รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 2/๒๕64
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
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
องค์กรอิสระ
6. นายจักรพงศ์ แสนสุข
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
7. นายประเสริฐศักดิ์ นาคนาวา
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
8. นายธนบัตร สังวรณ์
อัยการจังหวัดกันทรลักษ์
9. นายวิจารณ์ แก้วจาระนัย
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
10. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดศรีสะเกษ
11. นายชาญเดช วีระกุล
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
12. นายนพ พงศ์ผลาดิสัย
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
13. นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
14. นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
15. ว่าที่ ร.ต.หญิง ประภาพร บุญศรี รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
16. นายจรินทร์ รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
17. นายบุญประสงค์ นวลสายย์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
18. นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
19. นายสมเกียรติ ศรีขาว
นายอาเภอเมืองศรีสะเกษ
20. นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์
นายอาเภอกันทรารมย์
21. นายปวิช รัตวาลย์
รักษาราชการแทน นายอาเภอกันทรลักษ์
22. นายสุริยา บุตรจินดา
นายอาเภอขุขันธ์
23. นายธนกฤต ฉันทะจารัสศิลป์
นายอาเภอราษีไศล
24. นายคมป์ สังข์วงษ์
นายอาเภอขุนหาญ
25. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
นายอาเภออุทุมพรพิสัย
26. นายปราจิต แก้วลา
นายอาเภอไพรบึง
27. นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี
นายอาเภอยางชุมน้อย
28. นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง
นายอาเภอห้วยทับทัน
29. นายภัทรนันท์ บุญมานัด
นายอาเภอศรีรัตนะ
30. นายมานิต บริพันธ์
นายอาเภอโนนคูณ
31. นายเทเวศร์ มีศรี
นายอาเภอปรางค์กู่
32. นายอนุสรณ์ แสงกล้า
นายอาเภอวังหิน
33. นางสาวอรุณรักษ์ เรืองรัตนโยธิน รักษาราชการแทน นายอาเภอน้าเกลี้ยง
34. นายธวัชชัย กงศรี
รักษาราชการแทน นายอาเภอบึงบูรพ์
/35. นายอรรถพล...
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35. นายอรรถพล อรรคบุตร
36. นายธรรมศักดิ์ สว่างวงษ์
37. นายศราวุธ ทรงโฉม
38. นายสมานมิตร มิมาชา
39. นายสมัคร สีหมอก
40. นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค
กระทรวงสาธารณสุข
41. นายพิเชษฐ พืดขุนทด
42. นายชลวิทย์ หลาวทอง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
43. นางสาวพิชชากร แจ่มศรี
44. นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม
45. นางรวงทิพย์ วิเชยละ
46. นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
47. นายภาณุพงศ์ แสงคา
48. นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม
49. นายปัญญา ประชากูล
50. นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ
51. นางจารุวรรณ มาลาศรี
52. นายพิชญพงศ์ กองศรีรักษ์
53. นางสาวปณตพร คูณพันธ์
54. นายนิรันดร์ นามภักดี
55. นางสาวนงค์เยาว์ มณี
56. นายจานงค์ จังอินทร์
57. นายเสริมศักดิ์ วรามิตร
58. นางสุมาลิน พันธรัตน์
59. นายชัยวุฒิ ตุ้ยยวง
60. นางสาวนิตย์รดี ในหวิน
กระทรวงแรงงาน
61. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์
62. นางสาวจุฑามาศ แสนสุข
63. นางทัศนี ขจัดมลทิน
64. นางนารี โกเจริญ
65. นายกิตติพงษ์ พรหมงาม

นายอาเภอภูสิงห์
รักษาราชการแทน นายอาเภอเบญจลักษ์
นายอาเภอเมืองจันทร์
นายอาเภอพยุห์
นายอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
นายอาเภอศิลาลาด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษามูลล่าง
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาหัวนา
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรม ที่ 16
แทน ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

/กระทรวงพาณิชย์...
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กระทรวงพาณิชย์
66. นางสาววาสนา อยู่ดี
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงการคลัง
67. นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์
คลังจังหวัดศรีสะเกษ
68. นางสาวชุติกาญจน์ เพชรพีรกานต์ แทน สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
69. นายไสว สะอาด
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
70. นายคานวณ รอดขา
สรรพสามิตพี้นที่ศรีสะเกษ
71. นายอธิวัฒน์ คุโณปการ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการ คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ
72. นายธีระ สุวรรณพงษ์
นายด่านศุลกากรช่องสะงา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
73. นางอาภาวดี พรหมจอม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
74. นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
จังหวัดศรีสะเกษ
75. นางอนงค์นาฏ เมธีกุล
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่
76. นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ
ผู้อานวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนฯ
77. นางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
78. นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงคมนาคม
79. นายไกรสร แจ่มหอม
80. นายไพรัตน์ นวลประสพ
81. นายดาว อินสุวรรณ

ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 1
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
82. นายธานนท์ โสภิตชา
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
83. นายชวน ธีรวุฒิอุดม
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ
84. นางสาวสมจิตรติยา ศรีสุวรรณ
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
กระทรวงยุติธรรม
85. ว่าที่ ร.ท. สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี
86. นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก
87. นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว
88. นายพิทักษ์ พันธมาศ
89. นางจุรีรัตน์ คาวงศ์

แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอกันทรลักษ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ

กระทรวงกลาโหม
90. ร.ต. กิตติโสภณ พิมพา
91. พ.อ. พัฒนพงษ์ แสนภูวง

แทน สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ท)

กระทรวงวัฒนธรรม
92. นายประหยัด ถิลา

วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
/กระทรวง...

~4~
กระทรวงอุตสาหกรรม
93. นางศิริพรรณ อันชื่น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
94. นางสาววรรณา บุดดีสิงห์
95. นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต
96. นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ
97. ผศ. ว่าที่ ร.ท. วทิต สายสุข
98. นายเจริญ อนันเอื้อ

อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานสุรินทร์
แทน รักษาราชการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
99. นายมนูญ สาวิสิทธิ์
100. นายจาเริญ ทองละมุล

แทน สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

กระทรวงพลังงาน
101. นางสาววันวิสาห์ มงคลแก้ว

แทน พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ

สานักนายกรัฐมนตรี
102. นายสุพิชัย หล่าสกุล
103. นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
104. นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
105. นางณภัค เทียนชัย
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
106. ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์
ประธานองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวฯ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
107. นายพรชัย เย็นใจ
108. นายเสกสรร เผ่าภูรี
109. นายธีระพงษ์ ค้าโพธิ์
110. นายสุทัย ฉกะนันท์

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา ศรีสะเกษ
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. จังหวัดศรีสะเกษ

ภาคเอกชน
111. นายสุรพล ตั้งคณสกุล
112. ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์
113. นายวิทยา วิรารัตน์
114. นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี
115. นางวาสิตา น้อยพรหม
116. นางสาวสุริยาภรณ์ เฉลิมบุญ
117. นายอดิศักดิ์ มีชัยดารงกิจ

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการหอการค้าไทย/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ (ธนาคารออมสิน)
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ
/สานักงานตารวจ...
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สานักงานตารวจแห่งชาติ
118. พ.ต.อ. อัทธชนม์ ช่วงงาม
119. ร.ต.ท. ภาษิต เป้งทอง
120. พ.ต.ท. หญิง กฤติกา คาสารีรักษ์
121. จ.ส.อ. วิรัตน์ มะยา
กระทรวงศึกษาธิการ
122. นางวัชรกาญจน์ คงพูล
123. นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด
124. นายคาโพธิ์ บุญสิงห์
125. นายสุริภาศ สีหะวงษ์
126. นายจิมจง ทองคาวัน
127. นางพิชญ์สุกานต์ ธวัลหทัยกูล
128. นางธนัชศรณ์ คิรมิ ่วง
ผู้บริหารสถานศึกษา
129. นายสมาน ศรีสุข
130. นายพยนต์ สืบเสน
131. นางดาราณี จันทร์มหา
132. ส.อ. สุพรชัย รจนัย
133. นายนิธิศ สายเชื้อ
134. นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ
135. นายวิโรจน์ ธิมา
136. นายลาปาง พันธ์เพชร
137. นางชัญญณัท จันเทพา
138. นางชลาลัย บุญพิคา
139. นางสมพร นาคถมยา
140. นางสาวอารีย์ หงษ์คา
141. นายไชยมงคล สมบัติมาก
142. นางสาวรื่นฤดี ผันผาย
143. นายประชัย พรสง่ากุล

แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผบ. กองร้อย ตชด. ที่ 224
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
แทน หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา ประจาพื้นที่ 1
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ – ยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ก.ศ.น. จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
144. ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
145. นางสาวสิริกัญญา โพธิ์วัฒน์
แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงฯ
/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
146. นายพิพัฒน์ นะรุน
147. นายพนมไพร ปารมี
148. นางสุจิตตา แก้วลา

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

อื่นๆ
149. นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง
150. นางภิญญาพัชญ์ จันทเขต
151. นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์
152. นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ
153. นายตระการ ชาลี
154. นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์
155. นางสาววิไล พูนชัย

ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สนจ.ศก.
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ สนจ.ศก.
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สนจ.ศก.
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สนจ.ศก.
จ่าจังหวัดศรีสะเกษ
ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
2. หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงศรีสะเกษ
3. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
4. หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรศรีสะเกษ
5. หัวหน้าสานักงานเคหะศรีสะเกษ
6. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
7. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
8. หัวหน้าสถานีวิทยุ จส. 6 ศรีสะเกษ
9. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (สนภ.5 นทพ.)
10. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
11. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1
12. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงศรีสะเกษ
13. ผู้จัดการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ศรีสะเกษ
14. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
15. ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวัดศรีสะเกษ
16. โทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ
17. ประธาน สสวท. สาขาศรีสะเกษ
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
19. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
20. สมาคมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ
21. ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
22. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
23. ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

/ผู้เข้าร่วมประชุม...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธีรพงศ์ วงศ์จอม
2. นายชูชาติ นิลวันดี
3. นายกรวิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
4. นางสาวอังคณา ธีระวัฒนสุข
5. นางสาวณัฐดา สุนันท์
6. นางเบ็ญจมาศ มรรคสันต์
7. นายสมาน จาปางาม
8. นางสาวพรทิพย์ แพงบุดดี
9. นางสาวสุรีย์พร สาลี
10. ว่าที่ ร.ต. ฉลองรัตน์ แก้วคา
11. นางเยาวเรศ บัวแจ้ง
12. นางสาวชไมพร โพธิ์ขาว
13. นางสุพัตรา โป๊ะเงิน
14. นายอดิลักษณ์ ปานฟัก
15. นายศิร์รัชช์ จันทร์เรือง
16. นายชาญชัย ไกรวิเศษ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ – ยโสธร
นักบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน อปพร. จังหวัดศรีสะเกษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิเทศสัมพันธ์
พนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
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

เวลา 09.30 น.
นายวัฒ นา พุฒิ ช าติ ผู้ ว่าราชการจังหวัดศรีส ะเกษ ประธานการประชุมกล่ าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

/พิธีการก่อนการประชุม...
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พิธีการก่อนการประชุม

ปลัดจังหวัด
ศรีสะเกษ

พัฒนาการจังหวัด
ศรีสะเกษ

(1) พิธี มอบเกียรติบัตรในโครงการประกวดเรียงความภายใต้โ ครงการส่งเสริม
การออมกับกองทุน การออมแห่ง ชาติ กลุ่มนักเรี ยนในสถานศึกษา ร่ วมกั บ
กระทรวงมหาดไทย รางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด (ที่ทาการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ)
ตามที่กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดการประกวด
เรียงความ ภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ในหัวข้อ
“ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและปลูกฝังให้เยาวชน
เกิดการตระหนักรู้ถึงความสาคัญในการวางแผนการเงินและเป็นการต่อยอดการดาเนินงานใน
พื้ นที่ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ กระทรวงมหาดไทย ได้ จั ดส่ งเกี ยรติ บั ตรของเลขาธิ การ
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อมอบให้ผู้ได้รับรางวัล จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ดังนี้
1. นางสาววิภาวี บุญมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
2. นางสาวสุ ภั ส สร จั น ทร์ ส มุ ท ร์ โรงเรี ย นหนองทุ่ ม ศรี ส าราญวิ ท ยา
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
(2) พิธีมอบเกียรติบัตรผลการประกวดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ประจาปี 2564 กิจกรรมการประกวดออกแบบดีไซด์ผ้า Young OTOP (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ)
กระผม นายจริ น ทร์ รอบการ พั ฒ นาการจั ง หวั ดศรี ส ะเกษ ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร
ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจาปี
2564 กิจกรรมการประกวดออกแบบดีไซด์ผ้า Young OTOP
จังหวัดศรีสะเกษ โดยการนาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้
ความสาคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนของจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ้าทอ
ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด ด้วยการพัฒนาการย้อม ทอ แส่ว ออกแบบ
แปรรู ป และจ าหน่ าย โดยส านักงานพัฒนาชุมชนเป็นหลั กในการขับเคลื่ อนและยกให้
ศรีสะเกษเป็นธานีผ้าศรี...แส่ว พัฒนาแบรนด์ผ้าทอ ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นแบรนด์
“ผ้าทอเบญจศรี” 5 ชนิด เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา ตามนโยบายอนุรักษ์ศิลป์ผ้า
ถิ่นไทยดารงต่อไว้ในแผ่นดิน ของกรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการ
OTOP มี ร ายได้ เพิ่ มมากขึ้ น ที่ ผ่ านมา แม้ ว่ าอยู่ ในช่ ว งของการระบาดของเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 ก็ไม่มีผลกระทบมากนัก
บั ดนี้ ส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดาเนินการประกวด
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจาปี 2564 กิจกรรมการประกวด
ออกแบบดี ไ ซด์ ผ้ า Young OTOP เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอกราบเรี ย นเชิ ญ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กรุณาให้เกียรติมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดออกแบบดีไซด์ผ้า ตามลาดับดังนี้
/1. รางวัลชนะเลิศ...
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ผู้อานวยการการ
ท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานสุรินทร์

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศรัญญา ศรีมาศ บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 2
ตาบลตาอุด อาเภอขุขันธ์
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววาสนา พึ่งพา บ้านเลขที่
51 หมู่ที่ 2 ตาบลจาน อาเภอกันทรารมย์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายพิศิษฐ์ เมืองจันทร์ บ้านเลขที่
31 หมู่ที่ 13 ตาบลเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์
ขอกราบขอบพระคุณครับ
(3) พิธีมอบสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand
Safety and Health Administration (SHA) (การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
สานักงานสุรินทร์)
ด้วย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ มโรค กรมอนามั ย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มีวัตถุป ระสงค์เ พื่ อยกระดั บมาตรฐานสิ น ค้ าและบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ยวของไทย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็ นไปตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศมีประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ดี มีความสุขและมีความเชื่อมั่น
ในความปลอดภั ย ด้ านสุ ข อนามั ย เพื่อให้ การท่ องเที่ ยวเป็นส่ ว นหนึ่ ง ของมาตรการ
ควบคุมโรค
โดย ททท. เป็นผู้ ทาหน้าที่ควบคุมการออกตราสั ญลั กษณ์ SHA โดยมี
การระบุหมายเลขให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลตราสัญลักษณ์ SHA
เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ดังนั้น
รายชื่ อ ผู้ ป ระกอ บ การ ที่ ได้ รั บ ต ราสั ญลั ก ษณ์ SHA จะได้ รั บ การเผ ย แ พ ร่
ผ่าน www.tourismthailand.org/thailandSHA และผ่านช่องทางต่างๆ
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
หรือ โควิด -19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทาให้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
มีจานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจานวนมาก แต่นับจากปลายเดือนเมษายน 2563
จนถึงเดือนมกราคม 2564 นี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น
ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลจากการดาเนินมาตรการด้านการควบคุมโรคที่ใช้หลายมาตรการ
ควบคู่กัน โดย ททท.สานักงานสุรินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของมาตรการดังกล่าว
จึงได้ดาเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครมาตราฐาน SHA และได้รับความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยดี

/ปัจจุบัน...
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นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระที่ ๑

ปั จจุ บั น จั งหวั ดศรี สะเกษ มี ผู้ ผ่ านมาตรฐาน SHA แล้ วจ านวน 17 ราย
ประกอบด้วย 1.โรงแรมทีโฟร์ 2.โรงแรมพรสิริ 3.โรงแรมพรหมพิมาน 4.โรงแรมกระดังงา
บูติค อินน์ 5.วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ 6.มาลา คาเฟ่ 7.คาเฟ่ ราคอตต้า 8.หรรษานมสด
9.ฟองนม คาเฟ่ 10.หน้ าสวนคอฟฟี่ แอนด์ แฮปปี้เนส 11.บริ ษัท พี.เค.ซิตี้ทัวร์ จากัด
12.ชิล์เวอร์ควีน ทราเวล 13.เดอะ พิซซ่าคอมปะนี โลตัส ศรีสะเกษ 14.สเวนเซ่นส์ บิ๊กซี
ศรีสะเกษ 15.บริษัทวรรณิภา ทราเวล จากัด 16.ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้า สานักงานเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ 17.หอศรีลาดวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ในล าดับถัดไป ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีส ะเกษได้มอบ
ตราสัญลักษณ์ SHA ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
(4) แนะนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE
IDOL) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษขอแนะนาตัวเยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี (TO BE NUMBER ONE IDOL ) จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเข้าร่วมประกวด เยาวชน
ต้ น แบบเก่ ง และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดั บ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๑๐ คน ดังนี้
๑) นายศรุต
จารุกุลธนดล
โรงเรียนขุขันธ์
๒) นายพรชัย พานชนะชัยวงศ์ โรงเรียนปรางค์กู่
๓) นายชนะไชย์ เลิศสงคราม
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
๔) นางสาวกานต์พิชชา พละศักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์
๕) นางสาวนันทิกานต์ สมรัตน์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
๖) เด็กหญิงเอมิเลีย เช็กโก
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
๗) นางสาวอริศรา
บุตรโท
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
๘) นางสาวกฤตติกา แก่นโพธิ์
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
๙) นางสาวชลฏิรัตน์ สารีบตุ ร โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
๑๐) นางสาวอุทัยทิพย์ พัชร์นันทพร โรงเรียนขุขันธ์
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ
(1) หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ภาคเอกชน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
1 นายภาณุพงศ์ แสงคา สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
2 นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
3 นายพูลศักดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชา
ตุละวิภาค
จังหวัดแพร่
นุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/1.2 ข้อสั่งการ...

~ 11 ~
๑.2 ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(1) งานเทศกาลดอกล าดวนบาน สื บ สานประเพณี สี่ เ ผ่ า ไทศรี ส ะเกษ
ประจาปี 2563
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประชาสัมพันธ์การจัด “งานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณี
สี่ เ ผ่ า ไทศรี ส ะเกษ ประจ าปี 2564” ระหว่ า งวั น ที่ 17 – 21 มี น าคม 2564
ณ สวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ศรีส ะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีส ะเกษ
อาเภอเมืองศรี ส ะเกษ จังหวัดศรีส ะเกษ โดยภายในงานจะมี กิจกรรมหลากหลาย
อาทิ การแสดงแสง สี เสี ย ง (Light & Sound) ชื่ อ เรื่ อ ง “อารยธรรมแห่ ง ศรั ท ธา
มนตราศรีพฤทเธศวร” และกิจกรรมเปิดบ้านสี่เผ่า รวมไปถึงการจาหน่ายสินค้า OTOP
และสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดศรีสะเกษให้กับผู้มาเที่ยวชมงาน พร้อมทั้งจะได้กลิ่นหอม
ของดอกลาดวนไปทั่วบริเวณงาน
รับทราบ
(2) การดาเนินการตามมาตรการปราบปรามยาเสพติด
จั ง หวั ด ร่ ว มกั บ ต ารวจภู ธ รภาค 3 ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
เปิดยุทธการ 238 ปี ปราบปรามยาเสพติด ศรีสะเกษจะไม่มีที่ยืนให้กับผู้ค้ายาเสพติด
โดยจะจัดการยึดทรัพย์ เร่งดาเนินการจับกุม เพื่อความสงบสุขและอนาคตของเยาวชน
ในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ขอให้ท่านประชาสั มพันธ์ได้ประมวลภาพ และแถลงข่าว
เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดต่อไป
รับทราบ
(3) การปฏิบัติในหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
การเสนอหนั ง สื อ ราชการและเสนอระเบี ย บข้ อ กฎหมายต่ า งๆ
ในหนังสือราชการ แนวทางการปฏิบัติ ขอให้ระบุระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมทั้งอ้าง
หนังสือให้ถูกต้องด้วย
รับทราบ
(4) ศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ
ขอฝากร้านศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษไปยังทุกท่าน โดยได้ทาการ
เปิดศูนย์ฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยใช้สโลแกนที่ว่า
“หน้าร้านมีขาย สั่งออนไลน์มีส่ง” ขอฝากร้านด้วยครับ
รับทราบ
๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงาน
ต่างๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (นาเสนอโดยวีดิทัศน์) (สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ)
รับทราบ

/1.4 การนาเสนอ...
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มติที่ประชุม

๑.4 การน าเสนอวี ดี ทั ศ น์ โ ครงการ "ศรี ส ะเกษสร้ า งสุ ข ทุ ก ข์ ก าชาดบรรเทา"
และในโอกาสฉลองจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ครบ 238 ปี คนศรี ส ะเกษไม่ ทิ้ ง กั น
และโครงการปั่ น ปั น รั ก ของอ าเภอขุ นหาญ เมื่ อวั นที่ 3 กุ มภาพั นธ์ 2564
(ที่ทาการปกครองอาเภอขุนหาญ)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัด
ศรีสะเกษ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
รายงานการประชุมมีจานวน 38 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้ เผยแพร่รายงาน
การประชุมในเว็บ ไซต์จั งหวัด www.sisaket.go.th และแจ้งส่ ว นราชการหน่ว ยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)
(1) จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีส ะเกษ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นวาระจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ปี 2563 ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ และเพื่ 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 ว นราชการ/หน่ว ยงานเจ้ า ภาพในแต่ ล ะประเด็ นการขั บ เคลื่ อ นวาระจังหวัด
ศรี ส ะเกษ ประชุ ม คณะกรรมการฯ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเลื อ กพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
จากพื้นที่การพัฒ นาที่โดดเด่น (Best Practice) หรือพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการส่งเสริม
หรือแก้ไขปัญหาในแต่ประเด็นวาระฯ เพื่อลงติดตามตามแผนการประชุมและลงพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษโดยส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าภาพ และภาคส่วนที่
เกี่ย วข้องได้จั ดประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือน กุมภาพัน ธ์
2564 ดั ง นี้ (1) ประชุ มวาระบู รณาการแก้ ไขปั ญหาผู้ ด้ อยโอกาสทางสั งคม เมื่ อวั นที่
2 กุมภาพันธ์ 2564 (2) ประชุมวาระการบริห ารจัด การน้ า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพัน ธ์
2564 (3) ประชุมวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพัน ธ์
2564 (4) ประชุมวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sport City) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2564

รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดศรีสะเกษ

/เพื่อให้การขับเคลื่อน...
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เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จังหวัดศรีสะเกษจึงขอแจ้งปฏิทินการประชุมและลงพื้นที่การ
ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือน มีนาคม 2564
ประเด็นวาระ
เดือนมีนาคม 2564
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
To Be Number One
คนศรีสะเกษ...
สุขภาพดี

หน่วยงานรับผิดชอบ

วันประชุม
เวลา 13.30 น.

ที่ทาการปกครองจังหวัด 2 มีนาคม 2564
ศรีสะเกษ

วันที่ 4 มีนาคม
2564

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 มีนาคม
2564

9 มีนาคม 2564

365 วัน ศรีสะเกษขับ สานักงานป้องกันและ
16 มีนาคม 2564
ขี่ปลอดภัย
บรรเทาสาธารภัยจังหวัด
ศรีสะเกษ
ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี... สานักงานพัฒนาชุมชน 23 มีนาคม 2564
แส่ว
จังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม

วันลงพื้นที่
เวลา 13.30 น.

วันที่ 18 มีนาคม
2564
วันที่ 25 มีนาคม
2564

รับทราบ
(2) พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ)
 รู ปแบบการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบโดยบูร ณาการการเรี ยนรู้
อย่างเป็นองค์รวมที่เข้าถึงระบบคุณค่า ตามขั้นตอน 7 – 11

แทน ศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยบูรณาการการเรียนรู้อย่างเป็น
องค์ร วมที่เข้าถึงระบบคุณค่า ตามขั้นตอน 7 – 11 จากการจัดการศึกษาโรงเรียน
บ้านร่องสะอาด พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา การเรียนการสอนที่ผ่านมาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นครู
เป็ น ศู น ย์ ก ลางครู คื อ ผู้ รู้ ที่ มี อ านาจ ครู เ ป็ น เจ้ า ของบทเรี ย น เป็ น ผู้ น าการเรี ย นรู้
ผู้ สั่ ง สอน/การบรรยาย ครู ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การต่ า ง ๆ เช่ น บรรยาย อธิ บ าย
ให้ผู้เรียนฟัง สาธิตให้ผู้เรียนดู เป็นการเรียนรู้แบบเดิมๆ ยึดตัวครูเป็นสาคัญ (passive
learning) นั กเรี ย นขาดความรับผิ ดชอบ ต่อ ตนเอง ขาดระเบียบวินัยต่อการทางาน
ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นไม่ ส นใจการเรี ย น และเกิ ด ความรู้ สึ ก ท้ อ แท้ ห รื อ เบื่ อ หน่ า ยท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ประกอบกับ ผู้ปกครองให้ความสาคัญในการจัดการศึกษา
น้อย โรงเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา

/ระบบการขับเคลื่อน...
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ระบบการขับเคลื่อนนวัตกรรม การศึกษาแบบองค์รวม 7 E laments
11 Key Performance Indicator (7 E -11 KPI)
1) E1 ด้านผู้บริหารเป็น Super coach ครูของครู
2) E2 ด้านวิสัยทัศน์ Vision School concept / School vision
3) E3 ด้านการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ Learning space
4) E4 ด้านครูผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ Learning expert
5) E5 กระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่เข้าถึงคุณค่า
6) E6 ด้านข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ Q-Info
7) E7 ด้านเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stake holder network
11 KPI
KPI 1 เปลี่ยนผู้อานวยการเป็น ผู้นาทางวิชาการ
KPI 2 ก าหนดเป้ า หมายทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน School concept/
School vision
KPI 3 สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ใน/นอกห้องเรียน
KPI 4 พัฒนาครูอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
KPI 5 เขียนแผนการเรียนรู้แบบ OLE ที่เน้นฐานสมรรถนะที่เข้าถึงคุณค่า
KPI 6 การสอนแบบ Active learning ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย
KPI 7 กิจกรรม BAR, PLC, CRC, AAR
KPI 8 ระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
KPI 9 การใช้ Report Q-info
KPI 10 การมีส่วนร่วมของชุมชนภาครัฐ/เอกชน
KPI 11 สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงาน
ผลการดาเนินงาน
ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปลี่ยน Mindset ทางานหนักเพิ่มมากขึ้น
ด้ า นครู ครู ไ ด้ อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ครู ก ล้ า พู ด
กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจมากขึ้น ทางานหนักเพิ่มมากขึ้น
ด้านนักเรียน ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ความรู้ (K) นั ก เรี ย นได้ มี โ อกาสแสดงออก ตั ด สิ น ใจ เป็ น เจ้ า ของ
บทเรียนอย่างแท้จริง ได้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ด้านทักษะ (S) นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต ทักษะการเอาตัวรอด ทัศนคติใหม่และเห็น
คุณค่า (A) นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อการทางาน
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด จะดาเนินการรักษาแนวทางการจัดการศึกษา
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่สามารถดาเนินการต่อไปให้มีความยั่งยืน ต้องการสนับสนุ น
จากองค์กรหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษอะไรบ้าง โรงเรียนขาดงบประมาณ
เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบูรณาการ และจัดทาพื้นที่แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์และมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
บางส่วนเราไม่สามารถทาเอง ผลิตเอง เพื่อการเรียนรู้ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...
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ระเบียบวาระที่ 4

คลังจังหวัด
ศรีสะเกษ

เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการก่ อหนี้ ผู กพั นและการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
4.1 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานคลังจังหวัด)
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วย:ล้านบาท
(1)
จัดอันดับเทียบระดับประเทศ
ร้อยละ
เป้
า
หมาย
เป้
า
หมาย
ผลการเบิกจ่าย
การเบิกจ่าย ณ เดือน ก.พ. 64 ไตรมาส 2 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 19 ณ วันที่ 12
จานวนเงิน ร้อยละ (1) ระดับประเทศ ร้อยละ (2) ร้อยละ (3) (1)(2)
ก.พ. 64
ก.พ. 64

ผลการก่อหนี้
ประเภท
เงินประจางวด
งบประมาณ
จานวนเงิน ร้อยละ
เงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม
6,239.73 4,519.54
72.43 2,418.30
รายจ่ายประจา
2,577.84 2,153.95
83.56 2,145.77
รายจ่ายลงทุน
3,661.89 * 2,365.59
64.60 272.53
งบกรมจังหวัด
ภาพรวม
150.05
103.03
68.67
20.51
รายจ่ายประจา
27.08
12.77
47.15
11.76
รายจ่ายลงทุน
122.97
90.26
73.40
8.75
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ปี 63
1,492.85 1,389.64
93.09 822.13

38.76
83.24
7.44

38.37
80.75
14.23

46.67
50.00
36.67

54.00
57.00
45.00

-

7.91
33.24
- 29.23

19
10
68

18
17
67

13.67
43.41
7.12

4.10
14.34
2.03

46.67
50.00
36.67

54.00
57.00
45.00

- 33.00
- 6.59
- 29.55

4
12
5

6
10
8

55.07

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
หมายเหตุ : * รายจ่ายลงทุนก่อหนีแ้ ล้ว 2,365.59 ล้านบาท รวมก่อหนีข้ อง อปท. 251.09 ล้านบาท

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน 3,661.89 ล้านบาท โดยมี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
1) จาแนกตามกลุ่ มงบประมาณ โดยมีผ ลการก่อหนี้ผู กพั น และ
เบิกจ่าย ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทกลุ่มงบประมาณ
100 ล้านบาท ขึ้นไป (8 หน่วยงาน)
10 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(16 หน่วยงาน)
ไม่เกิน 10 ล้านบาท (32 หน่วยงาน)
รวม (56 หน่วยงาน)

จานวนงบประมาณ

ก่อหนี้

เบิกจ่าย

จานวนเงิน สัดส่วน (%) จานวนเงิน สัดส่วน (%) จานวนเงิน สัดส่วน (%)
2,935.66

80.17

1,838.18

62.62

189.52

6.46

634.97

17.34

460.77

72.57

68.25

10.75

91.26
3,661.89

2.49
100.00

66.64
2,365.59

73.02
64.60

14.76
272.53

16.18
7.44
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2) จาแนกตามประเภทงาน โดยมีผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
จานวนงบประมาณ

ประเภทงาน

งานถนน
งานอาคาร
งานขุดลอก/งานชลประทาน
ครุภัณฑ์
งานอื่น ๆ
รวม

ก่อหนี้

เบิกจ่าย

จานวนเงิน

สัดส่วนงาน
(ร้อยละ)

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

2,355.57

64.33

1,503.84

63.84

71.74

3.05

733.53
273.36

20.03
7.46

570.99
90.85

78.42
33.23

113.40
37.63

15.46
13.77

6.45
191.68
1.73
8.23
100.00 2,365.59

81.14
13.03
60.40

43.90
5.85
233.47

18.58
9.26
6.39

236.23
63.20
3,661.89

* หมายเหตุ : ผลการก่อหนี้ผูกพัน 2,369.81 ล้านบาท รวมก่อหนี้ อปท. 251.09 ล้านบาท

3) สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดังนี้
- ไม่พร้อมดาเนินการ จานวน 173.22 ล้านบาท (ร้อยละ 4.73)
- อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง จานวน 198.00 ล้ านบาท
(ร้อยละ 5.41)
- ประกาศเชิญชวน จานวน 160.60 ล้านบาท (ร้อยละ 4.39)
- เสนอราคา/พิจารณาผล จานวน 65.36 ล้านบาท (ร้อยละ 1.78)
- รอลงนามในสัญญา จานวน 263.53 ล้านบาท (ร้อยละ 7.20)
- บริหารสัญญา จานวน 2,369.81 ล้านบาท (ร้อยละ 64.72)
ซึ่งได้เบิกจ่ายแล้ว 272.53 ล้านบาท (ร้อยละ 7.44)
นายอนุรัตน์
ธรรมประจาจิต
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ

ขอสังเกตจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ
1) กรณีผู้ค้าเสนอราคาต่ากว่าหรือสูงกว่าราคากลาง ร้อยละ 15
ให้ แจ้ งส านั กงานการตรวจเงิ น แผ่ นดิ นทราบ โดยวิ ธี ค านวณ ร้ อยละ 15 ให้ ใช้ สู ต ร
และวิธีการคานวณตามที่กฎหมายกาหนด
2) ผู้รับจ้างรับงานพร้อมกันหลายที่ ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่มาลงนาม
ในสั ญญา หรื อลงนามในสั ญญาแล้ วไม่ เข้ าท างาน หรื อท างานไม่ เป็ นไปตามระยะเวลา
ในสัญญา ซึ่งในที่ประชุมกาหนดให้สานักงานคลังจังหวัดจัดทาต้นแบบหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง
ในการติดตามให้มาลงนามในสัญญา จานวนครั้งในการติดตาม ส่งผลให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน
หรือไม่ และสานักงานคลังจังหวัดจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่ส่วนราชการ
3) การจ้างช่วง ห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่ง
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา จึงขอให้
หน่วยงานระมัดระวัง ห้ามให้คู่สัญญาไปจ้างให้ผู้อื่นมาทางาน

มติที่ประชุม

รับทราบ
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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
กุมภาพันธ์ 2564 อาเภอที่น าเสนอ ได้แก่ อาเภอกันทรารมย์ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ หรือ พชอ.กันทรารมย์
ได้กาหนดแผนพัฒนายุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกันทรารมย์
ฮักนะ “คนกันทรารมย์ ไม่ทอดทิ้งกัน”
โดยขับเคลื่อนด้วย 5 ร 5 ป 3 ร่วม 5 ร โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
ร 1 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ร 2 โครงการคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
ร 3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
ร 4 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)
ร 5 โครงการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายการเรียนรู้
5 ป ได้แก่ ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดอบายมุข ปลอดมลภาวะ
ปลอดผู้ด้อยโอกาส
3 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
ผลงานเด่นปี ๒๕๖๓ พชอ.กันทรารมย์
๑. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จานวน ๙ คน ทุก ๓ เดือน
โดยทีม พชอ.อาเภอ/ทีมสหวิชาชีพ ดูแลด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยมี
ความพึงพอใจในการติดตามเยี่ยมเยือนเป็นอย่างดียิ่ง
๒. คนกันทรารมย์ร่วมใจคัดแยกขยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ปริมาณขยะ ปี ๒๕61 จานวน ๒,๓๒๔.๔๙ ตัน
ปริมาณขยะ ปี ๒๕๖2 จานวน ๒,๑๑๓.๑๔ ตัน (ลดลง ๒๑๑.๓๕ ตัน)
ร้อยละ ๙.๐7
ปริมาณขยะ ปี ๒๕๖3 จานวน ๒,๔๔๐.๑๔ ตัน (เพิ่มขึ้น) ไม่มีขยะ
ตกค้างในเทศบาล
๓. ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
ปี ๒๕๖๓ อาเภอกันทรารมย์ ผ่านเข้ารอบไปประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนี้
 TO BE NUMBER ONE IDOL ผู้ เ ข้ า ประกว ดจากโ รงเรี ย น
ประสานมิตรวิทยา ตาบลอีปาด
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
กันทรารมย์
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ชุมชนคาเมย
 TO BE NUMBER ONE สี่เผ่าไทย
/4. โครงการจิตอาสา...

~ 18 ~
๔. โครงการจิ ต อาสาพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการเปิ ด ศู น ย์ EOC
ไข้เลือดออก/โรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้กาหนดประเด็นการขับเคลื่อน ปี 2564
ดังนี้
 คนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
 รวมพลังคนกันทรารมย์ ตื่นรู้ สู้ภัย โควิด-19
 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรค
ไข้เลือดออก (รายละเอียดนาเสนอ วีดีทัศน์)
มติที่ประชุม
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ

รับทราบ
(2) TO BE NUMBER ONE (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กาหนดจัดการ
ป ร ะ ก ว ด ก า ร แ ข่ ง ขั น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘-๒๒
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยส่งทีม
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จานวน ๔ ทีม ดังนี้
1.๑ รุ่น JUNIOR โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
1.๒ รุ่น PRE-TEENAGE โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อาเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
1.3 รุ่น TEENAGE ได้แก่
- โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กาหนดจัดการ
ป ร ะ ก ว ด จั ง ห วั ด อ า เ ภ อ แ ล ะ ช ม ร ม TO BE NUMBER ONE ร ะ ดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา
ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จานวน ๒๓ ชมรม ดังนี้
2.๑ จังหวัด TO BE NUMBER ONE
๒.2 อาเภอ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ ๑) อาเภอเมืองศรีสะเกษ
๒) อาเภอขุนหาญ ๓) อาเภอกันทรลักษ์
3) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
3.1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อาเภอกันทรลักษ์วิทยา
3.2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
3.3 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อาเภอราษีไศล
3.4 โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

/4. ชมรม...
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๔) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาอุดมศึกษา
4.1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
4.2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
4.3 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
๕) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านชุมชน
5.1 บ้านขี้เหล็ก ตาบลพราน อาเภอขุนหาญ
5.2 บ้านบึงหมอก อาเภอราษีไศล
5.3 บ้านคาเมย อาเภอกันทรารมย์
5.4 บ้านทุ่ม อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
5.5 บ้านหนองเทา ตาบลตะดอบ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
๖) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
6.1 บริษัทเอี่ยมศิริแป้งมันจากัด อาเภอกันทรลักษ์
6.2 บริษัทสยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ
6.3 บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
๗) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ
7.1 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
7.2 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
๘) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจา
8.1 เรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
8.2 เรือนจาอาเภอกันทรลักษ์
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

แทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ

(1) การจัดงานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ
ประจาปี 2564 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ ก าหนดจั ด งานเทศกาล
ดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจาปี 2564 ในระหว่างวันที่
17 – 21 มี น าคม 2564 ณ บริ เ วณสวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ศ รี ส ะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรูปแบบการจัดงาน
เทศกาลดอกล าดวนบาน สื บ สานประเพณี สี่ เ ผ่ า ไทศรี ส ะเกษ ประจ าปี ๒๕64
มีดังต่อไปนี้
กิจกรรมภาคกลางวัน จัดระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564
๑) การจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
๒) กิจกรรมการแสดงศิล ปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชน ๔ เผ่า
(ลาว เขมร ส่ ว ย เยอ) ภายในบริ เ วณสวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ศ รี ส ะเกษ
เช่น การจ าลองบ้าน การแสดงวิถีชีวิต การแสดงศิล ปะ และวัฒ นธรรมประเพณี
ของชนสี่เผ่า
/3) การแสดงนิทรรศการ...
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3) การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ การแสดงภาพวาด และสาธิตการวาดภาพ
4) การจาหน่ายอาหารพื้นเมือง
5) การจัดกิจกรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
6) การประกวดดนตรีโฟล์คซอง
กิ จ กรรมภาคกลางคื น จั ด ระหว่ า งวั น ที่ 19 – 21 มี น าคม 2564
(ซ้อมใหญ่ในวันที่ 17 มีนาคม 2564)
การแสดง แสง เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร”
ซึ่งเป็นการแสดงละครเล่าเรื่องตานานการสร้างเมืองในอดีตที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัด
ศรีสะเกษ รวม ๓ คืน เริ่มการแสดงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด
ศรีสะเกษ

รับทราบ
(2) การขับเคลื่อน OTOP (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ)
(2.1) ยอดจาหน่ายสินค้า OTOP ในงาน “ศรีสะเกษนุ่งผ้าไทยใส่บาตร
ทาความดีวิถีพอเพียง”
ยอดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP ในงาน“ศรี ส ะเกษนุ่ ง ผ้ า ไทยใส่ บ าตร
ทาความดีวิถีพอเพียง”ยอดจาหน่าย ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จานวน
96,510 บาท และยอดสะสมรวมจานวนทั้งสิ้น 3,559,3460 บาท
(2.2) การเปิดศูนย์จาหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับพี่น้องประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดลานของดี้
เมืองศรีเกษ เป็นตลาดผ้าเบญจศรี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น เป็นการเปิดศูนย์จาหน่ าย
สิ นค้ า OTOP โดยอย่ างเป็ นทางการโดยนายอาคม เติ มพิ ทยาไพสิ ฐ รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงการคลัง ซึ่งมียอดจาหน่ายสินค้า รวม 3 วัน จานวน 1,511,010 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) สถานการณ์โรคที่สาคัญในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ)
(3.1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ

รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก พบป่วยผู้ติดเชื้อรวม 110,070,284 ราย
เสี ยชีวิต 2,430,795 ราย ในประเทศไทยพบผู้ ป่วยรวม 24,961 ราย เสี ยชีวิ ต
82 ราย หายป่วยแล้ว 23,697 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 1,182 ราย มีผู้ที่เดินทางเข้า ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ
ทางบก และทางเรือ) จานวน 7,815,177 คน ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สานักงาน
ตรวจคนเข้ าเมื องแจ้ งวั ฒนะ จ านวน ๔55,600 ราย จ านวนผู้ ได้ รั บการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจานวน ๑,501,298 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค
จานวน 1,073,888 ราย จาแนกเป็นคัดกรองได้จากผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ณ พื้นที่
กักกันแห่งรัฐ ๘๑,6๗๖ ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาล
เอกชน 269,234 ราย โรงพยาบาลรัฐ) ๘00,346 ราย อื่นๆ 88 ราย
/จังหวัดศรีสะเกษ...
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จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – ๑๘ ก.พ. 256๔ พบผู้ป่วยจานวน
ทั้งสิ้น ๘ ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัดทั้ง 8 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย
ในการป่วยที่มีการระบาดรอบใหม่ จังหวัดศรีสะเกษยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน โดยในระบบ
เฝ้าระวัง พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมจานวน 790 ราย ตรวจพบเชื้อสะสม
๘ ราย การระบาดระรอกใหม่ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เฝ้าระวัง
และด าเนิ น การให้ ผู้ มี ค วามเสี่ ย งเข้ า รั บ การกั ก กั น ณ สถานที่ กั ก กั น ( Local
quarantine) จ านวน 46 ราย เฝ้ า ระวั ง ครบ 14 วั น ตามเกณฑ์ การเฝ้ า ระวั ง
ในชุ ม ชน (Home quarantine) มี ก ารติ ด ตามและส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง
ผู้เดินทางกลับจากต่างพื้นที่เข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ จานวนทั้งสิ้น ๓8,016 ราย
อยู่ในระหว่างเฝ้าระวัง จานวน ๕๒ ราย
มาตรการดาเนินงานในจังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้
๑. เฝ้าระวังเข้มข้น ทุกอาเภอที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ ศบค. ประกาศ
ให้เป็นพื้นที่สีแดง
๒. ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมการสมัครเข้าใช้งาน หมอชนะ เพื่อเป็นการ
เฝ้ าระวังและติดตามผู้ สั มผั ส และกลุ่ มเสี่ ยงได้ง่ายและทาให้ เกิดประสิ ทธิภาพในการ
ควบคุมโรคที่ดียิ่งขึ้น
๓. กาหนด พิจารณา และอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ
โดยผู้จัดกิจกรรมต้องขออนุมัติจัดกิจกรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และมอบหมายให้อาเภอสามารถอนุญาตการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มได้ตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
๔. เฝ้าระวังค้นหา และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิ นิจฉัยโรคในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว กลุ่มผู้ทางานในสถานบันเทิง กลุ่มขายล็อตเตอรี่ กลุ่มตรวจก่อนเข้าค่ายบาบัด
ยาเสพติด กลุ่มผู้ป่วยในคลินิก ARI ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุก
ในพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกอาเภอ
มติที่ประชุม
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ

รับทราบ
(3.2) โรคมือเท้าปาก
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – ๑๘ ก.พ. 256๔ พบผู้ป่วย 3818 ราย
คิ ด เป็ น อั ต ราป่ ว ย 5.75 ต่ อ แสนประชากร อั ต ราส่ ว น เพศชายต่ อ เพศหญิ ง
1: 0.80 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับคือ 0-4 ปี (88.08 %) 5 ปี (4.90 %)
7-9 ปี (3.30 %) อาชีพส่วนใหญ่ ในปกครอง ร้อยละ 91.60 นักเรียนร้อยละ 8.0
เกษตรร้ อยละ 0.1 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสู งสุ ด 5 อันดับแรกคือ
พะเยา (79.75 ต่ อ แสนประชากร) เชี ย งราย (50.77 ต่ อ แสนประชากร) แพร่
(27.19 ต่อแสนประชากร) น่าน (15.45 ต่อแสนประชากร) ยโสธร (15.41 ต่อแสน
ประชากร)

/จังหวัดศรีสะเกษ...
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จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ตั้ ง แตวั น ที่ 1 ม.ค. – ๑๘ ก.พ. 256๔ พบผู้ ป่ ว ย
จ านวนทั้งสิ้ น 66 ราย คิดเป็นอัตราป่ว ย 4.48 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่ วน
เพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.36:1 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลาดับคือ
0 - 4 ปี (71.79 ต่ อ แสนประชากร) 5 - 9 ปี (12.49 ต่ อ แสนประชากร)
๔๕ – ๕4 ปี (๐.63 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ ป่ว ยมากที่สุ ด เรียงตามล าดับคือ
ในปกครอง จ านวน 57 ราย นั ก เรี ย น จ านวน 6 ราย อื่ น ๆ จ านวน 1 ราย
ข้าราชการ จานวน ๑ ราย และเกษตร เท่ากัน 1 ราย อาเภอที่มีอัตราป่วย ต่อแสน
ประชากรสูงสุด ตามลาดับ คือ กันทรารมย์ (๑๐.99 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ
ยางชุมน้อย (10.89 ต่อแสนประชากร) กันทรลักษ์ (8.89 ต่อแสนประชากร) ไพรบึง
(8.28 ต่อแสนประชากร) และ ราษีไศล (6.2 ต่อแสนประชากร)
โรคนี้พบมากในเด็กโดยเฉพาะอายุ 0-4 ปี ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กควรมีการดูแลความสะอาดและสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการผื่นที่มือ
หรือเท้า และมีไข้ ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็ว
มติที่ประชุม

หัวหน้า
สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

รับทราบ
(4) สรุ ป สถานการณ์ ส าธารณภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2564 (สานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจั ง หวัด
ศรีสะเกษ)
1. สถานการณ์
1.1 ปริมาณน้าในอ่างขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่
19 กุมภาพันธ์ 2564)
1) น้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน 16 อ่าง มีปริมาณน้าใช้
การได้ 130.014 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 64.04 เปอร์เซ็นต์ (ความจุเก็บกักทั้งหมด
207.84 ม.รทก.)
2) อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง ดังนี้
- เขื่อนราษีไศล (ปริมาตรน้าเก็บกักทั้งหมด 74.46 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้าใช้การได้ 71.323 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.08 เปอร์เซ็นต์ ระดับน้าลดลง
-0.01 เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
- เขื่อนหัวนา (ปริมาตรน้าเก็บกักทั้งหมด 64.98 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้าใช้การได้ 40.583 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 91.34 เปอร์เซ็นต์ ระดับน้าลดลง
-0.02 เมื่อเทียบกับเมื่อวาน

/1.2 ปริมาณน้าท่า...
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1.2 ปริมาณน้าท่า
ลุ่ม
น้า

สถานทีต่ ั้งสถานีสารวจ
ปริมาณน้าท่า

ลุ่มน้า

ห้วยทับทัน
ห้วยสาราญ
ห้วยขะยุง

มูล

ชี

จ.ศรีสะเกษ บ้านห้วยทับทัน
(M.42) อ.ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ บ้านหนองหญ้า
ปล้อง (M.9) อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ บ้านโนนศรีไคล
(M.176) อ.กันทรารมย์
จ.สุรินทร์ (M4) อ.ท่าตูม
จ.ศรีสะเกษ (M.5)
อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ บ้านสีถาน
(M.182) อ.กันทรารมย์
สะพานเสรีประชาธิปไตย
ต.ในเมือง อ.วารินชาราญ
(M.7)
จ.ศรีสะเกษ (M 190)
อ.อุทุมพรพิสัย
จ.อุบลราชธานี เขื่องใน
(E98) อุบลราชธานี

ตลิ่ง

ระดับน้าท่า เวลา
06.00 น.
19
18 ก.พ. ก.พ..
64
64

เทียบ
กับ

อยู่ใน

เมื่อวาน

เกณ
ฑ์

แนว
โน้ม

ม./ม.
รทก.

ม./ม.
รทก.

ม./ม.
รทก.

6.90

3.85

3.85

0.00

น้อย

≈

9.00

5.44

5.45

+0.01

มาก

↑

9.20

1.48

1.46

-0.02

น้อย

↓

6.30

1.59

1.57

-0.02

น้อย

↓

8.10

1.69

1.66

-0.03

น้อย

↓

10.70

5.14

5.13

-0.01

มาก

↓

7.00

2.07

2.04

-0.03

น้อย

↓

7.10

3.93

3.91

-0.02

น้อย

↓

10.00

2.13

2.12

-0.01

น้อย

↓

2. การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564
ปี
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
ผู้เสียชีวิต
311 คน
316 คน
310 คน
(ม.ค.)
26 คน
อัตราการเสียชีวิตต่อแสน
ประชากร

มติที่ประชุม

21.11 คน/ 21.45 คน/
แสนคน
แสนคน

21.04 คน/
แสนคน

1.76 คน/
แสนคน

ค่าเป้าหมาย ปี 2564 = เสียชีวิตไม่เกิน 18 คน ต่อแสนประชากร คือ
เสียชีวิตไม่เกิน 265 ราย
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ ตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และบริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
รับทราบ

/(5) พิธีทาบุญตักบาตร...
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(5) พิธีทาบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และพิธีเวียนเทียนงาน
สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจาปี ๒๕๖๔ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ)
ผู้อานวยการ
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีทาบุญตักบาตร พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และพิธีเวียนเทียน
งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี
๒๕๖๔ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เวลา 06.30 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวนาราม และวัดป่าศรีสาราญ อาเภอเมืองศรีส ะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ
(6) ศรี ส ะเกษ ดิ น แดนมหั ศ จรรย์ ท างวั ฒ นธรรม (สภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ)

แทน ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ

จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น จั ง หวั ด พื้ น ที่ น าร่ อ ง ต้ น แบบ
สภาวัฒนธรรม (ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก น่าน กรุงเทพมหานคร กระบี่ พัทลุง
ชลบุ รี นครราชสี ม า และศรี ส ะเกษ) โดยกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่
๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวอย่างสภาวัฒนธรรม
และข้อเสนอเชิงนโยบายและการนาไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุง การ
ดาเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด และพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภา
วั ฒ นธรรม ด้ ว ยพลั ง การมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยผู้เข้าร่วมประชุม เสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย
ทางวัฒ นธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และองค์กรชุมชน มี กิจกรรมการ
บรรยายพิเศษนาเสนอนโยบายการดาเนินงานวัฒนธรรม ที่มา และความสาคัญของ
สภาวัฒนธรรมต่อการดารงอยู่ของวัฒนธรรมในพื้นที่ การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง
รายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน แนวทางการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จ
และเข้มแข็งด้วยตัวเอง อย่างยั่งยืน และการระดมความคิดเห็น จากนั้นเยี่ยมชมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม บ้านกุดโง้ง ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ และชุมชนคุณธรรม
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านกู่ ตาบลกู่
อาเภอปรางค์กู่ ในการนี้ ขอนาเสนอวีดิทัศน์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

/(7) การจัดผ้าป่า...
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(7) การจัดผ้าป่าพลังบุญสร้างหอประชุม (โดม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่สรวง
รุ่น 19 ปี 2552 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ
เขต 4)
ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับ
มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 กาหนดจัดงานผ้าป่าพลังบุญร่วม
สร้างหอประชุม(โดม) สพป.ศก.4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง
หอประชุม(โดม) เพื่อใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการจัดประชุม จัดกิจกรรมของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งกาหนดจั ดงานทอดผ้าป่า
พลังบุญฯ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
จัดหางบประมาณ โดยการ 1) ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่สรวง
19 (เหรี ย ญมณฑปหลวงปู่ ส รวง บู ช าองค์ ล ะ 399 บาท เหรี ย ญหลวงปู่ ส รวง
พระพุทธเจ้ า 5 พระองค์ บูช าองค์ล ะ 599 บาท) 2) จัดทาซองผ้ าป่ า เชิญชวน
และขอความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงาน/องค์ ก ร ร้ า นค้ า และประชาชนผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา
ร่วมบริจาคตามกาลังศรัทธา

มติที่ประชุม

รับทราบ
(8) การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผย
การใช้ จ่ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ สื่ อ มวลชน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการโฆษณาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ พ.ศ. 2562
(หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ)

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือ
ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ สื่ อ มวลชน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นต้น
ไป และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบเปิดเผยข้อมูลการ
ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน ของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
พบว่า หน่วยงานของหลายแห่งยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้
1. มี ก ารรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ให้ สื่ อ มวลชน
ล่วงเลยระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน
2. มีการรายงานรายการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ใช่การใช้จ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินให้สื่อมวลชน แต่เป็นการรายงานในรายการที่มีลักษณะเป็นการนาข่าวสาร
สาร และเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสู่มวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น เป็นการใช้
จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยปกติทั่วไป เป็นต้น
/ดังนั้น...
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ผู้อานวยการ
สานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด
ศรีสะเกษ

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ได้
อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังกล่ าว จึงเห็นควรแจ้ง
ก าชั บให้ หน่ วยงานของรั ฐในบั งคั บบั ญชาหรื อก ากั บดู แลได้ ถื อปฏิ บั ติ ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป
ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างที่ราคา
ต่ากว่าราคากลางมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังและดาเนินการ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถ
ปรึกษาได้ สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษยินดีให้คาปรึกษาครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ
(9) รางวัลเลิศรัฐ PMQA (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)

รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการด าเนิ น การสมั ค รขอรั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ ประจ าปี
พ.ศ.2564 จังหวัดศรีสะเกษ
1) สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0
และ PMQA รายหมวด หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพือ่
นาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสมัครในระบบเรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 มกราคม 2564
โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
(1) PMQA 4.0 หมวด 1 - 6 ได้ 500 คะแนน หมวด 7
การบรรลุผลลัพธ์การดาเนินการได้ 480 คะแนน (เต็มหมวดละ 500 คะแนน)
สรุปผลการประเมินตนเองจากหน่วยงานคะแนนรวม 500 คะแนน จังหวัด
ศรีสะเกษได้ 497.14 คะแนน เป็นระบบราชการ 3.98
(2) PMQA รายหมวด หมวด 2 แบบประเมิ น ตนเองหมวด
1- 6 (แบบ Checklist คะแนน 1 – 5 ในระบบ) หมวด 1-3,6 ได้ 5 คะแนน
หมวด 4 ได้ 4.92 คะแนน หมวด 5 ได้ 4.88 คะแนน (เต็มข้อละ 5 คะแนน)
2) สมัครรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐ และบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม รับสมัครภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

/(1) สาขาการบริการ...
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(1) สาขาการบริการภาครัฐ จานวน 6 ผลงาน ได้แก่
ลาดับที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นวั ต กรรม
การบริการ
2 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
นวั ต กรรม
การบริการ
3
4

เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอ
วังหิน
ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ

นวั ต กรรม
การบริการ
พั ฒนาการ
บริการ

5

ส านั ก งานสาธารณสุ ข พั ฒนาการ
จังหวัดศรีสะเกษ
บริการ

6

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อผลงาน
ปฏิ วั ติ หอมแดงด้ วยนวั ตกรรม
จากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน
การพัฒนาระบบการป้องกันและ
แก้ไขท้องไม่พร้อมในเขตเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ
สถานี ขี้ ทองค าเทศบาลต าบล
บุสูง
ระบบฐานข้อมูลเรื่ องร้ องเรี ยน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และเป็นธรรม
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจคุณภาพดี
ที่ศรีสะเกษ (Sisaket qualitative
herbal hub )

พั ฒนาการ Smart Referral สู่ Smart
บริการ
Hospital ด้วย Smart Q &
Smart Drug จังหวัด
ศรีสะเกษ

(2) สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จานวน 2 ผลงาน ได้แก่
ลาดับที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 สนง.พัฒนาสั งคมและความ
มั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ
2 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ
มติที่ประชุม

ประเภท
สั มฤทธิ ผล
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
สั มฤทธิ ผล
ประชาชนมี
ส่วนร่วม

ชื่อผลงาน
สร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้และผู้ยากจน
“เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน”
"ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทย
ใส่บาตร ทาความดี
วิถีพอเพียง"

รับทราบ

(8) การประเมิน...
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รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

(8) การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิน ของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ (ส านั ก งานจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ)
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศจานวน 8,300 หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสาคัญกับ
การกากับดูแลการดาเนินงานให้มีคุณภาพ ทั้งการบริหารงานในหน่วยงานและการ
ด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ ม ารั บ บริ ก าร
ประชาชนและสังคมรวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญต่อข้อมูลต่างๆ
ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย
นอกจากนั้นการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและมีผล
การประเมิ น ที่ ม าจากมุ ม มองของประชาชนอย่ า งรอบด้ า นทั้ ง ด้ า นการรั บ รู้ แ ละ
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพื่ อให้ การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดศรีสะเกษเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการขับเคลื่อนการประเมินที่บรรลุผล
และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยจะดาเนินการประชุมครั้งแรก ในวันที่
1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสระกาแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
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 นกุ ม ภาพั น ธ์ 2564
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(5) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ)
(6) สรุปภารกิจการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สานักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ)
(7) จดหมายข่ าวด้ านการเกษตรและสหกรณ์ จั งหวัดศรี สะเกษ และสรุ ปผลการ
ด าเนิ นงานโครงการพื้ น ที่ ปั น สุ ข (ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ)
รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
2 มีนาคม 2564
เวลา 07.30 น.

2

17 - 21 มีนาคม
2564
เวลา 18.00 น.

3

31 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 น.

4

2 มีนาคม 2564
5 มีนาคม 2564
9 มีนาคม 2564
12 มีนาคม 2564
16 มีนาคม 2564
19 มีนาคม 2564
23 มีนาคม 2564
26 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

กิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
งานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสาน
ประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ ประจาปี
2564
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
และ “วันข้าราชการพลเรือน”
ประจาปี ๒๕๖4
การรับบริจาคโลหิต

สถานที่
-หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ครองราชย์ 60 ปี โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 29
อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
- สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศรีสะเกษ
อาเภอเมืองศรีสะเกษ
-อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ฉลองสิ ริ ร าช สมบั ติ ค ร บ
60 ปี อาเภอเมืองศรีสะเกษ

หน่วยงาน
สานักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
ศรีสะเกษ

-อ.บึงบูรพ์
-อ.วังหิน
-อ.โนนคูณ
-อ.อุทุมพรพิสัย
-อ.ภูสิงห์
-อ.ราษีไศล
-อ.ขุขันธ์
-วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ

สานักงาน
เหล่ากาชาด
จังหวัด
ศรีสะเกษ

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ
สานักงาน
จังหวัด
ศรีสะเกษ

รับทราบ
5.2 กาหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจั งหวั ดศรี สะเกษ ครั้ งที่ 3/๒๕64 ในวั นจั นทร์ ที่ 29 มี นาคม 2564
เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ศรี พ ฤทเธศวร ชั้ น 5 ศาลากลางจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ
รับทราบ
/5.3 ประชาสัมพันธ์...
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รักษาราชการแทน
พลังงานจังหวัด
ศรีสะเกษ

มติที่ประชุม
เลิกประชุม

5.3 ประชาสัมพันธ์ การยื่นรับข้อเสนอโครงการด้านพลังงาน ภายใต้งบกองทุน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
(สานักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ)
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศให้ยื่นข้อเสนอโครงการ
เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยจั ง หวั ด จะพิ จ ารณาโครงการในกลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพลั ง งาน
ทดแทนเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน ๒๕ ล้านบาท ดังนี้
จานวนผู้ดูแลระบบ
(Admin) ๑๖๑
แห่ง
อปท.
๖๐ แห่ง
มหาวิทยาลัย และโรงเรียน
๑๐๐ แห่ง
ส่วนราชการ (จังหวัดศรีสะเกษ)
๑ แห่ง
จานวนหน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการ
๒ แห่ง
รถเข็นสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ระบบ
เตาชีวมวล
- ระบบ
ชุดครอบหัวแก๊ส
- ระบบ
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- ระบบ
แก๊สชีวภาพจากของเสีย
….-... ระบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับห้องเย็น
….-... ระบบ
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์
...๖....ระบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
….-... ระบบ
ขอความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานราชการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานที่
ลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ ดูแลระบบ (Admin) กับ กองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลั งงาน
แล้ว ยื่นข้อเสนอโครงการตามขั้นตอน กาหนดปิดรับการยื่นข้อเสนอโครงการ ในวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
รับทราบ
เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ
ศิร์รัชช์ จันทร์เรือง
(นายศิร์รัชช์ จันทร์เรือง)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จดรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ณัฐรดา ปัทมวัฒน์
(นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

