รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 9/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
...................................
ผู้มาประชุม
1. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2. นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
3. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
4. นายจักรพงศ์ แสนสุข
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
5. นายสกล กมลรัตนกุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
6. นายพิมล เจาวัฒนา
อัยการจังหวัดกันทรลักษ์
7. นางสาวศศินันท์ สันนิธิลาวัณย์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
8. นายนเรศ สุวรรณกูฏ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
9. นายนพ พงศ์ผลาดิสัย
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
10. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
11. นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
12. นายพินิจ วรจักร์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
13. นายจรินทร์ รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
14. นายประสิทธิ์ บุญเสนอ
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ
15. นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
16. นายสมเกียรติ ศรีขาว
นายอาเภอเมืองศรีสะเกษ
17. นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์
นายอาเภอกันทรารมย์
18. นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี
นายอาเภอกันทรลักษ์
19. นายสะอาด วงศ์รักษ์
นายอาเภอขุขันธ์
20. ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน
นายอาเภอราษีไศล
21. นายคมป์ สังข์วงษ์
นายอาเภอขุนหาญ
22. นายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์
แทน นายอาเภออุทุมพรพิสัย
23. นายปราจิต แก้วลา
นายอาเภอไพรบึง
24. นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี
นายอาเภอยางชุมน้อย
25. นายพรชัย วงศ์งาม
นายอาเภอห้วยทับทัน
26. นายอนุสรณ์ แสงกล้า
นายอาเภอศรีรัตนะ
27. นายภัทรนันท์ บุญมานัด
นายอาเภอโนนคูณ
28. นายวิริยะ อินพานิช
นายอาเภอปรางค์กู่
29. นายธีรศักดิ์ ลิขิต
นายอาเภอวังหิน
30. นายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ
นายอาเภอน้าเกลี้ยง
31. นายสุทธิพร ณ นคร
นายอาเภอบึงบูรพ์
32. นายอรรถพล อรรคบุตร
นายอาเภอภูสิงห์
33. ว่าที่ร้อยตรี สุรจิต เอี่ยมธรรม
นายอาเภอเบญจลักษ์
34. นายสมานมิตร มิมาชา
นายอาเภอเมืองจันทร์
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35. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
36. นายสมัคร สีหมอก
37. นายวสันต์ ระดมเล็ก
38. ดร. นพ. สุรเดชช ชวะเดช
39. นางสว่างจิตร คณาคร
40. นางสาวพจนา เสมา
41. นายสว่าง กาลพัฒน์
42. นายชัยสิทธิ์ บุญจรัส
43. นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
44. นายบรรยงค์ หอมสิน
45. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง
46. นายประวิทย์ ปานนาค
47. นางนิรชา หลาวทอง
48. นายชุมพล คดีธรรม
49. นางสาวปณตพร คูณพันธ์
50. นายพฤกษ์ คงธรรม
51. นายนิรันดร์ นามภักดี
52. นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง
53. นายมังกร วงศ์ศรี
54. นายสุชาดา สกุลจันทสุระ
55. นายอภิชน กระจ่างแสง
56. นางณัฐกฤตา ดาหาร
57. นางรังสินี บุญทน
58. นายสรรชัย ชอบพิมาย
59. นางสาวอัปษรศรี พลเตชา
60. นางเที่ยง ดอกกระโทก
61. นางสาววาสนา อยู่ดี
62. นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์
63. นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์
64. นายไสว สะอาด
65. นายยุทธศักดิ์ พรรณโรจน์
66. นายอธิวัฒน์ คุโณปการ
67. นายธีระ สุวรรณพงษ์
68. นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอาไพ
69. นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์
70. นางสาวสุจรรยา ละมูล
71. นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ
72. นางสาววราภรณ์ พลอานวย

นายอาเภอพยุห์
นายอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
แทน นายอาเภอศิลาลาด
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
แทน สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาหัวนา
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์น้าจืดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
แทน หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
แทน ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
คลังจังหวัดศรีสะเกษ
สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
แทน สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดศรีสะเกษ
นายด่านศุลกากรช่องสะงา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ
แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่
ผู้อานวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนฯ
แทน ผู้อานวยการศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
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73. นายธีรวัจน์ จุลนวล
74. นายศุภฤกษ์ รัตนจันทร์
75. นางธรรมรักษ์ ประดิษฐ์ผล
76. นายพิศิษฐ์ ปัญจกาเภท
77. นายไพรัตน์ นวลประสพ
78. นายดาว อินสุวรรณ
79. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
80. นายชวน ธีรวุฒิอุดม
81. นายสุทิน ไชยวัฒน์
82. นางวิไลวรรณ เขตตะ
83. นายทวี ฤทธิเสน
84. นายพิทักษ์ พันธมาศ
85. นางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์
86. พ.อ. บัณฑิต คาเคน
87. ร.ท. แสวง เกษี
88. พ.อ. สุรกิจ กาฬเนตร
89. นายประหยัด ถิลา
90. นางศิริพรรณ อันชื่น
91. นางสาวณิชกานต์ บุญปัญญา
92. นายอานาจ ช่างกลึงดี
93. ผศ.ดร. สุวชัย ฤทธิโสม
94. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ
95. นายณรงค์ หอมสุวรรณ
96. นายสุรชัย สินประกอบ
97. นายสกชัย ผายพิมพ์
98. นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์
99. นางวันวิภา แพงแก้ว
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง
นายภาษิต วิเศษชุนหศิลษ์
นายสุริยันต์ สาระบุตร
ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์
นายปฏิคม โพธิวารา
นายประดิษฐ์ จันครา
นางจินตนา บุญนา
นางสาวสุริยาภรณ์ เฉลิมบุญ

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าสานักงานเคหะศรีสะเกษ
แทน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 1
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่ 2
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอกันทรลักษ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าสถานีวิทยุ จส.6 ศก.
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตศรีสะเกษ
สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ
พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จัดการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวฯ
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
แทน โทรศัพท์จังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ธกส. ศรีสะเกษ
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ (ธนาคารอิสลาม)
/108. นายธนภัทร...
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108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

นายธนภัทร ส่งเสริม
นางเนตรชนก ยามรัมย์
นางวาสิตา น้อยพรหม
นายชาญณรงค์ ทวีสาร
นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี
ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์
พ.ต.อ. จิณวัฒร ก้อนทองดี
ร.ต.ต. ภาษิต เป้งทอง
พ.ต.ท. ปรีชา ประดิษฐ์ศิลป์
นางรัตติกร ทองเนตร
นางวัชรกาญจน์ คงพูล
นายสุเทพ ศรบุญทอง

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้บังคับกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 224
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1
120. นายธนบูลย์ รุญเจริญ
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
121. นายวุฒิพล ทับธานี
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
122. นางสาวสิริกัญญา โพธิวัฒน์
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง วิทยาเขตศรีสะเกษ
123. นายประดิษฐ์ ศิลาบุตร
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
124. นายอภิสิทธิ์ เลขาตระกูล
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
125. นายไพบูลย์ มีศิลป์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
126. นายสุระภี ผกาพันธ์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
127. นางบุณญ์ญาณัฏฐ์ มุพันธ์
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
128. นายวิเศษ น้อยมิง
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
129. นายสายัณต์ กุลวัฒน์
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
130. นายจรัญ อพัน
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
131. นายโสภา มะเครือสี
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
132. นายชุมสันติ แสนทวีสุข
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
133. นายพลวุฒิ แก้วสง่า
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
134. นายนิรันดร์ สมมุติ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
135. นางสาวณัฐรดา ภานุวงศ์
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
136. นายเชิด อ่อนศรี
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
137. นางเกตอรอินทร์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
138. นายกุลชาติ ชลเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
139. นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม
แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
140. นายดนัย วัฒนปาณี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
141. พ.อ. อัครพนธ์ มูลประสพ
หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจาพื้นที่ 1
142. นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
143. นางภิญญาพัชญ์ จันทเขต
แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ
/144. นางณัฐรดา...
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144.
145.
146.
147.
148.
149.

นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์
นายสุริยน ทิพย์รักษา
นางสาวณิฐสิณี คาโสม
นายอภิชาติ ศรีเหรา
นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์
นางสาวเกษร สิงห์แก้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศิร์รัชช์ จันทร์เรือง

แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
แทน ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จ่าจังหวัดศรีสะเกษ
ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นางทรงพล ใจกริ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2. ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษามูลล่าง
3. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม ที่ 16
5. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
6. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
7. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (สนภ.5 นทพ.)
8. รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร)
9. ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
10. ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
11. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
12. ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. จังหวัดศรีสะเกษ
13. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
14. หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
15. กรรมการหอการค้าไทย
16. ประธาน สสวท. สาขาศรีสะเกษ
17. ประธานเครือข่าย ศพก. ศรีสะเกษ
18. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
19. สมาคมสันนิบาตจังหวัดศรีสะเกษ
20. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
21. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
22. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
23. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
24. ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ
25. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
26. นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.20 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/พิธีการก่อน...
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พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษี ยณอายุราชการของข้าราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สานักงาน
จังหวัดศรีสะเกษ)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุห กสิบปี
บริ บู ร ณ์ (ครบเกษี ย ณอายุราชการ) ในสิ้ น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประกาศ
ดังกล่ าว จ านวน 1 ราย คือ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ตาแหน่ง รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการดังกล่าว
ในโอกาสนี้ จึงกราบขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้โปรดมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับมอบโล่พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทตามลาดับ ขอกราบเรียน
เชิญครับ
(2) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ
ครบ 60 ปี (ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)

จ่าจังหวัด

ด้วยกรมการปกครอง ได้กาหนดมอบประกาศเกียรติคุณ ให้ แก่ ข้าราชการที่
เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ และเสียสละเพื่อประเทศชาติ จนครบเกษียณอายุราชการ สมควรแก่การ
ยกย่องสรรเสริญ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
บุคคลทั้งหลาย จึงขอกราบเรียนเชิญท่านได้โปรดมอบประกาศเกียรติคุณและมอบสิ่งของ
ที่ระลึก นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) ยี่ห้อ Xiaomi รุ่น Mi Smart Band 4 ให้แก่
ข้าราชการ จานวน 9 ราย ตามลาดับ ดังนี้
1. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอาเภอกันทรลักษ์
2. นายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ
นายอาเภอน้าเกลี้ยง
3. นางทิพย์วรรณ บุพพาศิรกุล นายอาเภอศิลาลาด
4. นายวิริยะ อินพานิช
ปลัดอาเภอ อาเภอปรางค์กู่
5. นายณรงค์ วิลาพันธ์
ปลัดอาเภอ อาเภอห้วยทับทัน
6. นางนิภาพร ศิริวงษ์
ปลัดอาเภอ อาเภอห้วยทับทัน
7. นายวิบูลย์ แก้ววรรณา
ปลัดอาเภอ อาเภอบึงบูรพ์
8. นางวาสนา สัตนันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
9. นางสาวหนูเพชร ชิณราช
เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
อาเภอปรางค์กู่

/(3) พิธีมอบ...
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จ่าจังหวัด

จ่าจังหวัด

(3) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)
ด้วยกรมการปกครอง ได้กาหนดมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการครบ 20 บริบูรณ์ ประจาปี 2562 เพื่อเป็นการสมควร
แก่การยกย่องสรรเสริญ เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั้งหลาย จึงขอเรียนเชิญ
ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด ศรีส ะเกษ ได้ โปรดมอบประกาศเกีย รติ คุณ ให้ แ ก่ข้าราชการ
จานวน 3 ราย ตามลาดับดังนี้
1. นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
อาเภอเมืองจันทร์
2. นางวนิดา อินธิเดช ปลั ด อ าเภอ (เจ้ า พนั ก งานปกครองช านาญการ)
อาเภอศรีรัตนะ
3. นางกรุงไทย มุงคุณ ปลั ด อ าเภอ (เจ้ า พนั ก งานปกครองช านาญการ)
อาเภอพยุห์
(4) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาเภอที่มีผลการดาเนินงานการส่งเสริมวินัย
การออมดีเด่น (ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ)
ตามที่รัฐบาลได้มีเป้าหมายสร้างรัฐสวัสดิการ โดยให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
มีเงินออมในรูปเงินบานาญตลอดชีพ และได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขึ้น
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันในการสร้างหลักประกันด้านบานาญ มุ่งสนับสนุนและ
ส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้ในวัยชรา กับบุคลากรในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ใน
โครงสร้ า ง หรื อ ก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงมหาดไทยที่ ยั ง มิ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
เรื่องบ าเหน็ จบ านาญ ทั้งนี้ ได้กาหนดเป้าหมายการรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่เดือน
มกราคม – เดื อ นกั น ยายน 2562 และขอความร่ว มมื อ อ าเภอประชาสั ม พั น ธ์แ ละ
รับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติใหม่ จานวนหมู่บ้านอย่างน้อย 20 คน จังหวัด
ศรีส ะเกษมีเป้ าหมายดาเนิน การ จานวนทั้ งสิ้ น 52,660 คน และจังหวัดศรีส ะเกษ
ได้ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ อ าเภอที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานส่ งเสริ ม วินั ย การออมดี เด่ น
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ไปแล้ ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จานวน 11 แห่ ง
และในเดือนกันยายน 2562 มีอาเภอที่มีผลการดาเนินงานส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นอีกจานวน 7 อาเภอ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการ
จั งหวั ด ศรี ส ะเกษได้ ให้ เกี ย รติ ม อบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ อ าเภอ จ านวน 7 แห่ ง
ตามลาดับดังนี้

/1. อาเภอกันทรลักษ์...
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1. อาเภอกันทรลักษ์
2. อาเภอขุขันธ์
3. อาเภอบึงบูรพ์
4. อาเภอศรีรัตนะ
5. อาเภอวังหิน
6. อาเภอน้าเกลี้ยง
7. อาเภอเมืองจันทร์
(5) พิธีมอบโล่รางวัลอาเภอสะอาด ประจาปี พ.ศ. 2562 (สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ)
ท้องถิ่นจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และสร้างขวัญกาลังใจ รวมทั้ง
ประกาศเกีย รติ คุ ณ ให้ แก่ จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน “จั งหวั ด สะอาด”
ประจาปี พ.ศ. 2562 จึงได้แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการประกวดการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยในระดับจังหวัดแบ่งการประกวด
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) อาเภอสะอาด จ านวน 5 อันดั บ ได้ แก่ อันดั บที่ 1,2,3 และ
ชมเชยอีก 2 อันดับ2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ร้อยละ 60)จังหวั ดศรีสะเกษแบ่งการประกวด
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกลุ่มอาเภอขนาดใหญ่ และประเภท กลุ่มอาเภอขนาด
เล็ ก บั ด นี้ คณะกรรมการประกวดการจั ดการขยะมู ลฝอยชุ ม ชน “อาเภอสะอาด” ระดั บ
จังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2562ได้ดาเนินการคัดเลือกอาเภอสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อาเภอสะอาด”
ประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ประเภทกลุ่มอาเภอขนาดใหญ่
อันดับที่ 1
ได้แก่ อาเภอขุนหาญ
อันดับที่ 2
ได้แก่ อาเภออุทุมพรพิสัย
อันดับที่ 3
ได้แก่ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
ชมเชย
ได้แก่ อาเภอปรางค์กู่
ชมเชย
ได้แก่ อาเภอราษีไศล
2. ประเภทกลุ่มอาเภอขนาดเล็ก

อันดับที่ 1
ได้แก่ อาเภอยางชุมน้อย
อันดับที่ 2
ได้แก่ อาเภอบึงบูรพ์
อันดับที่ 3
ได้แก่ อาเภอไพรบึง
ชมเชย
ได้แก่ อาเภอพยุห์
ชมเชย
ได้แก่ อาเภอเบญจลักษ์
ในการนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ให้ เกี ย รติ ม อบโล่
ดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ขอเรียนเชิญครับ

/(6) พิธีมอบ...
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(6) พิ ธี ม อบประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ห น่ ว ยงานที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สานักงานคลัง
จังหวัดศรีสะเกษ)
คลังจังหวัด
คลังจังหวัดศรีสะเกษ ขอรายงานผลรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่ จั งหวัดศรีส ะเกษได้จัดให้ มีการมอบรางวัล หน่ว ยงานที่ มีความเป็นเลิ ศ
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระตุ้นการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นขวัญและกาลังใจให้กับหน่วยงานที่มีผล
การเบิกจ่ายตามเป้าหมายให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ ดังนี้
1. ประเภท XS - หน่วยงานที่ ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ระดับรางวัล
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ 1) ด่านศุลกากรช่องสะงา
ร้อยละ 100
2) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
ร้อยละ 100
3) เรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 100
4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 100
5) สานักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 100
6) ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 100
รางวัลระดับดีเด่น 1) วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ร้อยละ 99.84
2) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ร้อยละ 99.63
รางวัลระดับดี
1) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ร้อยละ 99.54
2) วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ร้อยละ 99.30
2. ประเภท S - หน่ ว ยงานที่ ได้รับ จัด สรรงบลงทุ น ตั้งแต่ 5 ล้ านบาทขึ้น ไป
แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ระดับรางวัล
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ 1) โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ร้อยละ 100
2) เรือนจาอาเภอกันทรลักษ์
ร้อยละ 100
3) ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 100
จังหวัดศรีสะเกษ
4) สานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 100
รางวัลระดับดีเด่น - ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์
รางวัลระดับดี
- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์

/3. ประเภท...
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3. ประเภท M - หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระดับรางวัล
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ 1) สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 100
รางวัลระดับดีเด่น 1) วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ร้อยละ 99.71
2) ที่ทาการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 95.52
รางวัลระดับดี
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
ร้อยละ 95.10
4. ประเภท L - หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ระดับรางวัล
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ
- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ รางวัลระดับดีเด่น
- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ รางวัลระดับดี
- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ 5. ประเภท XL - หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
ระดับรางวัล
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ
- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ รางวัลระดับดีเด่น
- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ รางวัลระดับดี
- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ในการนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ให้ เกี ย รติ ม อบโล่
ดังกล่าว ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ขอเรียนเชิญค่ะ

ประกันสังคมจังหวัด

(7) พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการต้นแบบในการชาระเงิน
สมทบกองทุ นประกั นสั งคมดี เด่ นประจ าปี 2562 (ส านั กงานประกั นสั งคมจั งหวั ด
ศรีสะเกษ)
ด้ ว ยส านั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ มี ก ารคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการต้นแบบที่ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ
น าส่ งเงิน สมทบเป็ น ประจาโดยไม่มี ห นี้ ค้างช าระใดๆ รวมทั้ งด้ านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
และที่สาคัญคือการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ ดังนั้น จึงได้จัดการมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการอื่นๆ
ในการนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ให้ เกี ย รติ ม อบโล่
ดั ง กล่ า ว แก่ บ ริ ษั ท อี ซู ซุ ตั ง ปั ก ศรี ส ะเกษ และโรงงานผลิ ต เส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วซุ น กี่
ขอเรียนเชิญครับ

/(8) พิธีมอบถ้วยรางวัล...
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ผู้แทนท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

พัฒนาการจังหวัด

(8) พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ)
ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี
เป็ น เจ้ าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สู งอายุแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจาปี
๒๕62 ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี นั้น
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมกีฬาฟุตบอล
ผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งนักกีฬาผู้สูงอายุตัวแทนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สรุปผลการแข่งขัน
จังหวัดศรีสะเกษได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันฯ จึงขอเรียนเชิญ
ท่านให้โอวาทและมอบถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ทีม ขอเรียนเชิญค่ะ
(9) พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน และบุคคลดีเด่นในการสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ)
ด้ ว ยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดกิ จ กรรมเพื่ อ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรั ฐ บาล
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ ทุ กจังหวัดดาเนิ น การ รวมถึงกาหนดให้
จัดการประกวด และมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติกิจกรรมดีเด่นตั้งแต่ระดับบุคคล จนถึง
ระดั บ หน่ ว ยงานที่ มีการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามกิจ กรรมยุท ธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน โดดเด่น เป็นที่ ประจักษ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกาลังใจ
ให้แก่หน่วยงาน และบุคคลที่สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัดศรีสะเกษจึงขอเรียนเชิญ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรจานวน30 ฉบับ ดังนี้
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บ
และน าข้อมูล ความจาเป็นพื้ นฐาน (จปฐ.) ไปใช้ประโยชน์ฯ ระดับจังหวัด ประจาปี
๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหว้า อาเภอเบญจลักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เทศบาลตาบลเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลเสียว อาเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ
ผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ดี เด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ประจ าปี
๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางชลดา แซ่เต็ง อาเภอเบญจลักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางพยอม ทวีชาติ อาเภอเมืองจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายนราวิชญ์ ศรีลาชัย อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
/ผู้บันทึก...
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ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ดี เด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ประจ าปี
๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบุญจันทร์ พินิจ อาเภอเบญจลักษ์
หน่วยงานภาคีการพัฒนาดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๒
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอเบญจลักษ์
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองครก
อาเภอเมืองศรีสะเกษ
2. บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 9 ตาบลสวนกล้วย
อาเภอกันทรลักษ์
3. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตาบลดู่
อาเภอกันทรารมย์
4. บ้านหนองดวน หมู่ที่ 9 ตาบลหนองห้าง
อาเภออุทุมพรพิสัย
5. บ้านตรอย หมู่ที่ 5 ตาบลหนองฉลอง
อาเภอขุขันธ์
6. บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตาบลส้มป่อย
อาเภอราษีไศล
7. บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 11 ตาบลสิ
อาเภอขุนหาญ
8. บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลเมืองหลวง
อาเภอห้วยทับทัน
9. บ้านโพธิ์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตาบลพิมายเหนือ
อาเภอปรางค์กู่
10. บ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตาบลดินแดง
อาเภอไพรบึง
11. บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตาบลยางชุมใหญ่ อาเภอยางชุมน้อย
12. บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตาบลหนองกุง
อาเภอโนนคูณ
13. บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 2 ตาบลพิงพวย
อาเภอศรีรัตนะ
14. บ้านม่วง หมู่ที่ 4 ตาบลเป๊าะ
อาเภอบึงบูรพ์
15. บ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 ตาบลบุสูง
อาเภอวังหิน
16. บ้านโนนไชยงาม หมู่ที่ 11 ตาบลรุ่งระวี
อาเภอน้าเกลี้ยง
17. บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 8 ตาบลละลม
อาเภอภูสิงห์
18. บ้านตาโกน หมู่ที่ 2 ตาบลตาโกน
อาเภอเมืองจันทร์
19. บ้านโนนสาโรงเหนือ หมู่ที่ 10 ตาบลท่าคล้อ อาเภอเบญจลักษ์
20. บ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 ตาบลพยุห์
อาเภอพยุห์
21. บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตาบลเสียว
อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
22. บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 ตาบลหนองบัวดง อาเภอศิลาลาด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(1) หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ภาคเอกชน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายวุฒิพล ทับธานี

ตาแหน่งเดิม
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

ตาแหน่งใหม่
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
(2) หัวหน้าส่วนราชการ...
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(2) หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ภาคเอกชน ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
นายทรงพล ใจกริ่ม
พล.ต.ต. สุรเดช เด่นธรรม
นายสุรชัย สินประกอบ
นายปฏิคม โพธิวาระ

6 นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์

ตาแหน่งเดิม
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ศรีสะเกษ
ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสะเกษ

ตาแหน่งใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รองผู้บัญชาการสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
มหาสารคาม
ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 การน าเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บ ริหารจังหวัด และหน่วยงาน
ต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายน 2562 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2562
หัวหน้าสานักงาน
รายงานการประชุมมีจานวน 21 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการ
จังหวัด
ประชุ ม ในเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด www.sisaket.go.th และแจ้ ง ส่ ว นราชการหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการก่ อหนี้ ผู กพั นและการเบิ กจ่ายงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
คลังจังหวัด
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบตามที่ ส านั ก งบประมาณเสนอมาตรการ
ด้านการงบประมาณเพื่อการขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ช าติและแผนแม่บท ตามหนังสื อ
ส านั กเลขาธิ ก ารค ณ ะรั ฐ ม น ตรี ด่ วน ที่ สุ ด ที่ น ร 0 5 0 5 /ว 5 9 0 ล งวั น ที่
18 ธั น วาคม 2561 โดยก าหนดเป้ าหมายการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้
เป้าหมายการใช้จ่าย
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายงบลงทุน

ไตรมาส 1
32
36
20

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
54
77
100
57
80
100
45
65
100
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/ตารางสรุป...
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
หน่วย:ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ

เงินประจางวด

ผลการก่อหนี้
จานวนเงิน

เงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ภาพรวม
7,191.41
งบประจา
4,347.67
งบลงทุน
2,843.74
งบกรมจังหวัด
ภาพรวม
310.23
งบประจา
72.17
งบลงทุน
238.06

ร้อยละ

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ (1)

การเบิกจ่าย
ระดับประเทศ

เป้าหมาย
ณ เดือน ก.ย. 62

ร้อยละ'(2)

เป้าหมาย

(1)

ไตรมาส 4
ร้อยละ '(3)

เปรียบเทียบ

(1)(2)

ณ วันที่ 13
ก.ย. 62

ณ วันที่ 16
ส.ค. 62

จัดอันดับเทียบกับระดับประเทศ

6,700.79
3,994.19
2,706.60

93.18
91.87
95.18

6,080.75
3,981.89
2,098.86

84.56
91.59
73.81

82.70
91.06
73.21

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

-15.44
-8.41
-26.19

18
36
38

20
13
46

258.39
53.25
205.14

83.29
73.79
86.17

199.76
53.22
146.54

64.39
73.74
61.56

57.20
66.66
53.91

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

-35.61
-26.26
-38.44

38
41
34

35
2
43

หมายเหตุ * งบลงทุนก่อหนีแ้ ล้ว 2,706.60 ล้านบาท รวมก่อหนีข้ อง อปท. 97.20 ล้านบาท (อปท.ยังไม่กอ่ หนีใ้ นระบบ GFMIS)

เพื่ อให้ ก ารดาเนิ นการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของจังหวัดศรีสะเกษเป็นไปตามมาตรการดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้ส่วน
ราชการติ ด ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดข้างต้น
มติที่ประชุม

อาเภอขุนหาญ

รับทราบ
๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) การขั บ เคลื่ อ นคณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ (พชอ.)
(District Health Broad : DHB) ประจ าเดื อ นกั น ยายน 2562 อ าเภอ
ขุนหาญ ปรางค์กู่ โพธิ์ศรีสุวรรณ และอาเภอศิลาลาด (สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดศรีสะเกษ)
พชอ.เข้ ม แข็ ง ต่ อ เนื่ อ ง 2561-2562 เป้ าหมายและทิ ศ ทางการพั ฒ นา
อาเภอขุนหาญ
“เมืองน่าอยู่ ผู้คนเป็นคนดี ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน”
เมืองน่าอยู่
ปลอดขยะ ชุมชนปลอดขยะ ผักตบชวา ตลาดงดใช้โฟม
ปลอดโรค ปลอดไข้เลื อดออก ขุนหาญ ไม่ห วาน ไม่มัน ไม่เค็ม ขุนหาญ
ไม่กินปลาดิบ ปลอดพิษสุนัขบ้า
ปลอดภัย อาชญากรรม ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ผู้คนเป็นคนดี
เติบโตตามวัย ห่างไกลยาเสพติด มีจิตอาสา “จิตอาสา DHF ปั่นปันรัก
ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน
ปั่น ปัน รัก เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
โครงการ LTC
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส เปราะบาง
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/ผลงานเด่น...
ผลงานเด่นการจัดการขยะที่ต้นทาง : เทศบาลตาบลขุนหาญ “หนองแล้ง..
โมเดล” Best Practice
อาเภอต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
- ผู้มีประวัติสัมผัสเชื้อได้รับวัคซีน 100 %
- ไม่พบผลบวกในหัวสุนัข แมวในพื้นที่
- องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการรณรงค์ 100%
- ฉีดวัคซีนได้ อย่างน้อย 80 % ของยอดสารวจประชากรสุนัข-แมว
- มีแผนการจัดการสุนัขจรจัด
ปัจจัยความสาเร็จ พชอ.
- ผู้นาให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนงาน และกากับติดตาม
- มีการกาหนดทิศทางและโครงสร้างคณะกรรมการ ระดับอาเภอ ตาบลและ
หมู่บ้านที่ชัดเจน
- มีการสื่อสารครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่
- ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ทางานร่วมกันได้
- ผู้นาทุกภาคส่วน มีสัมพันธภาพที่ดี มีเป้าหมายร่วมกัน
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา
- ประชาชนศรัทธาผู้นาและพร้อมให้ความร่วมมือ
- ผลการพัฒนา ตอบโจทย์พื้นที่และประชาชนได้รับประโยชน์
- เกิดโครงสร้างการขับเคลื่อน พชอ.ที่ชัดเจน “ขุนหาญ โมเดล”
- เกิดการบูรณาการงบประมาณ พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่
- เกิดการมีส่วนร่วมกาหนด KPI พชอ.ที่เป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

อาเภอปรางค์กู่

วิ สั ย ทั ศ น์ : เป็ น อ าเภอชั้ น น า ด้ า นการบริ ห ารจั ด การด้ ว ยกลไก พชอ.
เพื่อประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป้าประสงค์หลัก (GOAL) คนปรางค์กู่ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อย่างยั่งยืน ขับเคลื่อน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ วาระงาน ดังนี้
1 . ป ล อ ด โรค ล ด อุ บั ติ ก ารณ์ โรค ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ โรค พิ ษ สุ นั ข บ้ า
โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส วัณโรค
2. ปลอดภั ย ป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ บ นท้ อ งถนน ลดอุ บั ติ เหตุ จ ากการจมน้ า
ลดปัญหายาเสพติด และคุ้มครองผู้บริโภค
3. พัฒนากลุ่มวัย
- พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน/วัยเรียน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(LCT)
- แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน

/4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม...
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4. ใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อ ม ส่ งเสริม ภาคี เครือ ข่ ายจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม โครงการที่
ดาเนินการ ได้แก่
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
- โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค
- โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันเด็กจมน้า
- โครงการพัฒนาส่งเสริมเด็ก ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (Long Term Care)
- โครงการชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
- ทีมอาเภอปรางค์กู่ ผ่านการประเมินรับรอง ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้า
“ระดับทอง” ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

กาหนดยุทธศาสตร์ “SMART CITY PHO SI SUWAN”
เป้าหมาย “โพธิ์ศรีสุวรรณเมืองสะอาด น้อมนาศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน”
ปลอดขยะ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน สถานศึกษา สถานที่ราชการ อปท. วัด
ปลอดโรค ลดอุบัติการณ์โรคที่สาคัญ โรคไข้เลือดออก โรคพยาธิใบไม้ตับ โรค
พิษสุนัขบ้า โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต
ปลอดภั ย ลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนน อาหารปลอดภั ย ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน ปลอดภัยจากสารเสพติด
พัฒนาการสมวัย พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พัฒนา EQ /IQ ส่งเสริมการออกกาลัง
กาย To Be Number One
ผู้สูงวัยสุขภาพดี จัดตั้ งชมรมผู้สูงอายุ จัดโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์บริการ
ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จัดทาโครงการ LTC จัดตั้งชมรมจักรยานเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
สิ่งแวดล้อมดี ลดมลพิษทางเสียง ลดมลพิษทางกลิ่น ลดมลพิษทางฝุ่น จัดตั้ง
กลุ่มเครือข่ายจิตอาสารักษ์โลก จัดกิจกรรมรักษ์โลก
วิถีเศรษฐกิจพอเพี ยง น้อมนาหลั กเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ ส่ งเสริมเกษตร
อินทรีย์ นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาการเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท
พร้อมเพรียงปลอดสุรางานบุญ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จัดกิจกรรมงานบุญ
ปลอดเหล้า สร้างบุคคลต้นแบบ และหมู่บ้านต้นแบบ
ประเด็นการขับเคลื่อน ๒ ประเด็น
๑. การจั ดการขยะในชุ ม ชน ต้น ทาง คั ดแยกขยะ ณ แหล่ งกาเนิ ด หมู่ บ้ าน
ต้นแบบ หมู่บ้านขยะทองคา ถังขยะเปียกในครัวเรือน จัดตั้งธนาคารขยะ อปท.รณรงค์ 3
ช หรือ 3Rs กลางทาง อปท.มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่
ท่องเที่ย ว จั ดตั้งจุดรวมขยะอัน ตรายในชุมชน อปท. มีระบบการเก็บขนขยะมูล ฝอย
ปลายทาง ขยะมูลฝอยส่งไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ขยะอันตรายส่งไปกาจัด
อย่ างถูกต้ องตามหลั กวิช าการ อื่น ๆ ๑ อปท. ๑ ถนนท้ องถิ่น ใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อม งดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหาร
/2. การดูแล...
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๒. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ , จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ,
จัดตั้งศูนย์บริการและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ, จัดตั้งชมรมจักรยานเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
มติที่ประชุม

รับทราบ

อาเภอศิลาลาด

พชอ. คนศิลาลาด คุณภาพชีวิตดี มีความสุข
แผนยุทธศาสตร์ “ศิลาลาดเมืองสะอาด น้อมใช้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน”

มติที่ประชุม

ปลอดขยะ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปลอดโรค ลดอุบัติการณ์โรคที่สาคัญ เบาหวานความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก
เลปโตสสไปโรซิส พยาธิใบไม้ในตับ โรคพิษสุนัขบ้า
ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน อาหารปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปลอดภัยจากสารเสพติด
ลดปัญหาวัยรุ่นก่อเหตุรุนแรง พัฒนาการเด็กสมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัน (IQ)
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่นกีฬา TO BE NUMBER ONE
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงวัย (LTC) ดูแลช่วยเหลือ ผู้พิการ ดูแล
ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ พัฒนาการเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ วลั ย ลั ก ษณ์
อัครราชกุมารี
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดในทูล กระหม่อมหญิ ง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (To Be Number One)
- โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย
- โครงการปั่นชะลอวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ อาเภอศิลาลาด
- โครงการ ปั่นชะลอวัยใส่ใจสุขภาพ อาเภอศิลาลาด
รับทราบ
๓.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)

(1) การด าเนิ น โครงการแก้ไขปั ญ หาและบรรเทาปั ญ หาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้ น ที่ อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หาภั ย แล้ งและอุ ท กภั ย ในจั งหวั ด
(สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และวันที่
27 สิงหาคม 2562 ได้มีมติ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักรับไป
บู รณาการร่ว มกับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการแผนงาน/โครงการต่างๆ
ที่มีความพร้อมและสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด และ
ให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
/ดาเนินการ...
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ดาเนินการเสนอแผนงาน/โครงการตามร่างแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ โดยได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน 15,800 ล้ านบาท แยกเป็น จังหวัดๆ
ละ 200 ล้านบาท และสาหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ลบ.
จังหวัดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
และอุท กภัย ในจั งหวัด จานวน 320 โครงการ งบประมาณ 179,732,400 บาท
และได้จัดส่ งคาของบประมาณตามแบบที่กาหนดให้ สานักงบประมาณ เพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
ส านั ก งบประมาณ ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ให้ จั งหวั ด
ศรี ส ะเกษเบิ ก จ่ ายงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง
รายการเงิน ส ารองจ่ายเพื่ อกรณี ฉุกเฉิน หรือจาเป็ น เพื่ อดาเนิ นงานโครงการดังกล่ าว
จานวน 316 โครงการ งบประมาณ 173,172,300 บาท ดังนี้
1.แบ่ ง ตามหน่ ว ยงาน : มี ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบป ระมาณ
22 หน่วยงาน
2.แบ่ ง ตามการประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณ ภั ย และการให้
ความช่วยเหลือ
-เขตพื้ น ที่ ป ระกาศประสบสาธารณภั ย ฯ (14 อ าเภอ) จ านวน 239
โครงการ งบประมาณ 133,192,100 บาท (ร้อยละ 76.91)
-นอกเขตพื้ น ที่ ป ระกาศประสบสาธารณภั ย ฯจ านวน 77 โครงการ
งบประมาณ 39,980,000 บาท (ร้อยละ 23.09)
ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ พิ จ ารณามอบอ านาจให้ หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ/หั ว หน้ าหน่ วยงาน และนายอาเภอ ดาเนิน การแทนในการอนุมั ติโครงการ/
กิจ กรรมที่ ส่ว นราชการ/หน่วยงาน และอาเภอรับผิ ดชอบดาเนินการ การดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดทานิติกรรมสัญญา และการดาเนินการทุกกระบวนการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ.2560 ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามโครงการฯซึ่งทุกหน่วยงาน
จะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ และก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

/สรุปผลการ...
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สรุปผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ฯ/ขอยกเลิก
ที่

ขอยกเลิก

อนุมัติจัดสรร

พื้นที่
โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

คงเหลือ
โครงการ

งบประมาณ

1
2

โครงการชลประทาน

4

19,835,400

4

19,835,400

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ

5

7,379,200

5

7,379,200

3

สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ

70

44,281,700

70

44,281,700

4

อ.ขุขันธ์ **

35

14,831,700

35

14,831,700

5

อ.ขุนหาญ **

10

4,341,400

10

4,341,400

6

อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ **

5

2,285,900

5

2,285,900

7

อ.ไพรบึง **

6

1,838,300

6

1,838,300

8

อ.ศรีรัตนะ **

13

4,820,600

13

4,820,600

9

อ.โนนคูณ *

12

5,280,400

12

5,280,400

10 อ.บึงบูรพ์ *
11 อ.ปรางค์กู่ *

6

2,613,000

6

2,613,000

16

6,262,200

15

5,792,200

8

2,846,000

8

2,846,000

15

7,097,400

15

7,097,400

14 อ.ยางชุมน้อย *
15 อ.วังหิน *

13

5,501,400

13

5,501,400

18

6,897,300

9

3,060,100

16 อ.กันทรลักษ์
17 อ.น้าเกลี้ยง

6

2,497,000

6

2,497,000

17

7,438,600

17

7,438,600

18 อ.เบญจลักษ์
19 อ.พยุห์

3

1,452,700

3

1,452,700

2

970,900

2

970,900

20 อ.ราษีไศล
21 อ.ห้วยทับทัน

4

1,931,300

4

1,931,300

20

9,799,500

20

9,799,500

22 อ.อุทุมพรพิสัย
รวมทั้งสิ้น

28
316

12,970,400
173,172,300

28
306

12,970,400
168,865,100

12 อ.ภูสิงห์ *
13 อ.เมืองศรีสะเกษ *

1

9

10

470,000

3,837,200

4,307,200

** พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ
* พื้นที่ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย

/(2) สรุปข้อมูล...
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(2) สรุปข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือนกันยายน
2562 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ)
แทน หน.สนง.ป้องกัน
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอรายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย
และบรรเทา
ดังนี้
สาธารณภัยจังหวัด
สถานการณ์อุทกภัย พื้นที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโพดุลและพายุ
คาจิ กิ ตั้ งแต่ วั น ที่ 29 ส.ค.2562 ถึ งปั จ จุ บั น รวม 12 อ. 72 ต. 485 ม. 2 ทม.
4 ชุ ม ชน ราษฎรได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น 24,618 ครั ว เรื อ น 69,577 คน ได้ แ ก่
อ.ยางชุ ม น้ อ ย อ.ศิ ล าลาด อ.กั น ทรลั ก ษ์ อ.เบญจลั ก ษ์ อ.โนนคู ณ อ.กั น ทรารมย์
อ.อุทุมพรพิสัย อ.บึงบูรพ์ อ.ราษีไศล อ.เมืองศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ และ อ.น้าเกลี้ยง
โดยประกาศพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัย (อุทกภัย) และประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้ว จานวน 11 อ. 75 ต. 587 ม. 1
ทม. 2 ชุมชน ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน 1,132 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับ
ความเดื อ ดร้ อ น 24,538 ครั ว เรื อ น 69,504 คน ได้ แก่ อ.ยางชุ มน้ อย อ.โนนคู ณ
อ.เบญจลั กษ์ อ.กันทรลั กษ์ อ.กั นทรารมย์ อ.เมืองศรีสะเกษ อ.บึ งบูรพ์ อ.ราษี ไศล อ.ศิลาลาด
อ.น้าเกลี้ยง
สถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 2 อาเภอ ดังนี้
1) อ.อาเภอกันทรารมย์ 1 ต. 1 ม. ได้แก่ ต.ทาม(บ้านทาม ม 1 ) ราษฎร
พักอพยพอยู่ศูนย์พักพิง จานวน 4 ครัวเรือน 14 คน ไม่มีพื้นที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ
หากไม่ มี มวลน้ ามาสมทบ คาดว่า จะอพยพกลั บ ที่ พั กอาศัย ได้ ภายใน 1 สั ป ดาห์
- น้ าเอ่ อ ล้ น ท่ ว มถนนทางหลวงที่ 2412 ตอนท่ า ศาลา-บ.ละทาย กม.12+10016+300 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ระดับน้าสูงสุดอยู่ที่ 30 ซม. และมีแนวโน้ม
ลดลง หากไม่มีมวลน้ามาสมทบ ปัจจุบันระดับน้า ลดลง รถสามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่
หมวดทางหลวงศรีสะเกษ ได้ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยและเฝ้า
ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2) อ.เมืองศรีสะเกษ 1 เทศบาลเมือง 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองหมู และ
ชุมชนโนนงาม ราษฎรพั กอยู่ศู นย์ พั กพิ ง จานวน 38 ครัวเรือ น 152 คน ไม่ มีพื้ น ที่
เศรษฐกิจได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
(2.1) ศูนย์พักพิงชั่วคราว/จุดอพยพ จานวน 2 อาเภอ
- อ.กันทรารมย์ จานวน 1 จุด จุดที่ 1.ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านทาม ม.1
ต.ทาม อ.กันทรารมย์ อพยพ จานวน 4 ครัวเรือน 14 คน
- อ.เมืองศรีสะเกษ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ศูนย์พักพิงชั่วคราวคุ้มหนองหมู ชุมชนพันทาใหญ่ (บริเวณถนนคุ้ม
หนองหมู เส้นทางตัดไปมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ) อพยพ จานวน 22 ครัวเรือน
89 คน
จุดที่ 2 ศูนย์พักพิงชั่วคราวคุ้มโนนงาม (บริเวณถนนคุ้มหนองหมู เส้นทางตัด
ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) ชุมชนพันทาใหญ่ อพยพ 16 ครัวเรือน 63 ราย

/2.2 ด้านชีวิต...
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(2.2) ด้านชีวิต มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จานวน 3 ราย ดังนี้
- นายสั ญ จร ค าเลิ ศ อายุ 54 ปี (ภู มิล าเนาเดิ มที่ อ ยู่ 82 หมู่ที่ 11 ตาบล
บุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ) ปัจจุบันอยู่บ้านเจี่ย หมู่ที่ 2 ต.ทาม
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562
- นายประสิทธิ์ เวียงคา อายุ ประมาณ 52 ปี อยู่บ้านขาม ม.3 ต.บัวน้อย อ.
กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จมน้าเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562
- นายบุ ญ ชู นารี โ ภชน์ อายุ 40 ปี ภู มิ ล าเนาอยู่ บ้ า นเลขที่ 160 ม.1
ต.ห้วยขะยุง ม.6 อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี พลัดตกเมื่อวันที่ 12 ก.ย.2562
(2.3) ด้านพืช ได้แก่ ข้าวนาปี 89,538 ไร่ มันสาปะหลัง 1,847 ไร่ ยางพารา
357 ไร่ ข้าวโพด เลี้ ยงสั ตว์ 4 ไร่ อ้อย 10 ไร่ เมล่ อน พริก แตงกวา 131 ไร่ (ที่ม า
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ)
(2.4) ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โครวม 1,062 ตัว กระบือ 142 ตัว สุกร 106
ตัว ไก่พื้นเมือง/ไก่เมือง 1,571 ตัว ไก่ไข่ 152 ตัว ไก่เนื้อ 20 ตัว เป็ดไข่ 23 ตัว เป็ด
เนื้อ 136 ตัว ห่าน 67 ตัว รวมทั้งสิ้น 3,279 ตัว
(2.5) ด้ า นประมง ได้ แ ก่ บ่ อ ปลา รวม 105.61 ไร่ บ่ อ กุ้ ง ก้ า มกราม
รวม 11.25 ไร่ บ่อเลี้ยงกบ ซึ่งเลี้ยงกระชังหรือบ่อซีเมนต์ รวม 747 ตรม.
(2.6) ด้ านสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนได้รับความเสี ยหาย จานวน 40 สาย
สะพาน 4 แห่ง ฝายพนังกั้นน้า 4 แห่ง วัด 4 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง
(3.) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1) มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีอุทกภัย จานวน 3 ราย
รวม 143,000 บ. ดังนี้
- สัญจร คาเลิศ อายุ 54 ปี บ้านเจี่ย หมู่ที่ 2 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ มอบเงิน
ช่วยเหลือ รวม 63,000 บาท (จ.ศก. 50,000/ เหล่ากาชาด 3,000 บ./พมจ.ศก. 2,000 บ.
/รองโฆษกรัฐบาล 3,000 บ./ รัฐสภา 5,000 บ.)
- นายประสิ ทธิ์ เวียงคา อายุ ประมาณ 52 ปี อยู่ บ้ านขาม ม.3 ต.บั วน้ อย
อ.กัน ทรารมย์ มอบเงิน ช่ว ยเหลื อรวม 55,000 บ. (จ.ศก. 50,000/ เหล่ ากาชาด
3,000 บ./พมจ.ศก.2,000บ.)
- นายบุ ญ ชู นารี โ ภชน์ อายุ 40 ปี ภู มิ ล าเนาอยู่ บ้ า นเลขที่ 160 ม.1
ต.ห้วยขะยุง ม.6 อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี (ไม่ใช่ หัวหน้าครอบครัว/ผู้หารายได้
หลัก) เสียชีวิตในพื้นที่ ม.11 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
ของผู้เสียชีวิต เบื้องต้น จานวน 25,000 บ.
2) จังหวัดศรีสะเกษมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย รวมจานวนทั้งสิ้น 24,430
ชุด (ปภ.3,500ชุด/จ.ศก. 13,980 ชุด/เหล่ากาชาด 1,800 ชุด/อื่นๆ 7,050 ชุด)
(4.) แนวโน้มสถานการณ์น้า
- ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน ๑๖ แห่ ง มีปริมาณน้าที่
ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 90.22 ของความจุ (๒๐๗.๕๔ ล้าน ลบ.) ปริมาณน้าเพิ่มขึ้นจาก
เมื่อวานคิดเป็นร้อยละ 0.77
/ปริมาณ...
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- ปริ มาณน้ าในเขื่อน ๒ แห่ ง ได้ แก่ ๑) เขื่อนราษี ไศล คิดเป็ นร้อยละ 92.45
ของความจุ (74.46 ล้าน ลบ.) ระดับน้าลดลงจากเมื่อวานคิดเป็นร้อยละ 0.47
- เขื่ อ นหั ว นา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 209.07 ของความจุ (64.98 ล้ าน ลบ.)
ระดับน้าลดลงจากเมื่อวานคิดเป็นร้อยละ 0.47
5. การบริหารจัดการ
1) วันที่ 21 ก. ย. 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เทศบาลตาบลยางชุมน้อย อาเภอยางชุมน้อย และ
บ้านหัวสะพาน ตาบลโนนสังข์ อาเภอกันทรารมย์ พร้อมมอบถุงยังชีพ จานวน 2,000
ถุง ( อาเภอยางชุมน้อย 1,000 ถุง และ อาเภอกันทรารมย์ 1,000 ถุง บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ราษฎร ตลอดจนลงตรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะ
ยาวต่อไป
2) วันที่ 23 ก.ย. 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐ มนตรี
เป็ น ประธานการประชุ ม กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ
(บกปภ.ช.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้ องประชุม สระกาแพง
ใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ และนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ รักษาการหัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และนายอาเภอที่ประสบอุทกภัย เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้
3) ดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้าช่วยเร่งระบายน้าออกจากพื้นที่การเกษตร
เพื่อลดผลกระทบ ในพื้นที่ อ.ราษีไศล และ อ.ศิลาลาด รวม 9 จุด 21 เครื่อง ตั้งวันที่ 5
กันยายน 2562 ถึงปัจจุบัน ดังนี้
- อ.ราษีไศล ติดตั้งเครื่องสูบน้า ในพื้นที่ จานวน 12 เครื่อง ดังนี้
จุดที่ 1 บ.หนองแห้ว ม.14 ต.ด่าน อ.ราษีไศล ติดตั้งเครื่องสูบน้า จาก ศูนย์ ปภ.
เขต 13 อุ บ ลราชธานี จ านวน 1 เครื่ อง ส านั กชลประทานที่ 8 (โครงการส่ งน้ าและ
บารุงรักษามูลล่าง) จานวน 3 เครื่อง
จุดที่ 2 บ.ดงแดง ม.9 ต.ด่าน อ.ราษีไศล ติดตั้งเครื่องสูบน้า สานักชลประทานที่
8 (โครงการส่งน้าและบารุง รักษามูลล่าง) จานวน 1 เครื่อง
จุดที่ 3 บ.โนนสังข์ ม.8 ต.ด่าน อ.ราษี ไศล เครื่องสู บน้ า ส านักชลประทานที่ 8
(นครราชสีมา) จานวน 1 เครื่อง
จุ ดที่ 4 บ.มะยาง ม.2 ต.หนองแค อ.ราษี ไศล เครื่องสู บน้ า โครงการส่ งน้ าและ
บารุงรักษามูลล่าง จานวน 2 เครื่อง
จุ ดที่ 5 บ.โนนผึ้ ง ม.14 ต.หนองแค อ.ราษี ไศล ติดตั้ งเครื่องสู บน้ า ส านักงาน
ทรั พยากรน้ าภาค 5 นครราชสี มา จ านวน 2 เครื่ อง ศู นย์ ปภ. เขต 13 อุ บลราชธานี
จานวน 2 เครื่อง
- อ.ศิลาลาด ติดตั้งเครื่องสูบน้า ในพื้นที่ จานวน 9 เครื่อง ดังนี้
จุดที่ 1 บ.หนองพอก ม.5 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด เครื่องสูบน้า โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษามูลล่าง 1 เครื่อง
จุดที่ 2 บ.หนองบัวดง ม.5 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด เครื่องสูบน้า โครงการส่งน้า
และบารุงรักษามูลล่าง 2 เครื่อง
/จุดที่ 3...
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จุดที่ 3 บ.ดงเค็ง ม.1 - 4 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด เครื่องสูบน้า โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษามูลล่าง 1 เครื่อง
จุดที่ 4 บ.เมืองเก่า ม. 4 ต.กุง อ.ศิลาลาด เครื่องสูบน้า โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษา มูลล่าง 3 เครื่อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 2 เครื่อง
มติที่ประชุม

นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด

รับทราบ
(3) สถานการณ์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่สาคัญของจังหวัด
ศรีสะเกษ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
จังหวัดศรีส ะเกษขอมู ล เฝาระวังโรค ตั้ งแตวันที่ 1 ม.ค. – 26 ก.ย. 2562
ประเทศไทย ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – 16 ก.ย. 2562 พบผู้ป่วย 89157
ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 134.24 ต่อ แสนประชากร เสียชีวิต 97 ราย
คิดเป็นอัตราตาย 0.15 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.93
กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลาดับ คือ 15-24 ปี (24.91 %) 10-14 ปี (22.98
%) 25-34 ปี (12.32 %) อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 52.5 รับจ้างร้อยละ 17.0
ในปกครองร้อยละ 15.7 เกษตรร้อยละ 6.0 งานบ้านร้อยละ 2.6 จังหวัดที่มีอัตราป่วย
ต่อแสนประชากรสู งสุ ด 5 อันดับ แรกคือ อุบลราชธานี(349.31 ต่อแสนประชากร)
จั น ทบุ รี (303.26 ต่ อ แสนประชากร) เชี ย งราย (291.92 ต่ อ แสน ประชากร)
นครราชสีมา (252.08 ต่อแสนประชากร) ระยอง (251.07 ต่อแสนประชากร)
จั งหวั ด ศรีส ะเกษขอมู ล เฝาระวังโรค ตั้ งแตวั น ที่ 1 ม.ค. – 19 ก.ย. 2562
พบผูปวยจานวนทั้งสิ้น 1,989 ราย อัตราป่วย 134.67 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วย
เสียชีวิต 4 ราย อัตราตาย 0.27 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ 0.22 กลุ่ม
อายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 661.78 ต่อแสนประชากร
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (524.55 ต่อแสนประชากร), 15 - 24 ปี (245.49
ต่อแสนประชากร), 0 - 4 ปี (154.42 ต่อแสนประชากร) , 25 - 34 ปี (65.49
ต่อแสนประชากร), อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 1,383
ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตร (286 ราย), อาชีพในปกครอง (172 ราย), อาชีพอื่นๆ
(1.4 ราย), อาชีพรับจ้าง (13 ราย) พบอัตราผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกที่ อาเภอขุนหาญ
(218.54 ต่ อ แสนประชากร) รองลงมาคื อ อ าเภอยางชุ ม น้ อ ย (206.07 ต่ อ แสน
ประชากร) อาเภอวังหิน (197.92 ต่อแสนประชากร) อาเภอพยุห์ (180.78 ต่อแสน
ประชากร) และอาเภอกันทรลักษ์ (163.89 ต่อแสนประชากร) พื้นที่ศรีสะเกษที่พบว่า
เป็ น พื้ น ที่ ร ะบาดของโรค (พบผู้ ป่ ว ย 2 รายขึ้ น ไปใน 28 วัน ย้ อ นหลั ง ใน 9 อ าเภอ
23 ตาบล 31 หมู่บ้าน ดังนั้นจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ควบคุ ม โรคไข้ เลื อ ดออก (EOC) โดยเริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารตั้ งแต่ วั น ที่
8 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้ยังดาเนินการต่อเนื่อง โดยมีมาตรการเข้มข้นดังต่อไปนี้
 ดาเนินมาตรการ 3 3 1 7 14 28 อย่างเข้มข้นในหมู่บ้านที่พบการระบาด
ของโรค
 ค้นหาและเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการไข้สูง ร่วมกับ อาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ปวดศีรษะ หน้าแดง ตัวร้อน ปวดท้อง อ่อนเพลีย มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง เลือดกาเดา
ไหล เป็นต้น ถ้าพบให้รีบนาส่งโรงพยาบาลทันที
/กานัน...
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 ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข อสม. ครู เป็ น แกนน าในการ
ดาเนิ น งานร่วมกับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีการทาประชาคมเพื่อจัดทา
ข้อตกลงของหมู่บ้าน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดาเนินการควบคุมป้องกันโรค พร้อมทั้ง
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โรคในพื้นที่
อย่างพอเพียงและทันเวลา
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการทุกแห่งมีการกาจัดลูกน้ายุงลาย โดยทาการ
เปลี่ยนน้าในภาชนะเก็บกักน้าทุก 7 วัน คว่าหรือกาจัดภาชนะที่สามารถรองรับ น้าได้ที่
อยู่ น อกอาคารส านั ก งาน เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ พั น ธุ์ ข องยุ ง ซึ่ ง เป็ น พาหะของโรค
ไข้เลือดออก รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ช่วยกัน
กาจัดลูกน้ายุงลายในบ้านเรือนของตนเองและรอบๆบ้าน และในชุมชน เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคและป้องกันการแพร่กระจายโรคสู่ชุมชนหากมีผู้ป่วยในพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ
(4) การแข่งขันมวยปล้านานาชาติ (สานักงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ)

ผู้อานวยการ สานักงาน
การแข่ ง ขั น กี ฬ ามวยปล้ า Southeast Asian Senior & Cadet Wrestling
กกท. จังหวัดศรีสะเกษ Festival 2019 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีนักกีฬามวยปล้านานาชาติ ให้การตอบรับเป็นจานวนมาก จานวน 7 ทีม
ประกอบด้วย ทีมประเทศ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีนและทีมไทยแลนด์ 3 ทีม
ทั้งนี้ เพื่ อ เป็ น การสร้างชื่ อเสี ยงให้ แ ก่จั งหวัดศรีส ะเกษ ให้ เป็ น ที่ รู้จักไปทั่ ว ทวีป เอเชี ย
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเป็นการเปิดโอกาส
ให้กีฬามวยปล้าของประเทศไทย เป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศและพัฒนาศักยภาพ
ไปสู่สากลจนสามารถทาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
(5) หลั กการขั บเคลื่ อนโครงการ OTOP เคลื่ อนที่ (OTOP Mobile) (ส านั กงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ)

ผู้แทนพัฒนาการ
จังหวัด

มติที่ประชุม

การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการ OTOP เคลื่อนที่
(OTOP Mobile) โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งการรั บ รู้
สร้ า งโอกาสในการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นช่ อ งทางการตลาด และเพิ่ ม ทั ก ษะ
ประสบการณ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีตลาด
ประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอ
และจังหวัด เป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
รับทราบ

/(6) การดาเนินการ...
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(6) การดาเนินการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลังในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ตามที่ ก ระทรวงพาณิ ชย์ โดยกรมการค้ า ภายใน ในฐานะเลขานุ ก าร
คณะอนุ ก รรมการนโยบาย และบริห ารจั ด การมั น ส าปะหลั ง (นบมส.) ได้ รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณในการดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสาปะหลังที่ประสบปัญหาโรค
ไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เ กษตรกรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความเสี ยหายของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังทั้ง
ระบบที่อาจเกิดขึ้น โดยชดเชยให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบในอัตรากิโลกรัมละ 1
บาท รายละไม่ เกิ น 3,000 บาทต่ อ ไร่ ไม่ เกิ น 30 ไร่ / ราย โดยขั บ เคลื่ อ นผ่ า น
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือดังนี้
(1) เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่ได้รับการยืนยันการตรวจพบโรคใบด่างมัน
ส าปะหลั ง ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) จากกรม
วิชาการเกษตร ต้องถอนทาลายต้นมันส าปะหลังทิ้งทั้งหมด เกษตรกรจึงจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือรายละ 3000 บาท/ไร่ ไม่เกิ น 30 ไร่/ราย โดยมีเอกสารประกอบการขอรับ
เงินช่วยเหลือประกอบด้วย สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเกษตรกร สาเนาหน้าสมุด
บัญชีเงินฝากของเกษตรกรและสาเนาทะเบียนเกษตรกร
(2) เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่มีการเพาะปลูกในช่วงเดือนตุลาคม 2561 –
มิถุนายน 2562 ยังมีต้นมันสาปะหลังยืนต้นในแปลง และอายุของต้นมันสาปะหลังอยู่
ระหว่าง 1 – 4 เดือน โดยเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งได้รับการยืนยันการตรวจพบโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง ที่เกิดจากเชื้อ
SLCMV ในพื้นที่เพาะปลูกและได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ให้เกษตรกร จาก อพก. จังหวัด หลังจากถอนทาลายต้นมันสาปะหลังตามหลักวิชาการ
ของกรมวิชาการเกษตรแล้ว
คุณสมบัติของเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
(1) เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และมี
สมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดทะเบียนดิจิทัล (FARMBOOK)
(2) เกษตรกรตามข้อ 1. ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่มีการเพาะปลูก
ในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2561 – มิ ถุ น ายน 2562 โดยมี อ ายุ ของต้ น มั น ส าปะหลั งอยู่
ระหว่าง 1 – 4 เดือน
(3) เกษตรกรตามข้อ 1. ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับการยืนยันการตรวจพบต้นมัน
สาปะหลังที่แสดงอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสาปะหลังที่ เกิดจากเชื้อ SLCMV ใน
พื้นที่เพาะปลูกและได้รับการรับรองจาก อพก.จังหวัด
ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวัด ศรีส ะเกษ ได้ รับ แจ้งผลการเจรจาเพื่ อ
สอบถามความสมัครใจ ของเกษตรกรในการทาลายต้นมันสาปะหลังที่พบโรคไวรัสใบด่าง
มันสาปะหลัง เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสาปะหลังที่ประสบ
ปัญ หาโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง จากศูนย์พัฒ นาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
/แจ้งว่า...
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แจ้ ง ว่ า คณ ะท างานฯ ระดั บ ต าบลได้ เ จรจาตกลงกั บ เกษตรกรผู้ ป ลู ก
มั น ส าปะหลั ง จ านวน 65 ราย เข้ า หลั ก เกณฑ์ โ ครงการฯ จ านวน 57 ราย ไม่ เข้ า
หลักเกณฑ์โครงการฯ จานวน 8 ราย พบว่า
- เกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์โครงการฯ จานวน 57 ราย ไม่ยินยอมให้ทาลายต้น
มันสาปะหลัง
- เกษตรกรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์โครงการฯ จานวน 8 ราย ไม่ยินยอมให้ทาลายต้น
มันสาปะหลัง
โดยเกษตรกรได้ลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์มหนังสือยินยอมไว้ เป็นหลักฐานทุก
รายแล้ว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลังไม่ให้แพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม และกาจัดโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง
(War Room) จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีแนวทางการดาเนินการป้องกัน กาจัดโรคไวรัสใบ
ด่างมันสาปะหลัง ดังนี้
(1) ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรได้ทราบแนวทางการควบคุมโรค
ไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง ไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่แปลงอื่น
(2) ฉี ด พ่ น สารเคมี อิ มิ ด าคลอพริค เพื่ อ ก าจั ด แมลงหวี่ ข าวยาสู บ พาหะโรค
โดยเสนอขอรั บ การสนับ สนุน สารเคมี จากบริษั ทเอี่ยมศิริแป้งมัน จากัด ซึ่งขณะนี้ อยู่
ระหว่างบริษัทพิจารณา
(3) ให้ปักธงแดงและติดป้ายประกาศเขต ควบคุมศัตรูพืช และห้ามขนย้ายออก
นอกพื้นที่
(4) เสนอเรื่องไปที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาออกประกาศเขตควบคุม
ศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
(5)เสนอให้ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ น าข้ อ มู ล เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด เพื่อพิจารณาหามาตรการควบคุม
ไม่ให้เคลื่อนย้ายต้นมันสาปะหลังที่เป็นโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) หนั งสื อ แจ้ งเวีย นส่ ว นราชการเพื่ อ ทราบและถือ ปฏิ บั ติ และรายงานภาวะ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
(2) ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ)
(3) รายงานความก้าวหน้าโครงการจังหวัดศรีสะเกษงานบุญปลอดเหล้า ประจาเดือน
กันยายน 2562 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(4) รายงานผลการด าเนิ นการตรวจสอบเรื่ องร้องเรียนที่ อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.๑ ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(1) การจั ด ท าหนั งสื อ ที่ ร ะลึ ก ใต้ ร่ ม พระบารมี พ ระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก
พุ ท ธศัก ราช 2562 ซึ่ งจัด ท าโดยส านั กงานวัฒ นธรรมจังหวัดศรีส ะเกษ ซึ่งเป็ น การ
เฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวจังหวัด
ศรีสะเกษทุกหมู่เหล่า รวมถึงเป็นการจารึกมรดกทางวัฒนธรรมตามโบราณราชประเพณี
ที่งดงามอันเนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดารงอยู่อย่างมั่นคงกับประเทศไทยสืบไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(2) การโยกย้ายข้าราชการของผู้ ว่าราชการจังหวัด ศรีส ะเกษ ซึ่งที่ผ่ านมาก็
ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
ของจังหวัดศรีสะเกษ การเป็นข้าราชการที่ดีไม่ว่าจะโยกย้ายไปไหน เราก็สามารถเป็น
ข้าราชการที่ดีได้ ผมขอฝากเพลงให้ทุกท่านได้ฟังครับ (เพลงสุขใจ)

มติที่ประชุม

ที่
1

2

รับทราบ
5.2 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนตุลาคม 2562
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
สถานที่
หน่วยงาน
13 ตุลาคม 2562 พิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมราลึกเนื่องในวัน
สานักงาน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
จังหวัด
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ศรีสะเกษ
บรมนาถบพิตร
เวลา 06.30 น.
-พิธีทาบุญตักบาตร จานวน 89 รูป
-บริเวณหน้าศาลหลักเมือง
ข้างธนาคารกรุงไทย สาขา
-พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เวลา 08.30 น.
-อาคารเฉลิ ม พ ระเกี ย รติ
ฉล อ งสิ ริ ร าช ส ม บั ติ ค รบ
-พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหา
60 ปี อาเภอเมืองศรีสะเกษ
เวลา 17.30 น.
กรุณาธิคุณฯ
-อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี อาเภอเมืองศรีสะเกษ
12 สิงหาคม 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปี
พุทธศักราช 2562
21 ตุลาคม 2562

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี/
วันพยาบาลแห่งชาติ/
วันทันตสาธารณสุข

-สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
ศรีสะเกษ
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ที่
3

วัน/เดือน/ปี
23 ตุลาคม 2562
เวลา 06.30 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 17.30 น.

4

28 ตุลาคม 2562
เวลา 15.00 น.

5

4 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
22 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม

กิจกรรม
สถานที่
พิธีบาเพ็ญกุศลและพิธีน้อมราลึกเนื่องในวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว
-พิธีทาบุญตักบาตร จานวน 57 รูป
-บริเวณหน้าศาลหลักเมือง
ข้างธนาคารกรุงไทย สาขา
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
-พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ
-บริเวณลานพระบรมราชานุ
สาวรี ย์ รั ช กาลที่ 5 ศาลา
กลางจังหวัดศรีสะเกษ
-พิ ธี จุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ในพระมหา -บริเวณลานพระบรมราชานุ
กรุณาธิคุณฯ
สาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลา
กลางจังหวัดศรีสะเกษ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล -วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั นปี หลวง พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว และสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินี
การรับบริจาคโลหิต
-อาเภอเมืองจันทร์
-ตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
-อาเภอไพรบึง
-อาเภอศรีรัตนะ
-อาเภอยางชุมน้อย
-อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
-อาเภอปรางค์กู่

หน่วยงาน
สานักงาน
จังหวัด
ศรีสะเกษ

สานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
ศรีสะเกษ
สานักงาน
เหล่ากาชาด
จังหวัด
ศรีสะเกษ

รับทราบ
5.3 กาหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/๒๕62 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑3.00 น.
ลงชื่อ

ศิร์รัชช์ จันทร์เรือง
(นายศิร์รัชช์ จันทร์เรือง)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จดรายงานการประชุม
ลงชื่อ
อังคณา ธีระวัฒนสุข
(นางสาวอังคณา ธีระวัฒนสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

