แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
แทน ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
คลังจังหวัดศรีสะเกษ
แทน สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
สรรพสามิตพี้นที่ศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน ผู้อานวย คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ
นายด่านศุลกากรช่องสะงา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
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74. นางดารณี หลาวทอง
75. นางอนงค์นาฏ เมธีกุล
76. นางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์
77. นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ
78. นายไกรสร แจ่มหอม
79. นายปรพัทธ์ ภูงามทอง
80. นายไพรัตน์ นวลประสพ
81. นายดาว อินสุวรรณ
82. นายสุรัติ ทองเทพ
83. นายชวน ธีรวุฒิอุดม
84. นางสาวสมจิตรติยา ศรีสุวรรณ
85. ว่าที่ ร.ท. สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี
86. นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก
87. นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว
88. นายพิทักษ์ พันธมาศ
89. นายธนศักดิ์ นามวงศ์
90. ร.ต. ธรรมนูญ พุ่มแก้ว
91. ร.ท. สิทธินันท์ หมู่ไพบูลย์
92. พ.อ. สุรณัณ คาอุ่นสาร
93. นายประหยัด ถิลา
94. นายสมพร ปองไว้
95. นางสาววรรณา บุดดีสิงห์
96. นายรัฐพล ประดับสุข
97. นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ
98. ผศ. ว่าที่ ร.ท. วทิต สายสุข
99. นายมนูญ สาวิสิทธิ์
100. นายจาเริญ ทองละมุล
101. นายเจษฎาพร สืบก่า
102. นายสกชัย ผายพิมพ์
103. นายสุพิชัย หล่าสกุล
104. นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
105. นางสาวเกล็ดทราย ทรงกลด
106. นางณภัค เทียนชัย
107. ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์
108. นายพรชัย เย็นใจ

แทน ผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 1
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอกันทรลักษ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
แทน สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ศก.
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขา สุรินทร์
แทน รักษาราชการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
แทน สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวฯ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ
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109. นายไมตรี เขตตะ
110. นายชาญณรงค์ ทวีสาร
111. ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์
112. นายวิทยา วิรารัตน์
113. นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี
114. นางวาสิตา น้อยพรหม
115. นางสุริยาภรณ์ เฉลิมบุญ
116. พล.ต.ต. สันติ เหล่าประทาย
117. ร.ต.ท. ภาษิต เป้งทอง
118. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม
119. พันจ่าตรีพิสิฐ รัคพรม
120. นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล
121. นายสุริภาศ สีหะวงษ์
122. นางภัทรตุสม มาสกุล
123. นายวันชัย บุญทอง
124. นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง
125. ดร. โสภา มะเครือลี
126. นายพยนต์ สืบเสน
127. นายคีตนันท์ นาจาปา
128. ส.อ.นันทวัฒน์ มูลสาร
129. นายเทพ สีแก้ว
130. ดร. ไพบูลย์ มีศิลป์
131. นายวิโรจน์ ธิมา
132. นายลาปาง พันธ์เพชร
133. นายแปลก ภีระคา
134. นางสาวอารีย์ หงษ์คา
135. นางกนกอร เปี่ยมนอก
136. ดร. คณาวุฒิ พรหมทา
137. ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
138. นางสาวสิริกัญญา โพธิ์วัฒน์
139. นายพิพัฒน์ นะรุน
140. นายพนมไพร ปารมี
141. นางสุจิตตา แก้วลา
142. นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง
143. นางภิญญาพัชญ์ จันทเขต
144. นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์
145. นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ
146. นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์
147. นายตระการ ชาลี

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ศรีสะเกษ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการหอการค้าไทย
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ (ธนาคารออมสิน)
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บังคับการกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 224
แทน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการเทคนิคกันทรลักษ์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหงฯ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สนจ.ศก.
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ สนจ.ศก.
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สนจ.ศก.
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สนจ.ศก.
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ศก.
จ่าจังหวัดศรีสะเกษ
/146. นายธนัชกฤศ...
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148. นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์
149. นางสาววิไล พูนชัย

ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
2. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
3. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
4. ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ที่ 16
5. ผู้อานวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
6. หัวหน้าสานักงานเคหะศรีสะเกษ
7. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
8. หัวหน้าสถานีวิทยุ จส. 6 ศรีสะเกษ
9. ผู้บังคังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (สนภ. 5 นทพ.)
10. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1
11. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
12. ผู้จัดการสานักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจฯ
13. ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวัดศรีสะเกษ
14. โทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ
15. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
16. ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ
17. รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ
18. ประธาน สสวท. สาขาศรีสะเกษ
19. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
20. สมาคมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ
21. ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
22. หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา
23. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
24. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
25. ผู้อานวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
26. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
27. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
28. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนวลจันทร์ สายวงค์
2. นางสาวพัชรี พิมพ์ทาน
3. นางสาวณัฐดา สุนันท์
4. นางสาวอังคณา ธีระวัฒนสุข
5. นางสาวสุรีย์พร สาลี
6. ว่าที่ ร.ต. ฉลองรัตน์ แก้วคา
7. นางสาวชไมพร โพธิ์ขาว

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
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8. นางสุพัตรา โป๊ะเงิน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
9. นายศิร์รัชช์ จันทร์เรือง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุ : เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม เป็ น ไปตามที่ รัฐ บาลได้ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามอ านาจ
พระราชกาหนดบริ ห ารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จังหวัดศรีส ะเกษ
จึงดาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้
(1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
(2) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการไข้ ตัวร้อน ไอ มีน้ามูก หายใจหอบถี่
(3) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
(4) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ที่จังหวัดจัดวางไว้ประจาจุด
เริ่มประชุมเวลา

พิธีการก่อนการประชุม

ผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
ศรีสะเกษ

เวลา 09.30 น.
นายวัฒ นา พุฒิ ช าติ ผู้ ว่าราชการจังหวัดศรีส ะเกษ ประธานการประชุมกล่ าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
(1) พิธีส่งมอบเช็คสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ ในพระราชู ป ถั ม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดศรีสะเกษ)
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ PEA มี ภ ารกิ จ ในการจั ด หา ให้ บ ริ ก าร
พลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด มา กว่า 60 ปี นอกเหนือจากการให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้ า แก่ ป ระชาชน PEA ยั ง มุ่ ง มั่ น เติ บ โตไปอย่ า งยั่ ง ยื น ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน สั ง คม
สิ่ งแวดล้ อม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามคาขวัญองค์กรที่ว่า สว่างทั่วทิศ
สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
สถานศึกษาถือที่เป็นแหล่งพัฒ นาความรู้ ความสามารถ ของนักเรียน
ในด้านต่างๆ ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มี คุณภาพ ขับเคลื่ อนประเทศ ไฟฟ้า
จึงไม่เพียงให้แสงสว่าง แต่เป็นแหล่งกาเนิดพลังงาน ให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน เข้าถึงสาธารณูปโภค สื่อการเรียนการสอน มีบรรยากาศที่พร้อม
ส าหรั บ การเรี ย นรู้ รวมถึ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชน ในการจั ด กิ จ กรรม
เป็นสาธารณประโยชน์
การไฟฟ้ า ส่ ว นภูมิ ภูมิ ภ าค เห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาการศึกษา
และกี ฬ า จึ ง สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย งานขยายเขตระบบไฟฟ้ า ให้ กั บ โรงเรี ย น
เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จ านวนเงิ น 994,233.30 (เก้ า แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสตางค์) เพื่อความมั่นคงในการจ่าย
กระแสไฟฟ้ า และพร้ อ มส าหรั บ การเป็ น เจ้ า ภาพการแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 5 – 15 ธันวาคม 2563 รองรับการ
ขับเคลื่อนเป็น SPORT CITY ของจังหวัดศรีสะเกษ
/โดยวันนี้...
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พาณิชย์จังหวัด
ศรีสะเกษ

โดยในวันนี้ นายพรชัย เย็นใจ ผู้ จัดการการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภาคจังหวัด
ศรี ส ะเกษ ผู้ แ ทนของ ดร.มงคล ตรี กิ จ จานนท์ ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การการไฟฟ้ า
ส่ ว นภู มิ ภ าค เขต 2 (ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เป็ น ผู้ ส่ ง มอบเช็ ค เงิ น สดมู ล ค่ า 994,233.30 บาท และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายวั ฒ นา พุ ฒิ ช าติ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น ตั ว แทนรั บ มอบ
เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ศรี ส ะเกษ ในพระราชชู ป ถั ม ภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีต่อไป
(2) พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้า
ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง (สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ)
ด้ ว ยกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ จั ด ท าโครงการ
ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (GI) ไทย ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
โดยภายใต้โครงการมีกิจกรรมจัดทาระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
สิ น ค้ า ผ้ า ไหมเก็ บ บ้ า นเมื อ งหลวง โดยส านั ก งานพาณิ ช ย์ จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ร่ ว มกับ
ผศ.ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดาเนินการ
จัดทาระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินค้าผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการทาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี เป็นเอกลักษณ์ประจา
ท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ โดยคณะท างานและคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ล
และอนุญาตการใช้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง ดาเนินการ
ตรวจสอบและรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (GI) ไทย จ านวน 21 ราย และเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการดังกล่าว จึงขอกราบเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหนังสื อ
อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ตามลาดับ ดังนี้
1. นางฉลวย ชูศรีสัตยา
2. นายไพฑูรย์ ไชยพันธ์
3. นางเรืองทอง ทามา
4. นางทองคา จังอินทร์
5. นายศิริชัย ลาภูตะมะ
6. นางสาวลาใย บุญโย
7. นางพิศมัย ภาเภา
8. นางสาเนียง แพทย์หลวง
9. นางสาวอาพร มุขดา
10. นางอุไร ลาภูตะมะ
11. นางหนู ศรีทอง
12. นางสุทัศ จังอินทร์
13. นางมณิสา ดวงดี
14. นางนารี ลาภูตะมะ
15. นางสาวคารินทร์ อินทร์แก้ว
/16. นางทัศนรินทร์...
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16. นางทัศนรินทร์ ลาภูตะมะ
17. นางจันทร์ จังอินทร์
18. นางเหรียญทอง จังอินทร์
19. นางบัวสอน บุญโย
20. นางสังวาลย์ คาศรี
21. นางสาวสง่า แพทย์หลวง
(3) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีผลงานโดดเด่นในการปราบปรามยาเสพติด
(ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)
ปลัดจังหวัด
ศรีสะเกษ

นายสุรชัย ทุมวงษ์ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอาเภอยางชุมน้อย
จั งหวัดศรี สะเกษ ผลงานได้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้ นที่
อาเภอยางชุมน้ อยและประสานความร่วมมือกับสถานีตารวจชุมพลบุรี จังหวัดสุ รินทร์
สามารถจั บกุ มเครื อข่ ายยาเสพติ ดรายใหญ่ บ้ านหอย หมู่ ที่ 8 ต าบลโนนคู ณ อ าเภอ
ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ และได้ทาการสืบสวนขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถยึดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ได้เป็นจานวนมาก ได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เอาใจใส่ ทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่น ในการปราบปรามยาเสพติดตาม
นโยบายรั ฐ บาล บั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ ทางราชการ และเกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชน
จึ ง ขอประกาศคุ ณ งามความดี นี้ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ สื บ ไป ในการนี้ ข อเรี ย นเชิ ญ
ท่านผู้ ว่าราชการจั งหวั ดศรี สะเกษได้ มอบประกาศเกี ยรติ คุ ณให้ แก่ผู้ มี ผลงานโดดเด่ น
ในการปราบปรามยาเสพติดในลาดับถัดไปครับ

(4) พิธีส่งมอบกาลังแรงงานใหม่ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับให้กับอู่ธ นากร
(สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ)
ผู้อานวยการ
จากการที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการ
สานักงานพัฒนาฝีมือ แผ่ นดิ น และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิ การ
แรงงานจังหวัด
กระทรวงพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ศรีสะเกษ
ขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหา
งาน ในการดาเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียน
ต่อหลั งจบการศึกษาภาคบั งคั บ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ ที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีทักษะด้านอาชีพ
หลั งจบการศึ กษาภาคบั งคั บ ก่อนที่นักเรียนกลุ่ มนี้ จะเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ซึ่งให้ เข้ าสู่
ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมี ฝี มื อ สามารถประกอบอาชี พที่ มั่ นคงเลี้ ยงดู ตนเอง
และครอบครัวได้ในอนาคต

/ในปีงบประมาณ...
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ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดศรีสะเกษโดยผู้ ว่าราชการจังหวั ด
ศรี สะเกษ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภาครั ฐและเอกชนได้ บู รณาการความร่ วมมื อ
ดาเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ เรียนต่อหลัง
จบการศึ กษาภาคบั งคั บ โดยดาเนิ นการฝึ กอบรมทั กษะอาชี พให้ กั บเด็ กนั กเรี ยนที่ จบ
ม.๓ และไม่ได้เรียนต่อจานวน ๑๐ คน และสาเร็จการฝึก ๙ คน (๑ คนเกิดอุบัติเสียชีวิต
ระหว่างฝึก) ประกอบอาชีพอิสระก่อนนี้แล้ว ๑ ราย ในการนี้มีภาคเอกชนสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการฯโดยรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท
จานวน ๑ ราย คือ อู่ธนากร ส่วนอีก ๗ คนที่เหลือ อยู่ระหว่ างส่ งต่อให้กับส านั กงาน
จัดหางานจังหวัดหางานให้ทาต่อไป
เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการ และขวัญกาลังใจผู้สาเร็จการฝึ ก
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบกาลังแรงงานผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้กับผู้แทนอู่ธนากรต่อไป และขออนุญาตท่านประธาน
บั น ทึ กภาพร่ ว มกั บ สถานประกอบกิ จ การและก าลั งแรงงานเพื่ อ เป็ นเกี ยรติ ประวั ติ
การส่งมอบครั้งนี้

พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดศรีสะเกษ

(5) การจั ด กิจ กรรมรณรงค์และประชาสัมพัน ธ์ลดความรุน แรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว ประจาปี ๒๕๖๓ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ)
ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เห็ น ชอบวั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี
เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ทุ ก ภาคส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นการรณรงค์ ยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก สตรี และบุ ค คล
ในครอบครัว อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี ๒๕๖๓ กาหนดสร้างกระแสสังคมให้เกิดความ
ตระหนั กต่อปั ญหาและนาไปสู่ การรวมพลั งของทุกภาคส่ ว นยุติความรุนแรงต่ อ เด็ ก
สตรีและบุคคลในครอบครัว เพื่อยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด
"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทาความรุนแรง " ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าสถานการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัว มีสถานการณ์สู งขึ้น โดยในปี ๒๕๖๑ จานวน ๒๐ ราย และปี ๒๕๖๒
จานวน ๓๗ ราย ปี ๒๕๖๓ จานวน ๓๓ ราย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดศรีส ะเกษจึงได้ร่ว มกันจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ สั ง คม
ได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ ถูกกระทาด้ว ยความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
สื่อมวลชน เครือข่ายจากสถานศึกษาภายในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอทุกอาเภอ ได้ร่วมกัน
ติ ด สั ญ ลั ก ษณ์ ริ บ บิ้ น สี ข าวที่ ป กเสื้ อ ซ้ า ย ซึ่ ง หมายถึ ง การยอมรั บ ว่ า จะไม่ ท าร้ า ย
หรือนิ่งเฉย ต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ และขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมบันทึกภาพร่ว มกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพั ฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
/ระเบียบวาระที่ 1...
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(1) หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ภาคเอกชน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่

ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายวิชัย ตั้งคาเจริญ
นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
นางรวงทิพย์ วิเชยละ
จ่าสิบเอก อาณุภาพ
ศิลประเสริฐ
5 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
6 นายวันชัย บุญทอง
7 นายสุริภาศ สีหะวงษ์
8 นางสาวเกษศิรินทร์
บุญเชิญ
9 นายแปลก ภีระคา

ตาแหน่งเดิม
ปลัดจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
สานักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
(อุบลราชธานี อานาจเจริญ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ

ตาแหน่งใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดศรีสะเกษ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการ
เลิงนกทา
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
ผู้บัญชาการเรือนจากลางพิษณุโลก ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอกันทรลักษ์

10 นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.2 ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(1) ขอขอบคุณ
ประธาน
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัด
ศรีสะเกษ และครบรอบ 65 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง
วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้าคา) อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมราเฉลิมฉลอง 238 ปี ซึ่งมีนางรากว่า 22,238 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2563 และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ เพื่อให้การเฉลิมฉลองเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอให้ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ได้ น าตราสั ญ ลั ก ษณ์ เ นื่ อ งในการจั ด งานเฉลิ ม ฉลอง 238 ปี จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ไปเป็ น เครื่ อ งหมายในการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งาน ฯ ในหนั ง สื อ
ของจังหวัดศรีสะเกษไปจนกว่าจะถึงวันครบรอบ 239 ปีของจังหวัดศรีสะเกษด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/1.3 การนาเสนอ...
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มติที่ประชุม

๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงาน
ต่างๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัด

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
รายงานการประชุมมีจานวน 46 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวั ด www.sisaket.go.th และแจ้งส่ วนราชการหน่ว ยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
(1) การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)
รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งนโยบายส าคั ญ ของ
รั ฐ บาล เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย ง” จังหวัดศรีสะเกษจึงได้กาหนดการขับเคลื่ อนการพัฒ นาจัง หวัด
แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ประกาศเป็นวาระจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 “10 วาระ”
(1) จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีส ะเกษ ปี 2563 ในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 18
พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัด

/ตาราง...
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วาระ
1
2

ประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
ศรีสะเกษ
365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
To Be Number ONE”

3
4
5
6

7
8
9
10

นวัตกรรมการศึกษา
คนเมืองศรี...ฮักแพงแบ่งปัน
คนศรีสะเกษ...สุขภาพดี
เกษตรบูรณาการ
6.1 ทุเรียนภูเขาไฟ
6.2 ข้าวหอมมะลิ
6.3 พริก
7.4 หอมแดง
ผ้าทอมือ“ธานีผ้าศรี...แส่ว”
การท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sport City)

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศรีสะเกษ และสานักงานเกษตรจังหวัด
ศรีสะเกษ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ
วาระศรีสะเกษ...จังหวัดสะอาด “เปลี่ยน สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”
จังหวัดศรีสะเกษ
การบริหารจัดการน้า
โครงการชลประทานศรีสะเกษ

(2) เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นวาระจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรี ย บร้ อ ย ต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษได้ ก าหนดติ ด ตาม
การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษโดยกาหนดให้มีการประชุมและลงพื้นที่ทุกสัปดาห์
โดยให้ ส่ วนราชการ/หน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละประเด็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
ศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเลือกพื้น ที่เป้าหมายจาก
พื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาที่ โ ดดเด่ น (Best Practice) หรื อ พื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม
หรือแก้ไขปัญหาในแต่ประเด็นวาระฯ เพื่อลงติดตามตามแผนการประชุมและลงพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด
(3) จังหวัดศรีสะเกษโดยส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าภาพ และภาค
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ จั ด ประชุ ม การขั บ เคลื่ อ นวาระจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
(3.1) ประชุมวาระการบริหารจัดการน้า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
(3.2) ประชุมวาระเกษตรบูร ณาการ เรื่อง หอมแดง เมื่อวั น ที่
5 พฤศจิกายน 2563
(3.3) ประชุ ม วาระเกษตรบู ร ณาการ เรื่ อ ง ทุ เ รี ย น เมื่ อ วั น ที่
10 พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ
/พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา...
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แทน ศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ

(2) พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ)
การจัดการเรียนรูโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL)
เป็นกระบวนการเรียนรู ที่สอดคลองกับธรรมชาติและการทางานของสมอง เพื่อให้ เด็ก
สามารถเรียนรู จดจา และนาความรูไปใช้จริงได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้กุญแจ
5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน ดังนี้
กุญแจดอกที่ 1 สนาม BBL (Playground) ปรับสนามให้เด็กไดออก
ก าลั ง กาย ให้ หั ว ใจสู บ ฉี ด เลื อ ดไปเลี้ ย งสมองมี ฐ านการเคลื่ อ นไหวที่ ห ลากหลาย
(ก้าว ปน มุด ลอด โหนทรงตัว ฯลฯ) โดย จัดสรรเวลาให้ เด็กได้เล่น 15-20 นาที
ต่อวัน คอยดูแลความปลอดภัยในการเล่น ตรวจสอบความปลอดภัยของสนามอย่าง
สม่าเสมอ
- COLOR ปรับปรุงไม่ให้โทรม ตกแต่งให้สวยงาม
- CORNER จัดมุมอ่านไว้ในทุกห้อง
– CLEAN รักษาความสะอาด จัดอุปกรณ์และสื่อให้เป็นระเบียบ
– CLEAR นาสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชนออก นาความรู ที่เป็นประโยชน์
มานาเสนอ
กุญแจดอกที่ 2 การทาให้เด็กจดจ่อในสิ่งเดียวกัน - การใช้สื่อหลาย ๆ
แบบ รวมทั้งการยกปรากฏการณ์จริงมาเป็นตัวอย่าง และการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ การเชื่อมโยงความรู้หลาย ๆ อย่าง - การอธิบายปรากฏการณ์ด้วยความรู้ที่เด็กได้รับ
กุญแจดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรูแบบ BBL (Learning Process) ใช้
กิจกรรมกระบวนการเรียนรูแบบ BBL ทาให้เด็กตื่นตัว สนใจ คิด ค้นหา ลองผิดลองถูก
เรียนรู และจดจา – กระตุ้นสมองด้วยกิจกรรมขยับกาย ขยายสมองทุกๆ ต้นชั่วโมง –
กระตุ้นสมองทั้งสองซีก โดยใช้บทเพลงบทกลอน และกิจกรรมที่สนุกสนาน ช่วยในการ
สอนภาษาและคณิตศาสตร์ – กระตุ้นสมองทั้งสี่ส่วน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กไดเห็นภาพ
ไดรับรูผ่านการไดยินเสียง ไดเคลื่อนไหวและไดใช้ประสาทสัมผัส
กุ ญ แจดอกที่ 4 หนั ง สื อ แบบฝึ ก หั ด และใบงาน (Brain Books)
เลื อกใช้ ห นั งสื อและใบงานที่ส อดคลองกับการทางานของสมอง เพื่อช่ว ยกระตุ้นให้
นั ก เรี ย นคิ ด ที ล ะขั้ น เพื่ อ น าความรู และทั ก ษะที่ มี ม าประกอบเป็ น ความเข้ า ใจ
1) สีสันสวยงาม ขนาดพอดีมือ 2) ภาพประกอบสวยงาม 3) สีสันสวยงาม ขนาดพอดี
มื อ 4) น าเสนอน่ า ตื่ น เต้ น น่ า สนใจ เหมาะสมกั บ วั ย 5) แบบฝึ ก หั ด น่ า ลงมื อ ท า
เหมาะสมกับวัย
กุ ญ แจดอกที่ 5 สื่ อ และนวั ต กรรมที่ ก ระตุ้ น สมอง (Resources &
Innovations) สื่อนวัตกรรมเพื่อช่วยการเรียนรูและกระตุ้นให้นักเรียนสนุกสนานกับการ
เรียน 1) Learning tools : จัดหาสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับ กิจกรรม
การเรี ย นรู 2) Learning board :จั ด หากระดานเคลื่ อ นที่ ส าหรั บ น าเสนอข้ อ มู ล
ให้ นักเรียนไดเรียนรู อย่างใกล้ชิด 3) Learning card : จัดหาบัตรภาพและบัตรคา
เพื่อใช้ ป ระกอบการสอน ปัจจุบัน โรงเรียนนาร่อ งพื้นที่ นวัต กรรมการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ศรีสะเกษที่ใช้นวัตกรรม BBL มีจานวนทั้งสิ้น 25 โรงเรียน โดย อ.ฉัตรียา เลิศวิชา เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ/พี่เลี้ยง (Mentor)
/หนึ่งปี...

~ 14 ~
หนึ่ ง ปี กั บ การเปลี่ ย นแปลงโรงเรี ย นน าร่ อ งนวั ต กรรม Brain base
Learning โรงเรียนบ้านรุ่ง สังกัด สพป.ศก. ๑ เป็น ๑ ใน ๘ โรงเรียน นาร่องนวัตกรรม
BBL รุ่นที่ ๑ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ตามประเด็น ต่อไปนี้
๑. ผู้ บ ริ ห ารเปลี่ ย น มี เ ป้ า หมาย และ concept ของการพั ฒ นา
ที่ท้าทาย มีการพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่ อง เปิดพื้นที่รับฟังผ่ าน PLC มองเห็ น
ศักยภาพของครู
๒. ครู เปลี่ ย น มี ทั ก ษะในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง
Brain-based Learning ออกแบบแผนการสอนตามกระบวนการ 5 ขั้ น BBBL
และสามารถนาไปสอนจริงในชั้นเรียน จนเกิด Active Learning
๓. โรงเรียน/ห้องเรียนเปลี่ยน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๑ ภายนอก : จัดสนาม BBL , Playscape และ Playground
๓.๒ ภายใน : การจัดมุมการเรียนรู้ ( Functions) ไว้ในห้องเรียน
เพื่อให้เด็กได้เข้าไปเรียนด้วยตนเอง เช่น มุมอ่าน มุมติดผลงาน มุมทดรอง เป็นต้น
๔. นักเรียนเปลี่ยน มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามจุดเด่นของการเรียน
แบบ BBL กล้าคิด กล้าแสดงออก
๕. ผู้ปกครองเปลี่ยน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (นาเสนอ
วีดิทัศน์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการก่ อหนี้ ผู กพั นและการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)

คลังจังหวัด
ศรีสะเกษ

รายงานผลการก่ อ หนี้ ผู ก พั น และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เป้าหมายการใช้จ่า ยงบประมาณรายจ่า ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณและมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตาม โดยให้หน่วย
รับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งรายจ่าย
ประจาและรายจ่ายลงทุน กาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้
เป้าหมายการใช้จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ)
งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ภาพรวม
32
54
77
100
รายจ่ายประจา
36
57
80
100
รายจ่ายลงทุน
20
45
65
100
/2. ผลการใช้จ่าย...
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2. ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพรวม ผลการก่อหนี้ผู ก พัน และการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ า ย
จังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากระบบ GFMIS และข้อมูล
จากส่ ว นราชการ ณ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2563 จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณภาพรวม 5,606.07 ล้ านบาท เบิกจ่าย 1,241.50 ล้ านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.15 แยกเป็น
1) รายจ่ายประจา 1,948.57 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,206.05 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 61.89
2) รายจ่ ายลงทุ น 3,657.50 ล้ านบาท ก่ อหนี้ 262.40 ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7.17 เบิกจ่าย 35.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.97 (ยังไม่ได้รับโอนจัดสรร
1,308.84 ล้านบาท)
งบกรมจั ง หวั ด ผลการก่ อ หนี้ ผู ก พั น และการเบิ ก จ่า ยงบกรมจังหวัด
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัด
ศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม 150.05 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.16 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.44 แยกเป็น
1) รายจ่ายประจา 27.08 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.16 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.99
2) รายจ่ายลงทุน 122.97 ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้และเบิกจ่าย
เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ อ มู ล
ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดศรีสะเกษมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ก่อหนี้ผูกพัน
จ านวน 1,463.98 ล้ านบาท ก่อหนี้ 1,095.95 ล้ านบาท และเบิกจ่าย 386.11
ล้านบาท
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล
จากระบบ GFMIS และจากส่ ว นราชการ ณ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2563
รวม 54 หน่วยงาน จานวน 3,657.50 ล้านบาท แยกเป็น
1) กลุ่มงบประมาณตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป (8 หน่วยงาน) จานวน
2,888.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.96 ก่อหนี้ 213.91 ล้านบาท เบิกจ่าย
30.07 ล้านบาท
2) กลุ่มงบประมาณตั้งแต่ 10 – 100 ล้านบาท (16 หน่วยงาน) จานวน
679.24 ล้านบาท คิดเป็นสั ดส่ ว นร้อยละ 18.57 ก่อหนี้ 40.18 ล้ านบาท เบิกจ่าย
1.18 ล้านบาท
3) กลุ่ ม งบประมาณไม่ เ กิ น 10 ล้ า นบาท (30 หน่ ว ยงาน) จ านวน
78.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.46 ก่อหนี้ 8.31 ล้านบาท เบิกจ่าย 4.23
ล้านบาท
สถานะงบลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลจากระบบ GFMIS และจากส่วน
ราชการ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
- อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง จานวน 910.74 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง จานวน 813.25 ล้านบาท
/-อยู่ระหว่าง...
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-

อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จานวน 588.53 ล้านบาท
อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผล จานวน 86.88 ล้านบาท
รอลงนามในสัญญา จานวน 75.83 ล้านบาท
บริหารสัญญา จานวน 281.33 ล้านบาท ซึ่งได้เบิกจ่ายแล้ว จานวน
35.45 ล้านบาท
- อื่น ๆ เช่น งานดาเนินการ เงินเหลื อจ่าย และยังไม่ ได้ ดาเนิ นการ
จานวน 900.95 ล้านบาท
จาแนกตามประเภทงาน ข้อมูลจากระบบ GFMIS และจากส่วนราชการ
ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
- งานถนน จานวน 2,349.92 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 64.25
- งานอาคาร จานวน 775.57 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 21.20
- งานขุดลอก/ชลประทาน จานวน 248.67 ล้านบาท สัดส่วนร้อย
ละ 6.80
- งานอื่น ๆ (งานดิน , สนามกีฬา) จานวน 41.14 ล้านบาท สัดส่วน
ร้อยละ 1.12
- ครุภัณฑ์ จานวน 242.21 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 6.62
3. ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แนวทางการปฏิบัติราชการ
ในคราวประชุ ม เร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0003/ว 6676 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1) การก่อหนี้ผูกพัน สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงให้
ด าเนิ น การภายในสั ป ดาห์ แ รกของเดื อ นธั น วาคม 2563 วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนให้
ดาเนินการภายในเดือนธันวาคม 2563
2) การเบิกจ่าย สาหรับรายจ่ายประจาให้เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 100
รายจ่ายลงทุนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ
พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด
3) งบประมาณรายจ่ายลงทุ นให้ รายงานผลการด าเนิ นการส่ ง ให้
สานักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
4) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้ดาเนินการและเบิกจ่าย
ภายในไตรมาส 2
5) กาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.2 ภารกิจสาคัญ...
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4.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) Best Practice ผลการด าเนิ น งานการขั บเคลื่ อนคณะกรรมการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) (District Heath Broard : DHB) ประจาเดือน
พฤศจิ กายน 2563 อ าเภอที่ น าเสนอ ได้ แก่ อ าเภอราษี ไศล (ส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ

ค าขวั ญ อ าเภอราษี ไ ศล คื อ “แม่ น้ ามู ล คู่ บ้ า น ลิ ง บ้ า นหว้ า นคู่ เ มื อ ง
ดงภู ดิ น ลื อ เลื่ อ ง เมื อ งแห่ ง บั้ ง ไฟแสน ดิ น แดนหอมแดง แหล่ ง ข้ า วหอมมะลิ ชั้ น ดี
เขื่อนราษีสุดสวย พร้อมด้วยประเพณีแข่งเรือยาว”
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดาเนินงานตามคากล่าวที่ว่า “คนราษีไศล ใส่ใจดูแลกัน” ซึ่งการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของอาเภอราษีไศลภายใต้กระบวนการ SMART RASI 4.0
ดังนี้
S= specialty
M= morality
A=acceptability
R=responsibility
T=target
โดยมีประเด็นนโยบายที่สาคัญ อยู่ ๔ ประเด็นได้แก่
๑. เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
๒. เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
๓. เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. เรื่องการดูแลผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเกิดรูปบแบบการพัฒนาจน
เป็ น ต้น แบบการเรียนรู้ ในวาระงาน ได้แก่ “การดูแลผู้ ด้อยโอกาสอาเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ”เป็นผลงานเด่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดนาเสนอวิดีทัศน์)

มติที่ประชุม

รับทราบ
(2) TO BE NUMBER ONE (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)

นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ

๑. แจ้ งผลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP 2021 ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระหว่ า งวั น ที่ ๗ - ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา โดยส่งทีม
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จานวน ๑๒ ทีม ดังนี้
รุ่น JUNIOR อายุ ๖-๙ ปีขึ้นไป จานวน ๓ ทีม ได้แก่
๑) โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
อาเภอไพรบึง
๒) โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
อาเภอเบญจลักษ์
๓) โรงเรียนบ้านโก
อาเภอราศีไศล
/รุ่น PRE…
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รุ่น PRE-TEENAGE อายุ ๙ ปีขึ้นไป – ๑๔ ปีบริบูรณ์ ได้แก่
๑) โรงเรียนบ้านโคกตาล
อาเภอภูสิงห์
๒) โรงเรียนเคียวนา
อาเภออุทุมพรพิสัย
๓) โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
อาเภอขุนหาญ
๔) โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
อาเภอราษีไศล
รุ่น TEENAGE อายุ ๑๔ ปีขึ้นไป – ๒๒ ปีบริบูรณ์ ได้แก่
๑) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
อาเภอเมืองศรีสะเกษ
๒) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อาเภอเมืองศรีสะเกษ
๓) โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, ละลมวิทยา อาเภอภูสิงห์
๔) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
อาเภอกันทรลักษ์
๕) โรงเรียนราษีไศล
อาเภอราษีไศล
ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ จานวน ๔ ทีม ดังนี้
๑. รุ่น JUNIOR โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๒. รุ่ น PRE-TEENAGE โรงเรี ย นบ้ า นสิ ริ ขุ น หาญ อ าเภอขุ นหาญ
จังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓. รุ่น TEENAGE ได้รับรางวัลดังนี้
- โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๓
- โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
การเข้าร่วมค่าย DANCERCISE ระดับประเทศ ทีม TO BE NUMBER ONE
TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดศรีสะเกษผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ จานวน ๔ ทีม ต้องไปเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ ระหว่างวันที่ 14
- 15 มกราคม 2564 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จานวน ๓ ทีม ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การเข้ า ร่ ว มประกวดการแข่ ง ขั น TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE ระดับประเทศ
ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP
2021 จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๔ ทีม จะต้องเข้าร่วมประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๔. การจั ด กิ จ กรรมประกวด TO BE NUMBER ONE SISAKET STREET
DANCE จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย
/ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ...
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ด้วยจังหวัดศรีสะเกษกาหนดจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ประจาปี
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลต่า งๆ
เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ป รองดองสมานฉั น ท์ และการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
ตลอดจนให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจในห้วงปีใหม่
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
ศรี ส ะเกษ ได้ จั ด กิ จ กรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE SISAKET STREET
DANCE ขึ้ น ในวั น อั ง คารที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็ น ต้ น ไป
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยเปิดรับสมัครที มเข้าร่ว มการ
ประกวดตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงขอ
ความร่ ว มมือ จากหน่ว ยงานของท่ านประชาสั ม พั นธ์เ ชิญชวนเยาวชนเข้ าร่ว มการ
ประกวดดังกล่าว โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
๑. รุ่น Pre-Teenage อายุ ๙ ปีขึ้นไป - ๑๔ ปีบริบูรณ์ (๑๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)
๒. รุ่น Teenage อายุ ๑๔ ปีขึ้นไป – ๒๒ ปีบริบูรณ์ (๒๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) การจั ด พิ ธี เ นื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)

รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร วั น ชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
1. ช่วงเช้า จานวน 2 พิธี
1.1 เวลา 07.00 น. พิธี ทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ณ บริ เ วณลานข้ า งธนาคารกรุ ง ไทย สาขาศาลากลางจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
1.2 เวลา 08.30 น. พิ ธี ว างพานพุ่ ม ดอกไม้ แ ละถวายบั ง คม
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุ การแต่งกาย พิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
(1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตารวจ.: เครื่องแบบปกติขาว ไม่ สวมหมวก
พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(3) องค์กรเอกชน/นักเรียน/นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(5) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนเหลือง
(6) ประชาชน : เสื้อผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง
/การแต่งกาย...
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การแต่งกาย พิธีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
(1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
(2) ข้ า ราชการทหาร/ต ารวจ.: เครื่ อ งแบบปกติ ข าว สวมหมวก
พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(3) องค์กรเอกชน/นักเรียน/นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(5) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนเหลือง
(6) ประชาชน : เสื้อผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง (ผู้ถือพานพุ่มดอกไม้
ให้สวมถุงมือสีขาว)
2. พานพุ่มดอกไม้ของประธานในพิธี เป็นพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง
สาหรับพานพุ่มของหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีเป็นพานพุ่มดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทน
สีเหลือง
3. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอด
การเข้าร่วมพิธี
2. ช่วงเย็น เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเ บศร
มหาภูมิพลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร ณ สนามหน้าศาลากลางจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุ
1. การแต่งกาย
(1) ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐ วิส าหกิจ : เครื่ องแบบเต็มยศ
สายสะพายสูงสุด ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตารวจ : เครื่ องแบบเต็ ม ยศ ไม่ สวมหมวก
พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(3) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสี เหลื อง
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(5) ผู้นาศาสนา : ชุดประจาของแต่ละศาสนา
(6) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(7) ประชาชน : ชุ ด ประจ าชาติ ชุ ด ไทย ชุ ด ผ้ า ไทย ชุ ด พื้ น เมื อ ง
ชุดท้องถิ่น หรือชุดย้อนยุค
2. เที ย นที่ ใ ช้ ใ นพิ ธี จุ ด เที ย นน้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ฯ
ให้ใช้เทียนสีเหลือง ไส้สีขาว
3. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอด
การเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/(2) แนวทาง...
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(2) แนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2564 (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณรายการ
เงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ในอ านาจของรองนายกรั ฐ มนตรี
ที่ได้รับมอบหมายให้กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค งบประมาณแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด และโครงการบรรเทาปัญหาภัย
แล้งและน้าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ สาหรับ การพัฒนาจังหวัดและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อให้การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 เป็นไปด้ว ยความเรีย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดศรีสะเกษจึงแต่งตั้งคณะทางานตรวจติดตามและประเมินผล
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
โดยคณะทางานมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1 ออกตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ในอ านาจของรองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ที่ กั บ ก าดู แ ลส่ ว นภู มิ ภ าคประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด และโครงการบรรเทาปัญหาภัย
แล้งและน้าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการที่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน ปั ญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้
คาแนะนาและเสนอแนวทางการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการพร้อม
ปัญหาอุปสรรคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทราบ
2.3 ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ
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(3) สรุ ป หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารการก าหนดราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ข้อ 2.1.17 (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)
หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
สาระสาคัญ หลักเกณฑ์การคานวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้
ข้อ 2.1.17 ให้มีคณะกรรมการกาหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และ
รับผิดชอบในการคานวณราคากลาง งานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ดังนี้
(1) องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ว ย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรื อ
เทีย บเท่า โดยคานึงถึงลั กษณะงาน หน้าที่ และความรับผิ ดชอบของผู้ ที่ไ ด้รับการ
แต่งตั้งเป็นสาคัญ 1 คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจาก
ข้ า ราชการหรื อ เที ย บเท่ า โดยค านึ ง ถึ งลั กษณะงาน หน้ าที่ และความรั บผิ ด ชอบ
ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นสาคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วม
เป็ น กรรมการด้ ว ย กรณี จ าเป็ น หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ของทางราชการ จะแต่ ง ตั้ ง
บุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่ วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ ได้
องค์ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) อานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางมีอานาจหน้าที่
และรับผิดชอบคานวณราคากลาง งานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การ
คานวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนาเสนอหัว หน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหั ว หน้า
เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือ
ก่ อ นการจั ด ท าเอกสารประกาศสอบราคา หรื อ เอกสารประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ร าคาของผู้ เ สนอราคารายที่ ส่ วนราชการเห็ นสมควรจ้ าง
แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางคานวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้น
ไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการ
คานวณ ให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
การแจ้ ง รายละเอี ย ดการค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งของ
คณะกรรมการกาหนดราคากลางหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอานาจ ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น

/กรณี...
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กรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือเพื่อให้เกิด
ความคล่ องตั วในทางปฏิ บั ติ และหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น มี ง านก่ อ สร้ า งจ านวนมาก
หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางเพื่อทาหน้าที่คานวณ
ราคากลางงานก่ อ สร้ า งหลายโครงการงานก่ อ สร้ า งก็ ส ามารถกระท าได้
โดยองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดราคากลางต้องเป็นไป
ตามข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ระบุหรือกาหนดภารกิจและระยะเวลาในการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการกาหนดราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความ
ชัดเจนไว้ในคาสั่งแต่งตั้งด้วย
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ 2.1.18 กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง
งานก่อสร้างที่คณะกรรมการ กาหนดราคากลางได้คานวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบ
ราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่
กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ให้ ความเห็ นชอบราคากลางงานก่ อ สร้ า งนั้ น
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางที่คานวณราคา
กลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณา ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้วนาเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือตามที่กาหนดสาหรับการ
จัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น
ประเด็นที่หน่วยงานของรัฐในจังหวัดศรีสะเกษยังมีความเข้า ใจ
ที่คลาดเคลื่อน ดังนี้
1. คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีหน้าที่โดยสรุป
ดังนี้
(1) กาหนดราคากลางให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กาหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง
(2) กาหนดราคากลางเสร็จแล้ว นาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบ
(3) แจ้ง สตง. เมื่อมีกรณีราคาผู้เสนอราคารายที่สมควรจ้างแตกต่าง
จากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป
(4) ทบทวนราคากลางตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เมื่ อ ราคากลาง
หมดอายุ (เกิน 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
2. ผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง หมายถึง : ผู้เสนอ
รายที่ส่วนราชการเลือกที่จะทาสัญญา กรณีตกลงราคาหรือสอบราคา และหมายถึงรายที่
ชนะการประกวดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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3. การคานวณส่วนต่าง 15 %
1. หาส่วนต่างระหว่างราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างกับ
ราคากลาง
2. นาส่วนต่างคูณด้วย 100 แล้วหารด้วยราคาของผู้เสนอราคาราย
ที่เห็นสมควรจ้าง3. จะได้ค่าเป็นร้อยละ หากเท่ากับหรือมากกว่า 15 ให้คณะกรรมการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ สตง. ทราบโดยเร็ว

4. การแจ้ง สตง. กรณีราคาแตกต่างตั้งแต่ 15 % ขึ้นไป
(1) ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรณีที่ราคา
ของผู้เสนอราคารายที่ส่ว นราชการเห็ นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางค านวณ
ไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คือ
(1.1) คณะกรรมการราคากลาง หรือ
(1.2) ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ฝ่ายพัสดุ)
โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอานาจดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้ลงนามในหนังสือ
แจ้ง สตง.
(2) การแจ้ง ตาม (1) คือ การบอกให้ ทราบ โดยการแจ้ง รายละเอียดการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้ นๆ ให้ สตง. ทราบ ไม่ต้องแสดงเหตุผลที่ผู้ เสนอ
ราคารายทีส่ ่วนราชการเห็นสมควรจ้างเสนอราคาต่ากว่าราคากลางเพราะเหตุใด
(3) การแจ้งรายละเอียดราคากลาง กรณีราคาแตกต่างตั้งแต่ 15 % ขึ้นไป
ให้ สตง. ทราบ ไม่มีผลผู กพันต่อ ผู้ มีอานาจในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคา
ของผู้ เสนอราคารายนั้ น กล่ า วคื อ ส่ ว นราชการสามารถด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามขั้นตอนต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอ
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(4) ส าหรั บในการแจ้ง สตง. ไม่มีกาหนดเวลา แต่ ควรต้องกระทาการแจ้ ง
โดยเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการจัดซื้อจัด จ้าง
ควรมีหนังสือแจ้งผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างให้ทาหนังสือยืนยันว่า
สามารถดาเนินการตามราคาที่เสนอ ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบ
รูปรายการและปริมาณงานที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ
(4) การจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ)

ผู้อานวยการสถานี
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิเ บศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช
พัฒนาที่ดินศรีสะเกษ บรมนาถบพิ ต ร ได้ ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แก่ ป วงชนชาวไทย พระราชทาน
แนวพระราชดาริด้านการจัดการทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดาริต่างๆ มากกว่า
๗๐ ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน
นานาชาติ (IUSS) ได้ทูล เกล้ าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นั กวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ
มนุ ษ ยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็ น พระองค์ แ รกของโลก ต่ อ มา
องค์การสหประชาชาติได้ ประกาศพระเกียรติคุ ณ โดยรับรองให้ วันที่ ๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสาคัญนี้
กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership :
GSP) ได้จั ดกิจ กรรมวันดินโลกเป็น ประจาทุก ปีและกาหนดหั ว ข้ อหลั ก การจั ด งาน
ของแต่ละปี โดยในปี ๒๕๖๓ GSP ได้กาหนดหัวข้อ Keep soil alive, protect soil
biodiversity รั ก ษ์ ป ฐพี คื น ชี วี ที่ ห ลากหลายให้ ผื น ดิ น ซึ่ ง เน้ น ความส าคั ญ
ของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในดิน เพื่อรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์
โดยมี ก ารสนั บ สนุ น จากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ปร ะชาสั ง คม ชุ ม ชน
และประชาชนทั่วโลก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการ
พัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร
2. เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ ของวั น ดิ น โลก
(World Soil Day) เพื่ อ ให้ น้ อ มน าแนวพระราชด าริ ต ามพระราชาด้ า นการดู แ ล
ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาขยายผลต่อไป
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน
อย่างยั่งยืน
สถานที่/ วัน ที่ / จัด งาน กาหนดจัดงานวันดินโลก ปี ๒5๖๓ ในหั ว ข้อ
Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
ณ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดศรี
สะเกษ ในวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๓
/กิจกรรมในงาน...
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กิจกรรมในงานวันดินโลก
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แสดง
หลักการของแนวพระราชดาริด้านดินที่ช่วยแก้ไขปัญหาดินของแต่ละพื้นที่ ทาให้เกิด
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
๒. นิทรรศการพระราชดาริในหลวงรัชกาลที่ 10 กับการสืบสาน รักษา
และต่อยอดโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดาริ
3. นิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. การออกร้านจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ศรีสะเกษ
มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัด
ศรีสะเกษ

รับทราบ
(5) การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่
25 ธั นวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 (ที่ ท าการปกครองจั งหวั ด
ศรีสะเกษ)
การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่
25 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม

รับทราบ
(6) การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)

ปลัดจังหวัด
ศรีสะเกษ

การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ
/(7) สถานการณ์...
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(7) สถานการณ์โรคที่สาคัญในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ)
7.1 โรคมือเท้าปาก
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด

ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – ๒๒ พ.ย. 2563 พบผู้ป่วย 20539
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 30.93 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง
1 : 0.81 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (86.91 %) 5 ปี (4.59 %)
7 - 9 ปี (3.31 %) อาชีพส่วนใหญ่ ในปกครองร้อยละ 86.0 นักเรียนร้อยละ 12.4
อื่นๆร้อยละ 0.6 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สุรินทร์
(125.55 ต่อแสนประชากร) สงขลา (104.21 ต่อแสนประชากร) พัทลุง (95.99
ต่ อ แสนประชากร) นราธิ ว าส (81.25 ต่ อ แสนประชากร) ชุ ม พร (81.02
ต่อแสนประชากร
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ตั้ ง แตวั น ที่ 1 ม.ค. – ๒๒ พ.ย. 2563 พบผู้ ป่ ว ย
จานวนทั้งสิ้น 1352 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 91.78 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ
ที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลาดับคือ 0 - 4 ปี (1629.49 ต่อแสนประชากร) 5 - 9
ปี (154.41 ต่อแสนประชากร) 10 - 14 ปี (8.81 ต่อแสนประชากร) 15 - 24
ปี (2.06 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลาดับคือ ในปกครอง
จานวน 1268 ราย นักเรียน จานวน 74 ราย เกษตร จานวน 5 อาเภอที่มีอัตรา
ป่ ว ย ต่อแสนประชากรสูงสุด ตามล าดับ คือ ภูสิ งห์ (248.27 ต่อแสนประชากร)
รองลงมาคือขุนหาญ (204.54 ต่อแสนประชากร) อุทุมพรพิสัย (125.16 ต่อแสน
ประชากร) ปรางค์กู่ (113.53 ต่อแสนประชากร) และศิลาลาด (104.43 ต่อแสน
ประชากร)
โรคนี้พบมากในเด็กโดยเฉพาะอายุ 0-4 ปี ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กควรมีการดูแลความสะอาดและสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการผื่นที่มือ
หรือเท้า และมีไข้ ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด

7.2 โรคเลปโตสไปโรซิส
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – ๒๒ พ.ย. 2563 พบผู้ป่วย 1260
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.90 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 16 ราย คิดเป็นอัตราตาย
0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.22 กลุ่มอายุที่พบมาก
ที่ สุ ด 3 อั น ดั บ คื อ 45-54 ปี (19.21 %) 35-44 ปี (18.25 %) 25-34 ปี
(16.19 %) อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 41.0 รับจ้างร้อยละ 24.5 นักเรียนร้อย
ละ 13.5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสู งสุด 5 อันดับแรก คือ ระนอง
(28.67 ต่อแสนประชากร) พังงา (16.03 ต่อแสนประชากร) ยะลา (15.40 ต่อแสน
ประชากร) พัทลุง (9.52 ต่อแสนประชากร) สงขลา (8.24 ต่อแสนประชากร)

/จังหวัดศรีสะเกษ...
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มติที่ประชุม

หัวหน้า
สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ตั้ ง แตวั น ที่ 1 ม.ค. – ๒๒ พ.ย. 2563 พบผู้ ป่ ว ย
จานวนทั้งสิ้น 98 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.65 ต่อประชากรแสนคน ผู้ ป่วยเสียชีวิต
2 ราย อัตราตาย 0.14 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลาดับ
คื อ 55 - 64 ปี (12.55 ต่ อ แสนประชากร) ๔5 – ๕4 ปี (9.04 ต่ อ แสน
ประชากร) ๑5 – ๒4 ปี (7.22 ต่อแสนประชากร) ๒5 – ๓4 ปี (7.18 ต่อแสน
ประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลาดับคือ เกษตร 72 ราย อื่นๆ จานวน
14 ราย ในปกครอง 8 ราย อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดเรียงตามลาดับ
คือยางชุมน้ อย (21.78 ต่อแสนประชากร) ห้วยทับทัน (21.2 ต่อแสนประชากร)
ภู สิ งห์ (18.39 ต่ อแสนประชากร) ราษี ไศล (11.17 ต่ อแสนประชากร) ขุ น หาญ
(11.11 ต่อแสนประชากร) ช่วงนี้เข้าสู่กิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
ประชาชนมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม ดัง นั้น หากลงลุยโคลนหรือน้าในทุ่งนา
ในแหล่งน้าต่างๆ นาขังในสวนยาง แล้วมีอาการไข้ปวดน่อง ปวดกระบอกตา ให้สงสัย
ป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิส ควรรีบเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลในพื้นที่
ทันที
รับทราบ
(8) สรุ ป ข้ อ มู ล สถานการณ์ ส าธารณภั ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน 2563 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศรีสะเกษ)
สรุปสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือนตุลาคม
2563
1.1 คาดหมายสภาพอากาศ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อากาศเย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ ว 10 -20 กม./ชม. อุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด 23 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด
34 องศาเซลเซียส
1.2 ปริมาณน้าฝนสะสมรายเดือน (ห้วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน
2563) ปริมาณน้าฝนวัดค่าได้ 1572.4 มม.
1.3 ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย.2563)
1) น้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน 16 อ่าง มีปริมาณทั้งหมด
212.775 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 102.37 เปอร์เซ็นต์ (ความจุเก็บกักทั้งหมด 207.84
ม.รทก.)
2) เขื่อนราษีไศล (ปริมาณน้าเก็บกักทั้งหมด 74.46 ล้ าน ลบ.ม.)
ปัจจุบันปริมาณน้าทั้งหมด 55.463 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74.49 เปอร์เซ็น ระดับน้า
ลดลง - 0.08 เมตร เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
3) เขื่ อ นหั ว นา (ปริ ม าณน้ าเก็ บ กั ก ทั้ ง หมด 64.98 ล้ า น ลบ.ม.)
มีปริมาณน้าทั้งหมด 54.578 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 83.99 เปอร์เซ็นต์ ระดับน้าลดลง 0.08 เมตร เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
/1.4 ปริมาณน้าท่า...
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1.4 ปริมาณน้าท่า ในลาน้าสาขาที่สาคัญ
ลุ่มนำ้

ลุ่มนำ้

ห้ วยทับทัน
ห้ วยสำรำญ
ห้ วยขะยุง

มูล

ชี

ระดับนำ้ ท่ ำ เวลำ 06.00 น.

เทียบกับ

อยู่ใน

22 พ.ย. 63

23 พ.ย. 63

เมื่อวำน

เกณฑ์

ม./ม.รทก.

ม./ม.รทก.

ม./ม.รทก.

7.50

4.57

4.55

-0.03

มำก

9.00

5.39

5.28

-0.11

มำก

9.20

2.76

2.60

-0.16

มำก

จ.สุ รินทร์ ( M4) อ.ท่ ำตูม

6.30

6.89

6.84

-0.04

วิกฤติ

↓

จ.ศรีสะเกษ ( M.5 ) อ.รำษีไศล

8.10

7.01

6.93

-0.08

มำก

↓

10.60

6.68

6.60

-0.08

มำก

7.00

4.38

4.30

-0.08

มำก

7.10

5.09

5.04

-0.05

มำก

10.00

5.47

5.16

-0.31

มำก

สถำนที่ต้งั สถำนีสำรวจปริมำณ
นำ้ ท่ ำ
จ.ศรีสะเกษ บ้ ำนห้ วยทับทัน (
M.42 ) อ.ห้ วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ บ้ ำนหนองหญ้ ำปล้อง (
M.9 ) อ.เมืองฯ
จ.ศรีสะเกษ บ้ ำนโนนศรีไคล (
M.176 ) อ.กันทรำรมย์

จ.ศรีสะเกษ บ้ ำนสีถำน ( M.182 )
อ.กันทรำรมย์
สะพำนเสรีประชำธิปไตย ต.ในเมือง
อ.วำรินชำรำญ ( M.7)
จ.ศรีสะเกษ ( M 190 ) อ.อุทุมพร
พิสัย
จ.อุบลรำชธำนี เขื่องใน ( E98 )
อุบลรำชธำนี

ตลิง่

แนว
โน้ ม

↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓

2. อุทกภัย
2.1 พายุโซนร้อน “ โนอึล ”
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จานวน
5 อ. 10 ต. 32 ม. ได้แก่ อ.เมืองศรีสะเกษ (ต.จาน ม.9) อ.อุทุมพรพิสัย (ต.ปะอาว ม.1)
อ.ขุนหาญ (ต.พราน ม. 3 7 15 ต.บักดอง ม. 8 21) อ.ขุขันธ์ (ต.ตะเคียน ม.6 10) อ.โนนคูณ
(ต.โนนค้อ ม. 8 7 19 20 ต.หนองกุง ม. 1 3 13 14 ต.บก ม.4 7 12 ต.โพธิ์ ม. 1 3 5
8 11 ต.เหล่ากวาง ม. 3 5 6 7 8 9 12) สถานการณ์คลี่คลายแล้ว
2.2 พายุโซนร้อน ระดับ 3 หลิ่นฟา
1) พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเกิ ดสถานการณ์ จ านวน 1 อ าเภอ 2 ต าบล 2
หมู่บ้าน รวม 2 จุด ได้แก่ อ.ขุนหาญ (ต.กระหวัน,ต.โนนสูง)
- น้าท่วมผิวการจราจร ถนนของอปท. 1 จุด/ น้ากัดเซาะถนนของ อปท.
ได้รับความเสียหาย 1 จุด
- พื้นที่ทางการเกษตร (นาข้าว) ได้รับความเสียหายบางส่วน
- สถานการณ์คลี่คลายแล้ว
2.3 พายุระดับ 2 ดีเปรสชั่น ห้วงระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2563
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จานวน
4 อ. 28 ต. 133 ม. ได้แก่ (อ.ขุนหาญ = ต.ห้วยจันทร์ ม.1 ต.โนนสูง ม.4,6 ต.กันทรอม
ม.4 ต.บักดอง ม.5 ต.สิ ม.3 4 7 11 ต.กระหวัน ม.1-12 ต.พราน ม.1 5 6 7 17 20 ต.
โพธิ์วงศ์ ม.1-8 ต.ไพร ม.1 2 8 ) (อ.ภูสิงห์ = ต.ดงรัก ม.1 3-7 ต.ห้วยตึ๊กชู ม. 2 7 6 ต.
ห้วยตามอญ ม. 2 7 6 ต.ละลม ม. 8 10 11 ) (อ.ราษีไศล = ต.หนองแค ม. 1 25 7 – 9
11 16 17 ต.สร้างปี่ ม. 2 7 10 11 12 ต.จิกสังข์ทอง ม. 3 6 8 ต.บัวหุ่ง ม. 2 4 5 13
14 16 18 ต.เมืองแคน 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 ต.ไผ่ ม. 4 ต.หนองอึ่ง ม. 1 2 4
5 7 8 10 12 14 17 ต.หว้านคา ม. 1 2 8 9 12 ) (อ.ขุขันธ์ = ต.โสน ม. 3 -5 7 8 10
14 16 ต.ห้วยสาราญ ม.3 4 ต.ห้วยเหนือ ม. 2 4 5 8 9 ต.ห้วยใต้ ม. 5 9 10 13
ต.หนองฉลอง ม. 1 2 5 8 9 )
/ผู้เสียชีวิต...
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ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้า ห้วง อุทกภัย จานวน 3 ราย ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่
20 ต.ค. 2563 )
- เมื่อวันที่19 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. เด็กชายนัทวัฒน์ จ้งอินทร์ อายุ 6 ขวบ
บ้านเลขที่ 2 ม.16 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พลัดตกน้าบริเวณห้วยโสลก ต.โสน อ.ขุขันธ์
เป็นเหตุให้จมน้าเสียชีวิต
- เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย คาเสียง อายุ 40 ปี หมู่ท4ี่
ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ ลงไปเก็บผักบุ้งแล้วเกิดอาการหน้ามืดตกน้า เป็นเหตุให้เสียชีวิต
พบศพใน วันที่21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.
- เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 เวลา เด็กชาย อภิสิทธิ์ นรดี อายุ 15 ปี หมู่ 8 ตาบลกู่ อ.
ปรางค์กู่ เกิดเหตุ ลงเล่นน้าฝายบ้านห้วยฆ้อง หมู่ที่ 9 ตาบลพิมาย อ.ปรางค์กู่ ถูกกระแสน้า
พัดจมน้า เป็นเหตุให้จมน้าเสียชีวิต
3 ภัยแล้ง
3.1 พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2563 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จานวน 8 อ. 41 ต. 432 ม. ดังนี้อ.เมืองจันทร์ (3 ต. 52
ม.) อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ (6 ต. 20 ม.) อ.ไพรบึง (4 ต. 32 ม.) อ.กันทรารมย์ (1 ต.2 ม.) อ.ขุขันธ์ 11
ต. 124 ม.) อ.ปรางค์กู่ (1 ต. 10 ม.) อ.ห้วยทับทัน (6 ต. 47 ม.) อ.อุทุมพรพิสัย (18 ต.
192 ม) ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยแล้ว
4. วาตภัย
4.1 พื้นที่ประสบวาตภัย (ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์
- 22 พฤษภาคม 2563) พื้นที่ประสบวาตภัย รวม 21 อ. (ยกเว้น อ.บึงบูรพ์) 153
ต. 621 ม.ราษฎรเดือดร้อน 3614 ครัวเรือน บ้านเสียหาย 2,582 หลัง เสียชีวิต
เพศชาย 3 ราย (อ.ขุขันธ์ 1 ราย อ.กันทรลักษ 1 ราย และ อ.เมืองจันทร์ 1 ราย)
4.2 การให้ความช่วยเหลือ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ และเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินการช่วยเหลือแล้ว
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของ
พระราชทาน จานวน 3,573 ชุด

/5. อุบัติเหตุ...
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5. อุบัติเหตุทางถนนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ข้อมูล ณ วันที่
23 พ.ย. 2563)

มติที่ประชุม

รับทราบ
(9) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ดศรี สะเกษ (ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ)

ผู้อานวยการ
สานักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจา
จังหวัดศรีสะเกษ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กาหนดในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 17.00 น. ณ หน่วยเลือตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งมีรายชื่ออยู่ โดยสรุปข้อสาคัญๆในห้วงนี้
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
1,140,812 คน
2. จ านวนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
1,143,998 คน
จ านวนหน่ว ยเลือกตั้งและสถานที่เลื อกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รวมหน่วยเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษทั้งสิ้น 2,770 หน่วย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
-ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชาย 4 คน
-ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชาย 108 คน หญิง 47 คน รวมทั้งสิ้น 155 คน
-ประกาศไม่รับสมัคร จานวน 3 คน
การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่จะเกิดขึ้น ในวันที่อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไป
ใช้ ล งคะแนนเสี ย งยัง ภูมิ ล าเนาที่ ต นมี ชื่ อ อยู่ใ นทะเบีย นบ้ า น หากผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง
ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุ
ที่ทาให้ ไม่อ าจไปใช้สิ ทธิเลื อ กตั้ ง ต่อ นายทะเบีย นอาเภอหรื อนายทะเบียนท้ อ งถิ่ น
ที่ ต นมี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบีย นบ้ า น โดยท าเป็ น หนั ง สื อ กรอกข้ อ มู ล และลงชื่อ ผู้ แจ้งเหตุ
โ ด ย ส า ม า ร ถ ยื่ น เ อ ก ส า ร ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ผู้ อื่ น ไ ป ยื่ น
แทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน สามารถ Download หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/8) http://www.chppao.go.th/files/com_news/202011_af9d6ddd2ab8775.pdf
/หากผู้มีสิทธิ...
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หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จะต้องถูกจากัดสิทธิเลือกตั้งตาม ม.42 ดังนี้
- สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ถ. , ผ.ถ. , ส.ว.
- สมัครรับเลือก เป็นกานันและผู้ใหญ่บ้าน
- เข้าชื่อถอดถอน ส.ถ. , ผ.ถ.
- การด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ ง ข้ า ราชการรั ฐ สภาฝ่ า ย
การเมือง
- การดารงตาแหน่ง รอง / เลขา / ผู้ ช่ว ย / ที่ปรึกษา / ประธานที่
ปรึกษา/คณะที่ปรึกษา ผ.ถ.
- การดารงตาแหน่ง เลขา / ผู้ช่วยเลขา ปธ.สภาท้องถิ่น /เลขา รอง ปธ.
สภาท้องถิ่น (ระยะเวลาการจากัดสิทธิครั้งละ 2 ปี)
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) หนั งสื อแจ้ งเวี ยนส่ วนราชการเพื่ อทราบและถื อปฏิบั ติ (ส านั กงานคลั งจั งหวัด
ศรีสะเกษ)
(2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
(3) ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ)
(4) สถานการณ์ โ รคติ ด ต่ อ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(5) รายงานความก้ า วหน้ า โครงการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษงานบุ ญ ปลอดเหล้ า
เดือนพฤศจิกายน 2563 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(6) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ (กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ)
(7) สรุปภารกิจการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 (ส านั ก งานแรงงาน
จังหวัดศรีสะเกษ)
(8) โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ศรีสะเกษ)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)
-ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนธันวาคม 2563
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
5 ธันวาคม 2563

เวลา 07.00 น.

เวลา 08.30 น.
เวลา 19.00 น.

2

9 ธันวาคม 2563
เวลา 07.30 น.

3

17 ธันวาคม 2563
เวลา 07.00 น.

4

24 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 น.
5 4 ธันวาคม 2563
8 ธันวาคม 2563
11 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
22 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
29 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม

กิจกรรม
สถานที่
การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
-พิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
-บริเวณลานหน้า
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลา
กลางจังหวัดศรีสะเกษ
อาเภอเมืองศรีสะเกษ
- พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
-สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ
-พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
-สนามหน้าศาลากลาง
และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จังหวัดศรีสะเกษ อาเภอ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
เมืองศรีสะเกษ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
-อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประเทศไทย (จังหวัดศรีสะเกษ)
ฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี อาเภอเมืองศรีสะเกษ

หน่วยงาน
สานักงาน
จังหวัด
ศรีสะเกษ

สานักงาน
ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
-บ้านพะวร
สานักงาน
ศรีสะเกษ และการออกหน่วยบริการจังหวัด เทศบาลตาบลจานแสนไชย สาธารณสุข
เคลื่อนที่ ประจาปี 2564
อาเภอห้วยทับทัน
จังหวัด
ศรีสะเกษ/
ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรม “วันดินโลก” ประจาปี
-สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สถานีพัฒนา
พุทธศักราช 2563
ที่ดินศรีสะเกษ
การรับบริจาคโลหิต
-บริ ษั ท ศรี ส ะเกษกิ จ เจริ ญ สานักงาน
ไทย จากัด
เหล่ากาชาด
-อ.เบญจลักษ์
จังหวัด
-อ.โนนคูณ
ศรีสะเกษ
-สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ
-อ.เมืองศรีสะเกษ
-อ.กันทรารมย์
-ร.ร.ขุขันธ์
รับทราบ
/5.2 กาหนดการ...
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มติที่ประชุม

ผู้อานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม
พัฒนาการ
จังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม
พาณิชย์จังหวัด
ศรีสะเกษ

5.2 กาหนดการประชุ มคณะกรมการจั งหวั ดศรี สะเกษ และหัวหน้าส่ วนราชการ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา
๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
รับทราบ
5.3 การตอบแบบสอบถามให้ กั บ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านในพื้ นที่ จั งหวั ดศรี สะเกษ
ทั้ง 22 อาเภอ เพื่อเป็นการสอบถามความคิดเห็นในการรับฟังวิทยุกระจายเสียง
แห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ และการรั บ ชมโทรทั ศ น์ จ าก NBT
อุบลราชธานี (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ)
กรมประชาสั ม พั น ธ์ จ ะด าเนิ น การทอดแบบสอบถามให้ กั บ ก านั น
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อาเภอ เพื่อเป็นการสอบถามความคิดเห็น
ในการรับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ และการรับชมโทรทัศน์
จาก NBT อุบลราชธานี โดยขอความร่วมมือกับ นายอาเภอทุกอาเภอได้แจก คิวอาร์โคช
ให้ กั บ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในคราวประชุ ม ประจ าเดื อ นของก านั น และผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวดัศรีสะเกษ ได้มอบให้กับนายอาเภอ
ทั้ง 22 อาเภอแล้ ว ในวัน ประชุ ม ประจาเดื อ น (30 พฤศจิกายน 2563) จึงขอความ
อนุเคราะห์ทุกท่านได้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามด้วยครับ
รับทราบ
5.4 การสรุปผลการจัดงานงานเฉลิมฉลองจังหวัดศรีสะเกษ ครบรอบ 238 ปี
1. ยอดการจาหน่ายสินค้า OTOP ในงาน งานเฉลิมฉลองจังหวัดศรีสะเกษ
ครบรอบ 238 ปี ขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ.บริเวณลานโคปุระ
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(เกาะห้วยน้าคา) อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รวมยอดจาหน่ายตลอดงาน
จานวน 4,721,691 บาท
2. กิจกรรม “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” ในวันศุกร์ที่
20 พฤศจิกายน 2563 ได้รวบรวมผ้าทอลายโบราณและลายปัจจุบันจากทุกอาเภอแล้ว
นามาแส่วต่อกันความยาวไม่น้อยกว่า 238 เมตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัด
ศรีสะเกษ และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น ประธานในการประกอบพิ ธี ร วบรวมผ้ า ทอ
ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ
รับทราบ
5.4 สรุปมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วงที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
จากการติด ตามสอบถามข้ อ มูล จากผู้ ที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น ผู้ป ระกอบโรงแรม
ใหญ่ จานวน 5 แห่ ง ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ผู้จาหน่ายสินค้า OTOP และร้าน
ชุมชน SMEs ที่เข้าเข้าร่ว มร่ว มงานและจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง พบว่าในการจัด
งานเฉลิม ฉลอง 238 ปีจัง หวัด ศรีส ะเกษ ทาให้เ กิด การหมุน เวีย น ทางเศรษฐกิจ
ข อ ง ชุม ช น แ ละ ผู ้ป ระ ก อ บ ก าร ค้า ใ นจัง ห วัด ศ รีส ะ เ กษ มีม ูล ค่า ป ระมาณ
28,304,613 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่พันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน)
/1) ประมาณมูลค่า...
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1) ประมาณมูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP และอาหารปรุงสาเร็จ
- ก่อนการจัดงานมีการจัดเตรียมซื้อเสื้ อผ้ าใหม่ส าหรับนางราประมาณ
ร้อยละ 30 ของจานวนนางรา 22,238 คน หรือประมาณ 6,671 คนใช้เงินประมาณ
คนละ 2,500 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,677,500 บาท
- ยอดจาหน่ายในระหว่างงาน 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 รวมมูลค่า
4,721,691 บาท
2) นางรา ที่เข้าร่วมงาน จานวน 22,238 คน ( มีค่าใช้จ่ายค่าแต่งหน้า /
ทาผม (ร้านเสริมสวย) ราคาเฉลี่ย 100 - 200 บาท/คน หรือทาผม – แต่งหน้า - ชุด
ราคาเฉลี่ย 350 บาท/คน) เฉลี่ยค่าใช้จ่ายคนละ ประมาณ 300 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,671,400 บาท
3) มูลค่าถนนคนเดินศรีสะเกษ และจานวนคน
มูลค่าถนนคนเดินศรีสะเกษ
จานวนคน
หมายเหตุ
สัปดาห์ก่อน สัปดาห์การ สัปดาห์ก่อน สัปดาห์การ -มูลค่าเพิ่มขึ้น
การจัดงาน
จัดงาน
การจัดงาน จัดงาน
34,022
(15 พ.ย.63) (22 พ.ย.63) (15 พ.ย.63) (22 พ.ย.63) บาท
-จานวนคน
1,248,600 1,282,622 8,870 คน 9,144 คน เพิ่มขึ้น 274
คน
4) จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโรงแรม
จานวนห้องที่เปิด
สัปดาห์
สัปดาห์จัด
ก่อนจัดงาน งาน (18 –
22 พ.ย.
63)
60 %
70%

โรงแรม

จานวนห้อง

แกลลอรี่ดีไซน์

60 ห้อง

1,200 บาท/คืน

พรหมพิมาน

184 ห้อง

60 %

80 %

เพิ่มขึ้น 20 %

ศรีลาดวน

60 ห้อง

50%

50%

เท่าเดิม

เกษสิริ

100 ห้อง

600 – 1,500 บาท/
คืน
800 – 1,000 บาท/
คืน
390 - 450 บาท/คืน

60 %

70%

เพิ่มขึ้น 10%

บุญศิริโฮเทล

63 ห้อง

400 บาท/คืน

80%

80%

เท่าเดิม

อัตราห้องพัก

หมายเหตุ

เพิ่มขึ้น 10 %

มูลค่าที่พักเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 200,000 บาท(895,200 บาท ข้อมูล
การจัดงานวิ่งศรีสะเกษลาดวนไนท์รัน วันที่ 21 พ.ย. 63 (การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
ศรีสะเกษ) รวมทั้งสิ้น 2,170 คน ผู้ที่เข้าร่วมวิ่ง ประมาณ 80 % เป็นนักวิ่งชาวศรีสะเกษ
ประมาณ 20 % เป็นนักวิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และยโสธร แยกเป็น
- จานวนผู้สมัครแข่งขัน และมาร่วมวิ่งวันที่ 21 พ.ย. 63 จานวน
1,100 คน
- จ านวนผู้ ร่ ว มวิ่ ง เฉลิ ม ฉลอง 238 ปี จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จ านวน
1,070 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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พัฒนาการ
จังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม

พัฒนาการ
จังหวัดศรีสะเกษ
มติที่ประชุม
พัฒนาการ
จังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม
เลิกประชุม

5.4 รายงานการรับชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ
ขอรายงานการรั บ ช าระหนี้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ปี 2556 – 2559 ที มี ห นี้ ค้ า งช าระ น้ อ ยที่ สุ ด 5 ล าดั บ ดั ง นี้ (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
24 พฤศจิกายน 2563)
1. อ.เมืองจันทร์
ร้อยละ 0.00
2. อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ร้อยละ 0.00
3. อ.ขุนหาญ
ร้อยละ 0.01
4. อ.โนนคูณ
ร้อยละ 0.25
5. อ.อุทุมพรพิสัย
ร้อยละ 0.82
-รายงานการรับชาระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 –
2553 ทีมีหนี้ค้างชาระ น้อยที่สุด 5 ลาดับ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
1. อ.เมืองจันทร์
ร้อยละ 0.32
2. อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ร้อยละ 0.46
3. อ.กันทรารมย์
ร้อยละ 0.97
4. อ.ขุนหาญ
ร้อยละ 1.23
5. อ.เมืองศรีสะเกษ ร้อยละ 2.89
รับทราบ
5.5 ยอดจาหน่ายสินค้า OTOP ในงาน “ศรีสะเกษนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทาความดี
วิถีพอเพียง”
ยอดจาหน่าย ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จานวน 69,340 บาท
โดยยอดจ าหน่ า ยสะสมตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม ถึ ง 24 พฤศจิ ก ายน 2563 จ านวน
2,310,635 บาท
รับทราบ
5.6 การสั่งกระเช้าของดีศรีสะเกษ “สวัสดีปีใหม่ 2564”
ท่านใดที่มองหากระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2564 ทางส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทากระเช้าสวัสดีปีใหม่ ซึ่งข้างในจะเป็นของดีศรีสะเกษที่หลากหลาย
โดยมีหลากหลายราคา สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรี สะเกษ
หรือศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 089-722-3371
หรือ 084-766-1421
รับทราบ
เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ
ศิร์รัชช์ จันทร์เรือง
(นายศิร์รัชช์ จันทร์เรือง)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จดรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ณัฐรดา ปัทมวัฒน์
(นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

