รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 5/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
...................................
ผู้มาประชุม
1. นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2. นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
3. นายสารวย เกษกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
4. นายสมชัย คล้ายทับทิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
5. นายจักรพงศ์ แสนสุข
อัยการจังหวัดศรีสะเกษ
6. นายนพ พงศ์ผลาดิสัย
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
7. นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
8. นายวสันต์ สุภาภา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
9. นายจรินทร์ รอบการ
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
10. นายบุญประสงค์ นวลสายย์
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
11. นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
12. นายสมเกียรติ ศรีขาว
นายอาเภอเมืองศรีสะเกษ
13. นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์
นายอาเภอกันทรารมย์
14. นายปวิช รัตวาลย์
แทน นายอาเภอกันทรลักษ์
15. นายสุริยา บุตรจินดา
นายอาเภอขุขันธ์
16. นายภัทรพล สารการ
แทน นายอาเภอราษีไศล
17. นายคมป์ สังข์วงษ์
นายอาเภอขุนหาญ
18. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
นายอาเภออุทุมพรพิสัย
19. นายปราจิต แก้วลา
นายอาเภอไพรบึง
20. นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี
นายอาเภอยางชุมน้อย
21. นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง
นายอาเภอห้วยทับทัน
22. นายภัทรนันท์ บุญมานัด
นายอาเภอศรีรัตนะ
23. นายมานิต บริพันธ์
รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอโนนคูณ
24. นายเทเวศร์ มีศรี
นายอาเภอปรางค์กู่
25. นายอนุสรณ์ แสงกล้า
นายอาเภอวังหิน
26. นายกรฤทธิ์ นรสาร
แทน นายอาเภอภูสิงห์
27. นายอลงกรณ์ วรรณคา
นายอาเภอน้าเกลี้ยง
28. นายสุทธิพร ณ นคร
นายอาเภอบึงบูรพ์
29. ว่าที่ร้อยตรี สุรจิต เอี่ยมธรรม
นายอาเภอเบญจลักษ์
30. นายศราวุธ ทรงโฉม
นายอาเภอเมืองจันทร์
31. นายสมานมิตร มิมาชา
นายอาเภอพยุห์
32. นายสมัคร สีหมอก
นายอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
33. ว่าที่ ร.ต. เรวัต เครือบุดดีมหาโชค รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอศิลาลาด
34. นายวราวุธ ชื่นตา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
35. นางเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
36. นางสาวพิชชากร แจ่มศรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
37. นายสว่าง กาลพัฒน์
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
38. นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
/39. นายเทิดศักดิ์...
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39. นายเทิดศักดิ์ เขียนนิลศิริ
40. นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ
41. นางพนิดา เสถียรจิตร
42. นางสาววาสนา อยู่ดี
43. นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์
44. นายธีระ สุวรรณพงษ์
45. นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอาไพ
46. นายไกรสร แจ่มหอม
47. นายวุฒิพงษ์ อิสาน
48. ว่าที่ ร.ท. สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี
49. พ.อ. พัฒนพงศ์ แสนภูผา
50. นายประหยัด ถิลา
51. นางศิริพรรณ อันชื่น
52. นายอนันต์ อุดมศิลป์
53. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ
54. นายเจษฎาพร สืบก่า
55. นายสุพิชัย หล่าสกุล
56. นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
57. นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว
58. นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน
59. นายชาญณรงค์ ทวีสาร
60. นายธนภัทร ส่งเสริม
61. ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์
62. นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี
63. นางวาสิตา น้อยพรหม
64. พล.ต.อ. ชัยรัตน์ หัดกล้า
65. พ.ต.ท. ศุภกิจ ศรีจานอง
66. นายสมยศ แก้วสว่าง
67. นายพิพัฒน์ นะรูณ
68. นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
69. นางสุจิตตา แก้วลา
70. นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง
71. นางภิญญาพัชญ์ จันทเขต
72. นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ
73. นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์
74. นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์
75. นายตระการ ชาลี
76. นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์
77. นางสาวเกสร สิงห์แก้ว

แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษามูลล่าง
รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
คลังจังหวัดศรีสะเกษ
นายด่านศุลกากรช่องสะงา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดศรีสะเกษ
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ/หน.สนง.ยุติธรรมจังหวัด
แทน รองผู้อานวยการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สนจ.ศก.
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ศก.
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.ศก.
จ่าจังหวัดศรีสะเกษ
ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ
เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ
/ผู้เข้าร่วมประชุม...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชุมพล รัตนา
2. นางวนิดา สมภูงา
3. นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์วิสิฐ
4. นาสาวเข็มพร จันทราษี
5. ร.ท. สิทธินันท์ หมู่ไพบูลย์
6. นายศิร์รัชช์ จันทร์เรือง

รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลศรีสะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขา สุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานเคหะจังหวัดศรีสะเกษ
แทน ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ : เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม เป็ น ไปตามที่ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตามอ านาจ
พระราชก าหนดบริ ห ารสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 มี น าคม 2563 จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
จึงกาหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะหน่วยงานที่มีเรื่องเข้าวาระการประชุม ส่วนราชการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อฯ นายอาเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นเท่านั้น
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธี มอบโล่ประกาศเกี ยรติคุณ แก่ส ตรี ดีเ ด่น เนื่อ งในวัน สตรี สากล ประจ าปี
2563 (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ)
พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพั ฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ได้ ก าหนดจั ด งานวั น สตรี ส ากล ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวั น ที่
๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล เพื่อมอบรางวัลให้แก่สตรี บุคคล
และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ รวม ๑๕ สาขา โดยการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ตามความเหมาะสมที่กาหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
มีจานวน ๕ รางวัล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้ ภาคเหนือ
จั งหวัดศรีส ะเกษ มีส ตรีดีเด่นที่ได้รับการคัดเลื อ กเป็นสตรีดีเ ด่น ด้านการ
พัฒนาชุมชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นางนริตา ไตรสรณกุล ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผลงานดีเด่น เป็นผู้นาองค์กรสตรี
ทางานด้านสังคมและการพัฒนาสตรีกว่า ๒๔ ปี และส่งเสริมให้สตรีมีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและฝึกทักษะอาชีพผ่านการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้ง
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและชุมชนในการให้ความรู้ทางกฎหมาย
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีข องสังคม และเป็นขวัญกาลังใจ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ แก่ นางนริตา ไตรสรณกุล สตรีดีเด่น ด้านการพัฒ นา
ชุมชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันสตรีสากล ประจาปี ๒๕๖๓
และขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมบันทึกภาพร่วมกับ
สตรี ดี เ ด่ น จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการกระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
/ประธาน...
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ประธาน

ผมขอแสดงความยิ นดี กั บผู้ ที่ ได้ รับโล่ ประกาศเกี ยรติ คุ ณ สตรีดี เ ด่นจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ
ตลอดจนดวงวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร รวมทั้ ง พระบารมี พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้โปรดอภิบาลประทานพร ให้ท่านและครอบครัว แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
และประสบความสาเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายคันฉัตร
เพียรวิจัยธรณี

2 นางพนิดา
เสถียรจิตร
3 นายธนกฤต
ฉันทาจารัสศิลป์
4 นายศราวุธ
ทรงโฉม
ที่
ชื่อ – สกุล
1 ว่าที่ ร.ต.ธราธร
แข็งขัน
2 นายปกครอง
บุญชูกุศล
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายสมานมิตร
มิมาชา
มติที่ประชุม

1.1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(1) หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ภาคเอกชน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
หมายเหตุ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ 28 เมษายน
พิเศษ ผู้อานวยการส่วนข่าว
พิเศษ ผู้อานวยการสถานี
2563 เป็นต้นไป
และรายการภูมิภาค
วิทยุกระจายเสียงแห่ง
สานักประชาสัมพันธ์ เขต 2
ประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
7 พฤษภาคม
(นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
2563 เป็นต้นไป
ชานาญการพิเศษ) กลุ่มงาน
รักษาราชการแทน
การเงิน กองบริหารการคลัง
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
นายอาเภอปาย
รักษาการในตาแหน่ง
25 พฤษภาคม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอาเภอราษีไศล
2563 เป็นต้นไป
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร รักษาการในตาแหน่ง
25 พฤษภาคม
อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร นายอาเภอเมืองจันทร์
2563 เป็นต้นไป
(2) นายอาเภอ ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ที่จังหวัดอื่น
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
หมายเหตุ
นายอาเภอราษีไศล
นายอาเภอหนองบัว
25 พฤษภาคม
จังหวัดนครสวรรค์
2563 เป็นต้นไป
นายอาเภอพยุห์
นายอาเภอสอยดาว
25 พฤษภาคม
จังหวัดจันทบุรี
2563 เป็นต้นไป
(3) นายอาเภอ ย้ายสับเปลี่ยนในจังหวัด และรักษาการในตาแหน่งนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง)
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่
หมายเหตุ
นายอาเภอเมืองจันทร์
รักษาการในตาแหน่ง
25 พฤษภาคม
นายอาเภอพยุห์
2563 เป็นต้นไป
รับทราบ
/1.2 ข้อสั่งการ...
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ประธาน

มติที่ประชุม

พาณิชย์จังหวัด

๑.2 ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(1) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษยังไม่มีติดเชื้อเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ดีเราก็ไม่ควรประมาท จึงขอความ
ร่วมมือส่วนราชการทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อาเภอทุกอาเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อของรัฐบาลและของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ต่อไป ซึ่งเกี่ยวกับมาตรการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติในร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัด ซึ่งจะ
มีร้านต้นแบบในการปฏิบัติ โดยจะมีมาตรการเพิ่มขึ้น และเสริมทางอาเภอต่อไป
ในเดือนมิถุนายนนี้ จังหวัดจะต้องดาเนิน การตามมาตรการสถานการณ์
ฉุกเฉินระยะที่ 3 ว่าอะไรทาได้หรือไม่ได้ โดยจะประชุมหารือกับคณะกรรมการควบคุม
โรคต่อไป และขอให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอดทนจนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ภาวะปกติ
การเดินทางเข้า-ออกประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–19) กรณีของคนไทยเดินทางกลับมายังประเทศ ขอให้เจ้าหน้าที่
เฝ้ าระวังและป้ องกัน ตามมาตรการ และส่ งต่อภารกิจให้ อาเภอในพื้นที่ติดตามและ
รายงานผลตามขั้นตอนต่อไป
รับทราบ
(2) การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและชาวประมงระหว่ า งจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
และจังหวัดพังงา
รองนายกรัฐ มนตรีและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฐ์) มีนโยบายภายใต้หลัก “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ให้มีการทางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ให้ภาคการผลิต
และภาคการตลาดเดินไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มอบหมายให้สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เตรียมการรองรับผลไม้ที่จะออกสู่ตลาด ในปี 2563 และเตรียมความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาผลไม้ที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ซึ่งทาให้ประสบปัญหาในการจาหน่ายและการส่งออกไปยังต่างประเทศชะลอ
ตัวลง รวมทั้งขอให้มีการจับคู่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และสานักงานสหกรณ์
จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ เ ก ษ จึ ง ไ ด้ ต ก ล ง แ ล ก เ ป ลี่ ย น ซื้ อ ข า ย สิ น ค้ า กั บ จั ง ห วั ด พั ง ง า
โดยนา “ข้าวหอมมะลิ 100% และข้าวหอมมะลิเอไรซ์ ” ปริมาณ 10,000 กิโลกรัม
มูลค่า 320,000 บาท ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จากัด
(สกต.ศรีสะเกษ จากัด) แลกเปลี่ยนกับ “ปลาฉิ้งฉ้าง” และ “กะปิ” ของสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จากัด (สกต.พังงา จากัด) โดยมีปริมาณ 1,400 กิโลกรัม
และ 300 กิโลกรัม ตามลาดับ มูลค่ารวม 246,000 บาท
/ซึ่งได้รับ...
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ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ และท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 21 ในการอานวยความสะดวกเรื่องการขนส่งและการรับมอบสินค้า โดยสินค้า
ของ สกต.ศรี ส ะเกษ จากัด จะทาการขนส่ ง ในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา
09.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 ถนนอุปลีสาน ตาบลไร่น้อย อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และสินค้าของ สกต.พังงา จากัด จะเดินทางมาถึงท่า
อากาศยานทหารกองบิน 21 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เช่นเดียวกัน และในครั้งต่อไปก็จะมีการเชื่อมโยงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวหอมมะลิ
ศรี ส ะเกษกั บ ผลไม้ ข องจั ง หวั ด พั ง งา ส าหรั บ การซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ในครั้ ง นี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายวัฒนา พุทธิชาติ) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพ ยาน
ในการส่งมอบสินค้าข้าวหอมมะลิศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดดังตารางดังนี้
ที่

รายการสินค้าแลกเปลี่ยน

ราคาต่อ
น้าหนักรวม รวมเป็นเงิน
หน่วย (บาท) (กิโลกรัม)
(บาท)

สกต.ศรีสะเกษ จากัด
1 ข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุ 5 กิโลกรัม จานวน
160
1,000 ถุง
2 ข้าวหอมมะลิเอไรซ์ 100% บรรจุ
160
5 กิโลกรัม จานวน 1,000 ถุง
มูลค่ารวม สกต.ศรีสะเกษ จากัด
สกต.พังงา จากัด
1 ปลาฉิ้งฉ้าง บรรจุ 10 กิโลกรัม จานวน 140 ถุง
150
2 กะปิ บรรจุ 500 กรัม จานวน 600 กระปุก
60
มูลค่ารวม สกต. พังงา จากัด
ประธาน

มติที่ประชุม

5,000

160,000

5,000

160,000

10,000

320,000

1,400
300
1,700

210,000
36,000
246,000

ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วยนะครับ และสาหรับวันนี้
ท่านใดสนใจสามารถสั่ง ซื้อปลาฉิ้งฉ้างและกะปิ ได้ที่ท่านพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษได้เลย
นะครับ
๑.3 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ)
รับทราบ

/1.3 ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
หัวหน้าสานักงาน
รายงานการประชุมมีจานวน 18 หน้า ฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการ
จังหวัด
ประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.sisaket.go.th และแจ้งส่วนราชการหน่วยงานตรวจสอบ
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล / มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)
หัวหน้า
สานักงานจังหวัด

ปลัดจังหวัด

มติทปี่ ระชุม

การจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563
(1) ประดั บ พระฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าสานักงาน/ที่ทาการ ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย
สท. ร่ ว มกั บ ธงชาติ พร้ อ มประดั บ ผ้ า ระบายสี ม่ ว งและผ้ า ระบายสี ข าว บริ เ วณรั้ ว
ศาลากลางจั ง หวั ด พร้ อ มประดั บ ไฟส่ อ งสว่ า งบริ เ วณศาลากลางจั ง หวั ด และถนน
สายสาคัญให้สวยงาม
(2) จั ด ท าค าถวายพระพรชั ย มงคล พร้ อ มพระฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ลงหน้าเว็บไซต์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
(3) จั ด สถานที่ ล งนามถวายพระพร ณ บริ เ วณส านั ก งาน/ที่ ท าการ
ที่ เ หมาะสม โดยประดั บ พระฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้าเงิน พร้อมโต๊ะ
และเก้ า อี้ ล งนามถวายพระพร ส าหรั บ บุ ค ลากรในสั ง กั ด และผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ
ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
การจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
พิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคล เวลา 08.30 น. ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
การจั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสา “มี แ ล้ ว แบ่ ง ปั น ” ตามที่ จั ง หวั ด พิ จ ารณา
เห็นสมควร
การจั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสา “มี แ ล้ ว แบ่ ง ปั น ” ของจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ที่จะดาเนินการจัดขึ้นนั้น โดยทางจังหวัดได้จัดประชุมคณะย่อยในแนวทางการดาเนินการ
ไปแล้ ว นั้ น มีมติว่าให้ แจกข้าวกล่ อง มอบสิ่ งของ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์
เป็นต้น โดยแนวทางการดาเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะต้องรอแนวทางการดาเนินการ
จากศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาสั่งการมายังจังหวัด และขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ช่วยดาเนินการอะไรบ้างครับ
รับทราบ

/(2) แนวทาง...
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(2) แนวทางการเสนอโครงการภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคม
ของประเทศ (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ)
หัวหน้า
สานักงานจังหวัด

สานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุก ารของคณะกรรมการกลั ่น กรองการใช้จ่า ยเงิน กู้ต ามพระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี ยวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที ่ม ีผ ลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
กระทรวงมหาดไทยและส านัก งบประมาณ ได้ป ระชุม ชี ้แ จงแนวทางการเสนอ
โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/
โครงการ กลุ ่ม ที่ 3 ตามบัญ ชีท้า ยพระราชกาหนดฯ) ผ่า นระบบการประชุม ทาง
วีดิทัศ น์ (Video Conference) ให้แ ก่จัง หวัดเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา
10.00 น. ณ ห้อ งประชุม ราชสีห ์ ศาลาว่า การกระทรวงมหาดไทย โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฯ ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่ว ม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
พระราชกาหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง กู้เ งิน เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา
เยีย วยา และฟื ้น ฟูเ ศรษฐกิจ และสัง คมที ่ไ ด้ร ับ ผลกระท บจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ กาหนดวงเงินกู้ไม่ เกินหนึ่งล้านล้านบาท
ซึ่งจาแนกออกเป็น 3 แผนงาน (ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.) ดังนี้
แผนงานที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัต ถุประสงค์ทางการแพทย์
และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน
45,000 ล้านบาท
แผนงานที่ 2 แผนงานหรือ โครงการที่มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ช่ว ยเหลือ
เยีย วยาและชดเชยให้ก ับ ภาคประชาชนเกษตรกร และผู ้ ป ระกอบการซึ ่ง ได้ร ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 วงเงิน
555,000 ล้านบาท
แผนงานที ่ 3 แผนงานหรือ โครงการที ่ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ ฟื ้น ฟู
เศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 วงเงิน 400,000 ล้า นบาท ส าหรับ กรอบการฟื ้น ฟูเ ศรษฐกิจ และสัง คม
ของประเทศตามแผนงานที่ 3 คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่12 พฤษภาคม
2563 ตามที่ สศช. เสนอ ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ดังนี้
แผนงานย่อ ยที่ 3.1 แผนงานหรื อ โครงการลงทุน และกิจ กรรม
การพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า
การผลิต และการบริก ารในสาขาเศรษฐกิจ ที่สาคัญ ของประเทศมาโดยครอบคลุม
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการค้า และการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ

/แผนงานย่อยที่...

~9~
แผนงานย่อ ยที่ 3.2 แผนงานฟื้น ฟูเศรษฐกิจท้อ งถิ่น และชุมชน
ผ่านการดาเนิน โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมตลาด
ส าหรับ ผลผลิต และผลิต ภัณ ฑ์ข องธุร กิจ ชุม ชนที ่เ ชื ่อ มโยงกับ การท่อ งเที ่ย วหรือ
ภาคบริห ารการพัฒ นาโครงสร้า งพื ้น ฐานในชุม ชนการจัด หาปัจ จัย การผลิต และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้ง
การสร้า งการเข้า ถึง ช่อ งทางการตลาดพร้อ มทั ้ง ยกระดับ มาตรฐานคุณ ภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
แผนงานย่อ ยที ่ 3.3 แผนงานหรือ โครงการเพื ่อ ส่ง เสริม และ
กระตุ้น การบริโ ภคภาคครัว เรือ นและเอกชนรวมถึงการลงทุ นต่างๆ ของภาคเอกชน
เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว
แผนงานย่อ ยที่ 3.4 แผนงานพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานผ่านการ
ดาเนิน โครงการหรือ กิจกรรมเพื่อ สร้างความมั่น คงทางเศรษฐกิจยกระดับโครงสร้าง
พื้น ฐานและสนับ สนุน กระบวนการผลิต เพื่อ การพัฒ นาประเทศในระยะต่อ ไป ทั้ง นี้
ในส่ว นของกระทรวงมหาดไทย (จัง หวัด ) เกี่ย วข้อ งกับ แผนงานฟื้น ฟู เศรษฐกิจ
ท้อ งถิ ่น และชุม ชนฯ ตามแผนงานที ่ 3.2 ส าหรับ ขั ้น ตอนการจัด ท าและเสนอ
โครงการฯ มีดังนี้
- ส่วนราชการ/องค์กร/มูลนิธิ/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชนใน
จัง หวัดจัดทาโครงการตามแบบฟอร์ม ที่กาหนดนาเสนอ ก.บ.จ. โดย ก.บ.จ. จะต้อง
พิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์ (Do-Don’t) ความพร้อ มของโครงการซึ ่ง ต้อ งสามารถ
ด าเนิน การได้ท ัน ที แ ล้ว เสร็จ ไม่เ กิน เดือ นธัน วาคม 2564 และเป็น โครงการที่
สอดคล้อ งกับ ความเป็น ปกติใ หม่ (New Normal) พร้อ มทั้ง ให้จาแนกประเด็น การ
พัฒ นาและจัด ลาดับ ความสาคัญ ส่ง ให้ สศช. ภายในวัน ศุก ร์ที่ 5 มิถุน ายน 2563
ใน 2 ส่ว นคือ (1) สรุปบัญชีข้อเสนอ โครงการ และ (2) ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(Project Brief) ทั ้ง นี ้ใ ห้จ ัด ส่ ง เนาสรุป บัญ ชีข ้อ เสนอโครงการให้ สบจ. สป. มท.
ด้วย(E-mail : budget.moi2562@gmail.com)
- สศช .จะจัดทาความเห็นและประสานกลับไปยังจังหวัดเพื่อให้
แจ้ง ส่ว นราชการ/หน่ว ยงานที่ เสนอโครงการพิจารณาปรับปรุง/จัด ทาโครงการฉบับ
สมบูร ณ์ (แบบฟอร์ม 1 และ 2) ตามความเห็น ของ สศช. แล้ว เสนอ ก.บ.จ.
เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวจัดส่งข้อเสนอโครงการในโดยให้ 2 ส่วน คือ
(1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ (ภาพรวมทั้งหมด) และ (2) ข้อเสนอ
โครงการฉบับ สมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 กรณีเ ป็น โครงการที่จัง หวัด เป็น หน่ว ยรับ งบประมาณให้ จัดทา
ข้อ เสนอโครงการดัง กล่า ว จ านวน 20 ชุด ส่ง ถึง สบจ. สป. มท.ภายในวัน ที ่
14 มิถุน ายน 2563 ก่อ นเวลา 12.00 น. เพื่อ รวมเสนอขอความเห็น ชอบต่อ
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงมหาดไทย ก่อ นส่ง ให้ สศช. ภายในวัน ที่ 15 มิถุน ายน
2563
/2.2 กรณีโครงการ...
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2.2 กรณีเ ป็น โครงการที ่ส ่ว นราชการ/หน่ว ยงานในพื ้น ที ่เ ป็น
หน่ว ย รับ งบประมาณให้ส่ว นราชการ/หน่ว ยงานในพื้น ที่จัด ส่ง ข้อ เสนอโครงการ
ให้ต้น สัง กัด เพื่อ รวบรวมให้รัฐ มนตรีเ จ้า สัง กัด พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบและส่ง ให้
สศช. ต่อไป
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้า ของโครงการจะต้องบันทึกข้อมูลแผนโครงการใน
ระบบ/ ติดตามและประเมินผล eMENSCR ด้วย
ในการนี้ เพื่อ ให้ก ารจัด ทาโครงการภายใต้ ก รอบนโยบายการฟื้น ฟู
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศดังกล่าว เป็นไปด้ว ยความเรียบร้ อย สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การเสนอโครงการฯ จึงขอให้คณะกรรมการ ก.บ.จ. ได้พิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ตามศักยภาพ/ปัญหาของพื้นที่ ตามที่ส่วน
ราชการ/หน่วยงานได้เสนอ
ทั้ง นี้ จัง หวัด ได้แ ต่ง ตั้ง คณะทางานกลั่น กรองโครงการภายใต้กรอบ
นโยบายฟื ้น ฟู เ ศรษฐกิจ และสัง คมของจัง หวัด ศรีส ะเกษเพื ่อ พิ จ ารณากลั ่น กรอง
โครงการภายใต้ก รอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมดัง กล่ า วโดยพิจารณาความ
เหมาะสมและความจาเป็น รวมทั้งความถูกต้อ งตามระเบียบหลักเกณฑ์ก่อนเสนอที่
ประชุม ก.บ.จ. พิจารณา โดยคณะทางานฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ
แล้ว เมื่อ วัน ที่ 4 มิถุน ายน 2563 ณ ห้อ งประชุม ศรีพ ฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) รายงานผลการก่ อหนี้ ผู กพั นและการเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)

คลังจังหวัด

รายงานผลการก่ อ หนี้ ผู ก พั น และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานคลังจังหวัด)
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาพรวม ผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 พฤษภาคม
2563 จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม 8,237.88 ล้านบาท เบิกจ่าย
4,214.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.16 แยกเป็น
 รายจ่ายประจา 4,718.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 3,845.84 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 81.51
 รายจ่ายลงทุน 3,519.49 ล้านบาท ก่อหนี้ 2,028.40 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 57.63 เบิกจ่าย 368.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.47
งบลงทุ น งบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ข้อมูลจากส่วนราชการ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับจัดสรรรวม 65 หน่วยงาน เงินงบประมาณ 3,747.60 ล้านบาท แยกเป็น
/กลุ่มงบประมาณ...
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 กลุ่ มงบประมาณตั้งแต่ 100 ล้ านบาทขึ้นไป (8 หน่ว ยงาน) จ านวน 887
โครงการ งบประมาณ 3,001.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.10
 กลุ่มงบประมาณตั้งแต่ 10 – 100 ล้านบาท (16 หน่วยงาน) จานวน 899
โครงการ งบประมาณ 674.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.99
 กลุ่มงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท (41 หน่วยงาน) จานวน 100 โครงการ
งบประมาณ 71.71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.91
สถานการณ์งบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลจากระบบ GFMIS
และข้อมูลจากส่วนราชการ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
 อยู่ระหว่างร่าง TOR จานวน 6.15 ล้านบาท (ร้อยละ 0.16)
 หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง จานวน 18.33 ล้านบาท
(ร้อยละ 0.49)
 อยู่ระหว่างเสนอราคา/พิจารณาผล จานวน 250.67 ล้านบาท (ร้อยละ 6.69)
 รอลงนามในสัญญา จานวน 352.84 ล้านบาท (ร้อยละ 9.41)
 บริหารสัญญา 2,456.23 ล้านบาท (ร้อยละ 65.54)
 อื่น ๆ เช่น งานดาเนินการ เงินเหลือจ่าย จานวน 253.54 ล้านบาท (ร้อยละ 7.87)
 เบิกจ่ายแล้ว จานวน 223.13 ล้านบาท (ร้อยละ 9.84)
งบกรมจั ง หวั ด ผลการก่ อ หนี้ ผู ก พั น และการเบิ ก จ่ า ยงบกรมจั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม 278.98 ล้านบาท เบิกจ่าย 10.80 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.87 แยกเป็น
 รายจ่ายประจา 38.92 ล้านบาท เบิกจ่าย 6.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.74
 รายจ่ายลงทุน 240.06 ล้านบาท ก่อหนี้ 65.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
27.29 เบิกจ่าย 4.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79
 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 22
พฤษภาคม 2563 จังหวัดศรีส ะเกษมีเ งิน กัน ไว้เบิ กเหลื่ อ มปี ที่ ก่อ หนี้ผู กพั น จานวน
777.42 ล้านบาท เบิกจ่าย 682.82 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 94.60 ล้าน
บาท จานวน 12 หน่วยงาน ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อ มปีคงเหลือ เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หากไม่ดาเนินการภายในกาหนด
งบประมาณจะถูกพับไป
มาตรการที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะนามาจัดทาร่าง พระราชบัญญัติโอน
งบประมาณ พ.ศ. ....
 รายจ่ายประจาที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือยังไม่มีข้อผู กพัน หรือสามารถชะลอ
ข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563
/รายจ่าย...
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 รายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภายในวันที่ 7 เมษายน
2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายใน 31 พฤษภาคม 63 รายการที่สามารถ
ชะลอโดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย หรื อ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ใ นปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563
 งบประมาณที่ไ ม่ส ามารถดาเนิน การได้ตามวัต ถุ ประสงค์ หรือมีเงินรายได้
เพียงพอของหน่วยงานรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ ฯลฯ
เนื่องจากยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ อยู่ระหว่างการจัดทาร่าง
พระราชบัญญัติโ อนงบประมาณ ซึ่งต้องเร่งดาเนินการเพื่อเสนอสภาพิจารณา ดังนั้น
เมื่ อ ยั ง ไม่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ รายการที่ ยั ง ไม่ ก่ อ หนี้ ทุ ก หน่ ว ยต้ อ งยึ ด
มติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก โดยมติคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) โครงการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) (สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ)

เกษตรจังหวัด

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ความช่ว ยเหลื อ แก่เ กษตรกรจ านวนไม่เ กิ น 10
ล้านราย วงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ
5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เกษตรกรเป้าหมายประกอบด้วย
- เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จานวน 8.43 ล้านราย
- เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
การขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000 ล้าน
บาท ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบที่ขึ้นทะเบียนประมาณ 10 ล้านราย และต้องไม่
ซ้ า ซ้ อ น กั บ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร อื่ น ๆ เ ช่ น เ ร า ไ ม่ ทิ้ ง กั น โ ค ร ง ก า ร
ประกันสังคม ข้าราชการบานาญไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
ผลการดาเนินโครงการฯ ของจังหวัดศรีสะเกษ :
การขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร จังหวัดศรีส ะเกษ
มี เ ป้ า หมายผลการด าเนิ น งานขึ้ น ทะเบี ย นและปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกรเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ส่งรายชื่อให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคัดกรองคุณสมบัติ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 จานวน 233,163 ราย กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่จะส่งข้อมูลไป
คัดกรองครั้งที่ 2 วันที่ 24 พ.ค.2563 คือกลุ่มเกษตรกรที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันซึ่งเคยแจ้ง
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วแต่ไม่ได้มาปรับปรุงข้อมูล ก่อนปี 2562
และเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่แจ้งขึ้นทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลระหว่ างวันที่ 1-15 พ.ค.63
แยกตามประเภทเกษตรกร ดังนี้
/ตาราง...
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กลุม่
ที่
2
2

ประเภทเกษตรกร
- เกษตรกรรายใหม่
(ขึ้นทะเบียน 1-15 พ.ค.63)
- มีการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร (ปรับปรุง ทบก.
1-15 พ.ค.63)
- ไม่มีการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร

จานวน
(ราย)

หมายเหตุ

1,153 รายชื่อจะถูกส่งไปกลุ่มที่ 2
5,207 - เข้าหลักเกณฑ์กลุม่ ที่ 2
22,682 - ปรับปรุงกับหน่วยงานอื่น จานวน
6,172 ราย (ปศ. 3,021 ราย/ ปม.
265 ราย/ กยท. 2,567 ราย/
หม่อนไหม 319 ราย)
- ยกเลิก 13,547 ราย (ตาย 4,687
ราย/ ซ้าซ้อน 1,515 ราย/
ไม่ทาการเกษตร,
ประกอบอาชีพอื่น 7,345 ราย)
- ติดต่อไม่ได้ 2,415 ราย
- ย้ายที่อยู่ 548 ราย

ในส่วนของข้อมูลเกษตรกรที่จังหวัดจะส่งต่อไปให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคัดกรอง
ในวันที่ 24 พ.ค.2563 คือ เกษตรรายใหม่ จานวน 1,153 ราย และเกษตรกรที่มีการ
ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นเกษตรกร จ านวน 5,207 ราย รวมทั้ ง สิ้ น 6,360 ราย กลุ่ ม ที่ 3
(รอมติ ครม.) กลุ่มที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนไว้ก่อน (กลุ่มที่ 3) เนื่องจาก
แจ้งการปลูกข้าว และพืชอื่นๆ ซึ่งยังไม่ถึงรอบการเพาะปลูก ซึ่งระบบการรับแจ้งยังไม่เปิด
ให้มีการบันทึกข้อมูล ทั้งรายใหม่ และรายเดิม จานวนทั้งสิ้น 5,531 ราย ดังนี้
กลุม่
ประเภทเกษตรกร
จานวน
หมายเหตุ
ที่
(ราย)
3

- มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
(วันที่ 1-15 พ.ค.63)
- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่
(วันที่ 1-15 พ.ค.63)
รวม

3,617 - ยื่นรอมติ ครม.อนุมัติ
1,914 - ยื่นรอมติ ครม.อนุมัติ
5,531 - ยื่นรอมติ ครม.อนุมัติ

ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษกาหนดให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตร จัดชุด ติด
ประกาศ และยืนยันผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563
การจ่ า ยเงิ น เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ต ามมาตรการเยี ย วยาเกษตรกรที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
จังหวัดศรีสะเกษ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กาหนดแผนการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้
เกษตรกรกลุ่มที่ 1 กาหนดแผนการจ่ายเงินฯ จานวน 2 รอบ ดังนี้
ร อ บ ที่ 1 เกษตรกรจ านว น ทั้ งสิ้ น 104, 337 ราย ว งเงิ น
521,685,000 บาท โดยมีกาหนดแผนการโอนเงินในวันที่ 15,18 และ 19 พฤษภาคม
2563 รอบที่ 2 กาหนดโอนเงินวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2563 ยังไม่ได้รับแจ้ง
จานวนเกษตรกร เป้าหมายที่ได้รับการโอนเงิน
/ทั้งนี้...
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ทั้ ง นี้ เกษตรกรในกลุ่ ม ที่ 1 ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ตามโครงการฯ
สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ในส่วนภูมิภาค
ได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอ ประมงจังหวัด/ อาเภอ ปศุสัตว์จังหวัด/ อาเภอ/ หม่อนไหม
ภูมิภาค/ การยางแห่งประเทศไทยภูมิภาค/ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัด/ อ้อย
ภูมิภาค/ ยาสูบ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งเกษตรกรต้องยื่น
อุทธรณ์ด้วยเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถยื่นแบบอุทธรณ์ออนไลน์ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึก
เข้าระบบเยียวยาเกษตรกร และเกษตรกรสามารถทราบผลการอุทธรณ์ได้ภายใน 3 วัน
และหากไม่ ส ามารถพิ จ ารณาได้ ส่ ง ต่ อ การอุ ท ธรณ์ เ พื่ อ ให้ ค ณะกรรมการเยี ย วยาฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ซึ่งจะทราบผลภายใน 5 วัน
เกษตรกรกลุ่ ม ที่ 2 ก าหนดแผนการจ่ า ยเงิ น ฯ ในวั น ที่ 30 และ
31 พฤษภาคม 2563 คาดการณ์ว่าจังหวัดศรีสะเกษจะมีเกษตรกรผ่านการตรวจสอบ
สิ ท ธิ์ เ พื่ อ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ตามโครงการฯ จ านวน 6,360 ราย วงเงิ น งบประมาณ
95,400,000 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรในกลุ่มที่ 2 ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ
สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ
(5) มาตรการช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก ารผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) (ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ)

พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด

ด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในทุกพื้น ทาให้เกิดปัญหา ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ตามภารกิจ
และหน้าที่ เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ครอบครัวยากจน/รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ยังชีพ บุคคลขาดผู้อุปการะดูแลคนเร่รอน/ไร้ที่พึ่ง แม่เลี้ยงเดี่ยว คนไม่มีที่อยู่อาศัยและ
ไม่มีที่ทากิน ฯลฯ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
๑) มาตรการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดาเนินการช่วยเหลือเงินอุดหนุน
สาหรับคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการทุกคน
๒) มาตรการพักชาระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน
๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ดาเนินการตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ เรื่อง แนวทาง การพักชาระหนี้ โดยวิธีการและ
เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (อยู่ระหว่างดาเนินการแจ้งลูกหนี้กองทุน)
๓) มาตรการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพในภาวะวิกฤติ โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงินกู้รายละ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องมีผู้ ค้าประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชาระภายใน ๒ ปี
ปลอดชาระหนี้ในปีแรก (ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์)
/4) มาตรการ...
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๔) มาตรการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ลงมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการของคนพิการ
ที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี และมีบัตรประจาตัวคนพิการ จากเดิมที่ได้รับ ๘๐๐ บาท ต่อคน
ต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕) มาตรการพักชาระหนี้ผู้สูงอายุ เงินกองทุนประกอบอาชีพกองทุน
ผู้ สู งอายุ ตามมาตรการความช่ว ยเหลื อลู กหนี้ ที่ไ ด้รับผลกระทบจากโรคติด เชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
๖) มาตรการ การสนั บ สนุ น การสงเคราะห์ ใ นการจั ด การศพ
ตามประเพณี ของผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ ๓,๐๐๐.- บาท
ผลการดาเนินงาน
๑) ช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น ผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คมกรณี ฉุ ก เฉิ น
เครื่องอุปโภคบริโภค กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ประสบความเดือดร้อนประสบภาวะยากลาบาก
ตามระเบียบของ พม. จานวน ๔๒๑ ราย เป็นจานวนเงิน ๙๙๓,๐๐๐.-บาท
๒) เงิ น สงเคราะห์ เ ด็ ก ในครอบครั ว ที่ ย ากจน กลุ่ ม เป้ า หมาย
เด็กในครอบครัวที่ยากจน จานวน ๓๘๒ ราย เป็นจานวนเงิน ๑,๓๗๘,๐๐๐.-บาท
๓) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยที่ผู้นาครอบครัว ตาย สาบสูญ ทอดทิ้ง พิการ หรือประสบความยากลาบาก
จานวน ๓๖๑ ราย เป็นจานวนเงิน ๑,๐๘๓,๐๐๐.-บาท
๔) พักช าระหนี้ผู้ สู งอายุ เงินกองทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้ สู งอายุ
ตามมาตรการความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จานวน ๑๑ ราย เป็นจานวนเงิน ๑๙๔,๒๒๐.- บาท
๕) ดาเนินการพักชาระหนี้คนพิการ จานวน ๑๕๖ ราย
กระบวนการมีส่วนร่วม ต้ อ งการให้ เ ครื อ ข่ า ย อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้นาชุมชนและองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้ ง ผู้ น าชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ ว มในการส ารวจ การค้ น หา ผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คม
เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งร่วมวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ตามความเดือดร้อนร่วมกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

/3.2 ภารกิจ...
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๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) Best Practice ผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) (District Heath Broard : DHB) ประจาเดือนพฤษภาคม
2563 อาเภอที่นาเสนอ ได้แก่ อาเภอเมืองจันทร์ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ)
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด

คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต ระดั บ อ าเภอ (พชอ.) อาเภอเมื อ งจั น ทร์
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ “การด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก”
(รายละเอียดนาเสนอ วิดีทัศน์)
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ (พชอ.) อ าเภอเมื อ งจั น ทร์ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2 ข้อมูลทั่วไปอาเภอเมืองจันทร์ ประชากรทั้งหมด
๑๙,๒๙๒ คน แบ่งการปกครอง ๓ ตาบล ๕๒ หมู่บ้าน ๓,๘๗๔ หลังคาเรือน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ เทศบาลตาบล ๑ องค์การบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาลทุติยภูมิ
(F๒: ๓๐ เตียง) ๑ แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ๔ แห่ง
รูปแบบการดาเนินงาน
- กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ใช้ยุทธศาสตร์ ๕ ดี ๕ ด้าน วิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(พชอ.) อาเภอเมืองจันทร์ ทาให้ได้ประเด็นการพัฒนา ๕ ด้าน ที่ขับเคลื่อนโดยใช้กลไก
พชอ.
- กรอบแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอเมืองจันทร์กาหนด
กรอบแนวคิดการพัฒ นาและแก้ ไ ขปั ญหา แล้ ว ถ่ายทอดสู่ การปฏิ บัติ โดยการแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ พชอ. เพื่อขับเคลื่อน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายตามประเด็น ๕ ดี ๕ ด้าน
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อาเภอเมืองจันทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 การท างานร่ ว มกั น ในระดั บ อ าเภ อ ( Unity District Health Team)
มีการทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อาเภอเมืองจันทร์
คณะท างานศู น ย์ ต อบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นสาธารณสุ ข (EOC) อ าเภอเมื อ งจั น ทร์
ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนแก้ไขปัญหา ติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน
ของทีมปฏิบัติการระดับอาเภอ ได้แก่ ทีม SRRT SAT JIT ตลอดจนติดตามการดาเนินงาน
และปัญหาอุปสรรคของทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่
 การให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมาย (Customer focus)
- จัดบริการรับฟังความคิดเห็นโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สร้างกลุ่ม Aplication Line เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในระดับพื้นที่ และมีนวัตกรรมการรายงานดัชนีความชุกของลูกน้ายุงลาย และ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ผ่าน Google form
- มีระบบการคืนข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ กานันผู้ใหญ่บ้าน และในการประชุม อสม. ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ
ระดับ อาเภอ และการประชุมในระดับสถานบริการ พร้อมทั้งเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอเมืองจันทร์
/-ร่วมแลกเปลี่ยน...
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- ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และถอดบทเรี ย นการด าเนิ น งานกั บ ภาคี
เครือข่ายในพื้นที่
 การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย (Community Participation)
ทุกภาคส่วนมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานระดับอาเภอ และดาเนินการ
การตามนโยบายที่ได้รับการสื่อสาร ๑) โรงเรียน มีกิจกรรม Big Cleaning และทาลาย
แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ยุ ง ทุ ก วั น ศุ ก ร์ กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง วิ นั ย เชิ ง บวก ร่ ว มรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในธรรมนูญตาบล ทุกตาบลกาหนดให้มีส่วนร่วมในการ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก ทุ ก แห่ ง มี โ ครงการเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ร่วมปฏิบัติในพื้นที่กรณีพบพื้นที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรค ๓) วัด/ศาสนสถาน มีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์ ในวัดทุกแห่ง ๔) ผู้นาชุมชน
ทุกตาบลมีการนาเสนอข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการสารวจทาลายแหล่ง
เพาะพั น ธุ์ ยุ ง ในการประชุ ม ก านั น ผู้ ใ หญ่บ้ า นทุ ก รอบ มี กิ จ กรรม Big Cleaning และ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกวันศุกร์ ร่วมปฏิบัติในพื้นที่กรณีพบพื้ นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
๕) อสม. ในแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio) ของ อสม. มีรายงานการสารวจดัชนีความชุก
ของลูกน้ายุงลาย และการควบคุมให้ค่า BI HI CI อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดถือเป็นผลงานของ
อสม. ร่วมถอดบทเรียนการดาเนินงาน และสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการดาเนิน งาน
๖) จิ ต อาสามี กิ จ กรรมของจิต อาสาทั้ง ในระดั บอ าเภอ ต าบล หมู่ บ้ า น ซึ่ ง มี กิ จ กรรม
Big Cleaning และทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์
 การท างานจนเกิ ด คุ ณ ค่ า ทั้ ง กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
(Appreciation) ๑) คัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม
โรคไข้เลือดออก ดีเด่น เพื่อมอบรางวัล ในวัน อสม.แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ๒) มีการถอด
บทเรียน Muangchan Model ต้นแบบการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
สาหรับการเรียนรู้และศึกษาดูงาน
 การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and
human development)
 การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น (Essential care) มีการร่วม
ถอดบทเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทบทวน การจัดกระบวนการเฝ้าระวังควบคุมโรค
ไข้ เ ลื อ ดออก ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน ต าบล และอ าเภอ ท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ น าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อพื้นที่
 ผลงานและสิ่งที่ภาคภูมิใจ จากข้อมูลอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด
ศรีสะเกษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า อาเภอเมืองจันทร์ เป็นเพียงอาเภอเดียวในจั งหวัด
ศรีสะเกษ ที่อัตราป่วยต่ากว่า ๕๐ ต่อแสนประชากร
มติที่ประชุม

รับทราบ
/(2) การเตรียมความพร้อม...
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(2) การเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ รองรั บ การเปิ ด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ)
ท้องถิ่นจังหวัด

การเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ รองรั บ การเปิ ด
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- กรณี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ยั ง ด าเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก เรี ยนไม่ แ ล้ ว เสร็จ ให้
กาหนดวันเวลา และจัดหาวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยบริ ห าร
จัดการ ผ่านกระบวนการที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และความเสมอภาค
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยดาเนินการใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ LINE
หรื อ E-mail ของสถานศึ ก ษา Google Forms ไปรษณี ย์ หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถู กต้ อง
หากสถานศึกษาตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะ
และมีความผิดตามกฎหมาย
- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก การจับฉลากการ
ประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบหลายช่องทางอย่างทั่วถึง
- กรณีสถานศึกษาจัดสอบคัดเลือก ดาเนินการ ดังนี้ 1) การจัดห้องสอบและ
อาคารสถานที่ให้ดาเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หาก
ใช้ห้องเรียน ให้จัดห้องไม่เกินห้องละ 20 คน หรื อใช้อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม
ใหญ่ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.๕ เมตร 2) การกาหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตาม
กลุ่มสาระวิชา/ระดับชั้นที่รับสมัครอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบ
คัดเลือก เพื่อนานักเรียนมาสอบตามอาคารที่กาหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้า
สอบรออยู่ ภ ายนอกโรงเรียนหรือสถานที่จัดสอบตามที่โ รงเรียนจัดให้ 3) การเตรียม
สถานที่เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ โดยดาเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเตรียมห้องสอบหรือสนามสอบรอง
สาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักได้
- วัน เวลาในการสอบคัดเลือก ให้ดาเนินการตามความเหมาะสมแต่ล ะพื้นที่
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563
- การดาเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนว
ปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเคร่งครัด โดยให้ผู้สอบทุกคนต้องสวม
หน้ากากอนามัย มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบหรือตัว
อาคารสอบ จัดให้มีอุปกรณ์สาหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุด
ทางเข้า มีการทาความสะอาดพื้นที่ ที่นักเรียนต้องใช้สอบและใช้ร่วมกัน ด้วยน้ายาถูพื้นที่
สามารถทาลายเชื้อไวรัสได้ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถทาลายเชื้อ
ไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง” ประสานโรงพยาบาลและ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ และประชาสัมพั นธ์ให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
/การจัดการเรียน...
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การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลและอุปกรณ์ทางการสื่อสาร
- แนวทางและเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
๑) สารวจความพร้อมนักเรียน ผู้ปกครองและ ครู สาหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เช่น จานวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความสามารถ
ในการใช้งาน ฯลฯ โดยนักเรียน ผู้ปกครอง และครูจะต้องมีความพร้อมทั้งหมด ในกรณี
จ าเป็ น องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นต้นสั งกัดหรือสถานศึกษาอาจสนั บสนุนอุปกรณ์ ที่
จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในลักษณะของการให้ยืม การสนับสนุน
ทุนการศึกษา ฯลฯ โดยดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒) การจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะต้องกาหนดรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
เนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาและช่ ว งวั ย ของนั ก เรี ย น
3) สถานศึกษาและครูสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้ตามความเหมาะสม
และจะต้องมีช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง ซึ่งจาเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลหลายรูปแบบประกอบกัน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
เช่น สถานี วิทยุ โ ทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม (DLTV) โดยสามารถศึกษา
ตารางออกอากาศล่ ว งหน้าได้ที่เว็บ ไซต์ www.dltv.ac.th อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์
www.dlit.ac.th หรือ www.dltv.ac.th เว็บไซต์ของสถานศึกษา สถานีวิทยุหรือสถานี
โทรทั ศ น์ ใ นท้ อ งถิ่ น และแอปพลิ เ คชั่ น ต่ า ง ๆ เช่ น Google Classroom, Line,
Facebook, Zoom, Microsoft Team, Google Form, Youtube ฯลฯ 4) การทดลอง
จัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการ
โทรทัศน์ ในระบบดิจิ ทัล โดยการเผยแพร่ สั ญ ญาณจากมูล นิธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านช่องรายการ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 5) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
แนะนาช่องทางการเรียนทางไกลให้แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเปิดศูนย์
รับฟังความคิดเห็นการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 6) การจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเรียน
(1 กรกฎาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) สาหรับ 2 สถานการณ์ ดังนี้ สถานการณ์ที่
1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ไม่ ค ลี่ ค ลายลง จะจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปฐมวั ย ถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ด้วยระบบทางไกล DLTV และมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบ
และระบบออนไลน์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู้ ต ามความเหมาะสมและบริ บ ทของ
สถานศึกษา สถานการณ์ที่ 2 กรณีส ถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลายลง จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยให้
เว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social Distancing) และมี แ ผนเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จั ง หวั ด ซึ่ ง มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน 7) การทดสอบและการศึ ก ษาต่ อ
(1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564) กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อแล้ว และจะแจ้งกาหนดวันเวลาให้
ทราบในโอกาสต่อไป
/การเตรียม...
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การเตรียมความพร้อมสาหรับครู
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกล โดยอาจหาข้ อ มู ล ได้ จ าก
แหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ เช่น การเรียนการสอนตามตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th หรือ
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (DLIT) ศึ ก ษาข้ อ มู ล ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.dlit.ac.th ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตั้งกลุ่ มโอแพนแชท (Open
Chat) เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลแล้ว
- แนวทางอื่ น ๆ หรื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่สถานศึกษาเลือกใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน และให้มีการนิเทศติดตามประเมินผล
- การเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้สถานศึกษาพิจารณาตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา (ยกเว้นการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ต้ อ งเป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
โดยอาจเปิดและปิดภาคเรียน ดังนี้ ภาคเรียนที่ ๑ วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม
2563 โดยไม่มีวันปิดภาคเรียนเว้นแต่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนครบตาม
หลักสูตรแล้ว ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียน
วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2564
การรายงานผล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดาเนินการเตรียม
ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ภายในวั นที่
8 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ QR Code
มติที่ประชุม

รับทราบ
( 3 ) จั ดตั้ งศู นย์ JSOC (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of
Justice) หรื อ ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ เฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ของประชาชน
(ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษและส านั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ)

ผู้อานวยการ
ศูนย์ JSOC หรือศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน ตามข้อสั่ง
สานักงานคุมประพฤติ การของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวัง
จังหวัด
การก่ออาชญากรรมสะเทื อนขวัญ ของผู้ พ้นโทษที่ มีลั ก ษณะพิ เ ศษของกรมราชทั ณ ฑ์
ซึ่งการดาเนินงานในส่วนภูมิภาคของคณะกรรมการพัฒนาการบริ หารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด (กพยจ.) โดยผู้ว่าราชการการจังหวัด เป็นประธาน และสานักงานยุติธรรมจังหวัด
ฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน มีอานาจหน้าที่
ในการบริ ห ารจั ดการผู้พ้นโทษที่มีลั กษณะพิเศษ โดยประสานและดาเนินการร่ว มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตรายต่อสังคม
และด าเนิ น มาตรการในการเฝ้ า ระวั ง การก่ อ เหตุ ซ้ าของผู้ พ้ น โทษที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ
เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษกระทาความผิดซ้าในลักษณะดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
/(4) โครงการส่งเสริม...
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(4) โครงการส่งเสริ มนัก การตลาดรุ่ น ใหม่ (OTOP) (สานักงานพัฒนาชุ ม ชน
จังหวัดศรีสะเกษ)
พัฒนาการจังหวัด

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP และชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว มี ช่ อ งทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเกิดการจ้างงานแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จ า ก ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 0 1 9 ( COVID - 1 9 )
เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) อัตราจ้างเหมาคนละ 15,000 บาทต่อเดือน
ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดศรีส ะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จานวน 5 อัตรา โดยเริ่ม
ปฏิบัติงานในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
อาเภอที่รับผิดชอบ
1 น.ส.เกตสดารักษ์ บุตรวงค์ กันทรลักษ์ ศรีรัตนะ โนนคูณ เบญจลักษ์
2 นายธีระวัฒน์ ประกอบกิจ วังหิน ห้วยทับทัน เมืองจันทร์ โพธิ์ศรีสุวรรณ
3 นายทัตพงศ์ เศวตสุริยานนท์ ขุนหาญ ปรางค์กู่ ไพรบึง ขุขันธ์ และภูสิงห์
4 น.ส.ณัฐธภา เหล่าแคธนาธิป อุทุมพรพิสัย ราษีไศล บึงบูรพ์ และศิลาลาด
5 ส.อ.หญิง ฤติญาณี พรมดี
เมืองศรีสะเกษ พยุห์ กันทรารมย์ น้าเกลี้ยง
ยางชุมน้อย
การจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของ
แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง หรือว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งคนรุ่นใหม่ส ามารถช่ว ยให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
มีโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึ้น สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมฟื้นฟู เศรษฐกิจฐานราก

มติที่ประชุม

รับทราบ
(5) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ ครั ว เรื อ นแบบบู ร ณาการเชิ ง พื้ น ที่
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ)

พัฒนาการจังหวัด

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ก าหนดด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ
ครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการ
ลดความเหลื่ อ มล้ าทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม แก้ ไ ขปั ญ หาในการด ารงชี วิ ต ของ
ประชาชน การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยกาหนดเป้าหมายครอบคลุม
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒ ทั่วประเทศ
จานวน ๓๐,๗๗๕ ครัวเรือน จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๑,๐๗๔ ครัวเรือน

/จังหวัดศรีสะเกษ...
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จังหวัดศรีสะเกษ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีส ะเกษ ได้จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.ศรีสะเกษ) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร โดยได้แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์
จปฐ. ข้อ ๒๒ จานวน ๑,๐๗๔ ครัวเรือน และรายชื่อกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูล TPMAP
จานวน ๑๘,๐๒๘ ครัวเรือน ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมนาไปพิจารณาช่วยเหลือตาม
บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบทบทวนสถานะครัวเรือน
เป้าหมาย พบว่ามีสถานะแยกได้ดังนี้ ๑) ครัวเรือนที่พัฒนาได้ จานวน ๕๒๑ ครัวเรือน
๒) ครัวเรือนที่ต้องให้การสงเคราะห์ จานวน ๔๖๔ ครัวเรือน ๓) อื่น ๆ (เสียชีวิตแล้วไม่มี
คนในครัวเรือนเหลื ออยู่ , ย้ายออกทั้งครัว เรือน และไม่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลื อ)
จ านวน ๘๙ ครั ว เรื อ น ดั ง นั้ น เมื่ อ ตั ด ครั ว เรื อ นประเภทอื่ น ๆ จะคงเหลื อ เป้ า หมาย
โครงการ จานวน ๙๘๕ ครัวเรือน
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณด าเนิ น
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสั งคม
และโครงการอื่น ๆ เช่น สัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยคัดเลือก
ครั ว เรื อนตกเกณฑ์ จปฐ. เหล่ านี้เป็นเป้าหมายล าดับ แรกๆ เพื่อเป็นการพั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
จึ ง ขอความร่ว มมื อ จากหน่ว ยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน ได้บูรณาการความ
ร่วมมือและงบประมาณในการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโครงการฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน สานักงานพัฒนาชุมชนได้แจ้งให้ทุกอาเภอใช้ทีมปฏิบัติการแก้จน
ตาบล ตาบลละ ๕ คน ซึ่งประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน เช่น ปลัดอาเภอ เกษตรตาบล
ครู กศน. เจ้ าหน้าที่ อปท. และภาคประชาชน โดยมีพัฒ นากรเป็นเลขาคณะทางาน
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายและบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย แล้วบันทึกข้อมูลภาพถ่ายบ้าน ปักหมุด ปัญหา
ความต้องการ และบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือใน TPMAP logbook ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) สถานการณ์ โ รคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา (Covid-19) ของจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)

นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด

มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก ณ วันที่ 2๐ พฤษภาคม 2563 เวลา ๑๒.00
น. พบผู้ป่วยรวม จานวน 4,891,875 ราย มีอาการรุนแรง 44,767 ราย รักษาหาย
1,906,828 เสียชีวิต 320,134 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ป่วยยืนยันสูงสุด 10 อันดับ
แรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จานวน 1,550,194 ราย, รัสเซีย จานวน 290,678 ราย,
สเปน จ านวน 278,188 ราย, บราซิ ล จ านวน 255,368 ราย, สหราชอาณาจั ก ร
จานวน 246,406 ราย, อิตาลี จานวน 225,886 ราย, ฝรั่งเศส จานวน 179,927
ราย, เยอรมณี จ านวน 177,208 ราย, ตุ ร กี จ านวน 150,593 ราย และอิ ห ร่ า น
จานวน 122,492 ราย
/ประเทศไทย...
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ประเทศไทย พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม จานวน 3,033 ราย รักษาหาย จานวน
2,857 ราย เสี ย ชี วิ ต จ านวน 56 ราย ป่ ว ยมากสุ ด ที่ ก รุง เทพมหานครและนนทบุรี
จานวน 1,705 ราย จาแนกผู้ป่วยตามภาคป่วยมากที่สุดในภาคกลางจานวน 393 ราย,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 111 ราย, ภาคเหนือ จานวน 95 ราย และภาคใต้
จานวน 72 ราย
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – 2๐ พ.ค. 2563 พบผู้ป่วยจานวนทั้งสิ้น
๘ ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัดทั้ง 8 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย ผู้ป่วยใน
ระบบเฝ้าระวัง เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจานวน 172 ราย ตรวจพบเชื้อ 5 ราย ตรวจไม่
พบเชื้อจานวน 168 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้นจานวน 50 ราย ตรวจพบเชื้อจานวน 3
ราย ตรวจไม่พบเชื้อจานวน 47 ราย (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 1๒.00 น.)
เฝ้ าระวังและดาเนิน การให้ ผู้ มีความเสี่ ย งเข้ารั บการกั กกั น ณ สถานที่กักกัน (Local
quarantine) จานวน 32 ราย ทั้ง 32 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน ไม่พบผู้มีอาการป่ว ย
31 ราย มี 1 รายที่ป่วยและไม่ได้ป่วยด้วย Covid-19 การเฝ้าระวังในชุมชน (Home
quarantine) มีการติดตามและส่งต่อข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและ
ปริมณฑล ผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต จานวน ทั้งสิ้น 42,978 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน
แล้ว จานวน 39,486 ราย และที่ยังอยู่ในระยะเวลาเฝ้าระวัง 14 วัน จานวน 3,492
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2563 (เวลา 1๒.00 น.)
มาตรการดาเนินงานในจังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้ าระวังผู้ เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและ
ปริมณฑล ผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต โดยดาเนินการในรูปแบบของทีม อาสา Covid-19
ระดับอาเภอและหมู่บ้าน
2. จัดทาฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล ผู้เดินทางกลับจาก
ภูเก็ต เพื่อค้นหาเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล
ผู้ เดิน ทางกลั บ จากภูเก็ต เพื่อแยกกักสั งเกตอาการ 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึ ง
ภูมิลาเนา
4. ดาเนิ นการให้ ผู้ เดินทางกลั บจากกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ เดิ นทางกลั บจาก
ภูเก็ต ปฏิบัติตามคาแนะนา อย่างเคร่งครัด (1) ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะ
ร่วมกับผู้อื่น (2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้า
ช้อนส้อม (3) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าสบู่นาน ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% ลูบมือจน
แห้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

/(2) สถานการณ์...

~ 24 ~
(2) สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก ของจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ)
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด

ประเทศไทย ข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง โรค ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ม.ค. – 2๐ พ.ค. 2563
พบผู้ป่วย 4,251 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.40 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็น
อัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.79 กลุ่มอายุที่พบ
มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ คื อ 15-24 ปี ( 29.57 %), 10-14 ปี ( 19.81 %) และ 25-34 ปี
(15.13 %) อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 44.2, รับจ้างร้อยละ 21.2 และในปกครอง
ร้ อยละ 17.3 จั งหวั ดที่ มี อั ตราป่ วยต่ อแสนประชากรสู งสุ ด 5 อั นดั บแรก คื อ ระยอง
(23.09 ต่ อแสนประชากร), อ่ างทอง (18.87 ต่ อแสนประชากร), สุ พรรณบุ รี (15.91
ต่อแสนประชากร), นราธิวาส (15.83 ต่อแสนประชากร) และ ปัตตานี (13.93 ต่อแสน
ประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – 2๐ พ.ค. 2563 พบผู้ป่วยจานวนทั้งสิ้น
๒๐๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓.๕๘ ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
เท่ากับ 1 : 1.๐๘ กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลาดับคือ 10 - 14 ปี (64.97 ต่อ
แสนประชากร), 5 - 9 ปี (47.69 ต่อแสนประชากร), 15 - 24 ปี (46.45 ต่อแสน
ประชากร) และ 0 - 4 ปี (14.90 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่ว ยมากที่สุ ด เรียง
ตามลาดับคือนักเรียน จานวน 129 ราย รองลงมาคือเกษตรกร จานวน 37 ราย และ
อื่นๆ จานวน 18 ราย ในปกครอง 15 ราย อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
5 อันดับแรก คือ อาเภอโนนคูณ (48.08 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ กันทรารมย์
(39.95 ต่อแสนประชากร), ศรีรัตนะ (28.09 ต่อแสนประชากร), ราษีไศล (26.06
ต่อแสนประชากร) และปรางค์กู่ (17.69 ต่อแสนประชากร)
มาตรการดาเนินงานต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินมาตรการ 3 3 1 7 14 28 ต่อเนื่องในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย
2. ค้นหาและเฝ้ าระวังผู้ ที่มี อาการไข้สู ง ร่วมกับ อาการอย่างใดอย่ างหนึ่ ง
ต่อไปนี้ ปวดศีรษะ หน้าแดง ตัวร้อน ปวดท้อง อ่อนเพลีย มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง เลือด
กาเดาไหล เป็นต้น ถ้าพบให้รีบนาส่งโรงพยาบาลทันที
3. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ครู เป็นแกนนาในการ
ดาเนินงานร่วมกับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีการทาประชาคมเพื่อ จัด ทา
ข้อตกลงของหมู่บ้าน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดาเนินการควบคุมป้องกันโรค พร้อมทั้ง
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โรคในพื้นที่
อย่างพอเพียงและทันเวลา
ขอความร่ว มมือให้ ผู้ นาชุมชนทุกพื้น ช่ว งนี้เข้าสู่ ฤดูฝ นเป็นช่วงที่
เหมาะสมต่อการระบาดของโรค ให้มีการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน
ช่วยกันกาจัดลูกน้ายุงลาย ในบ้านเรือน เพื่อลดจานวนพาหะนาโรค เป็นการป้องกัน
โรคที่มีประสิทธิภาพและสูญเสียงบประมาณน้อยที่สุด
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หัวหน้าสานักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

(3) สรุปข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือนพฤษภาคม
2563 (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ)
สรุปข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
1. ภัยแล้ง พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จานวน 8 อาเภอ 41 ตาบล 432
หมู่บ้าน ได้แก่ อาเภอเมืองจันทร์ อาเภอไพรบึง อาเภออุทุมพรพิสัย อาเภอกันทรารมย์
อาเภอห้วยทับทัน อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาเภอปรางค์กู่ และอาเภอขุขันธ์
การประเมินและติดตามสถานการณ์ 1) น้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน
16 อ่าง มีปริมาณน้าใช้การได้ คิดเป็น 27.70 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 57.578 ลบ.ม.
(ความจุเก็บกักทั้งหมด 207.84 ม.รทก.) 2) อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง
ดังนี้
- เขื่อนราษีไศล (ปริมาณน้าเก็บกักทั้งหมด 74.46 ล้ าน ลบ.ม.) ปัจจุบัน
ปริ มาณน้ าเก็บ กัก 40.080 ล้ าน ลบ.ม. คิดเป็น 53.83 เปอร์เซ็น ระดับน้าคงที่
เมื่อเทียบกับเมื่อวาน
- เขื่อนหัวนา (ปริมาณน้าเก็บกักทั้งหมด 64.98 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้าเก็บ
กักปัจจุบัน 497.109 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72.50 เปอร์เซ็น ระดับน้าลดลง เมื่อเทียบ
กับเมื่อวาน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ ง จังหวัดศรีสะเกษ บริหารจัดการ
เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้าในพื้นที่ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1) อาเภอเมืองจันทร์ (ต.หนองใหญ่) สูบน้าจากคลองชลประทาน บ.สะแมะ
ต.ตาโกน – หนองแสง บ.อะลาง ต.หนองใหญ่ สูบส่งน้าเข้าสู่โรงพยาบาลเมืองจันทร์
ระยะทาง 6000 ม. ดาเนินการ 3 ห้วง วันที่ 5 - 14 ก.พ.63 วันที่ 15-24 ก.พ.63
และวันที่ 6-15 มี.ค.63 ปริมาณน้าที่ได้ 90,000 ลบ.ม. ดาเนินการแล้วเสร็จ
2) อาเภอไพรบึง
 ต.ส าโรงพลั น - สู บ น้ าจากจากห้ ว ยตาโหงก บ.ฮ่ อ งสามั ค คี ม. 11
หนองน้ าสาธารณะหั ว ช้ าง บ.หั ว ช้าง ม.5 ระยะทาง 2,750 ม. ดาเนินการ วันที่
9 -18 ม.ค.63 ปริมาณน้าที่ได้ 23,040 ลบ.ม. ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ต.ดินแดง - สูบน้าจากหนองอารี ม.1-หนองสลักได ม.3 ต.ดินแดงแหล่ง
น้ าต้ น ทุ น ม.1,3 และ ม.9 ต.ดิ น แดง ระยะทาง 500 เมตร ด าเนิ น การ วั น ที่
21-30 ธ.ค.62 และวันที่ 9-18 ม.ค.63 ปริมาณน้าที่ได้ 40,500 เมตร ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ต.สุ ข สวั ส ดิ์ สู บ น้ าไปยั ง แหล่ ง น้ า จ านวน 3 จุ ด ปริ ม าณน้ าที่ ไ ด้
110,240 ลบ.ม. ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
 ร่องจังเอิญ – หนองใหญ่ ระยะทาง 3681 ม. ปริมาณน้า 20,040
ลบ.ม. ดาเนินการวันที่ 25 ก.พ. - 5 มี. 63
 ห้วยแฮด - หนองเหล็ก ระยะทาง 1253 ม. ปริมาณน้า 32,000
ลบ.ม. ดาเนินการวันที่ 9 - 18 ก.พ. 63
 ห้วยแฮด – หนองสลักได ระยะทาง 2039 ม.ปริมาณน้า 32,000
ลบ.ม. ดาเนินการวันที่ 9 - 28 ก.พ. 63
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3) อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ต.ผือใหญ่ - สูบน้าจากหนองน้า ทต.ผือใหญ่–หนองสร้าง
ทอง ม.2 ต.ผือใหญ่ ระยะทาง 1,000 ม. ดาเนินการวันที่ 5 -16 ก.พ.63 ปริมาณ
น้าที่ได้ 32,000 ลบ.ม. ดาเนินการแล้วเสร็จ
4) อ.ห้วยทับทัน
 ต.จานแสนไชย – สู บ น้ าจากหนองเข็ ง บ้ า นน้ าค า หมู่ ที่ 11
ไปหนองแสนไชย บ้านหนองแสนไชย หมู่ที่ 10 ตาบลจานแสนไชย อาเภอห้วยทับทัน
ระยะทาง 3,000 เมตร ดาเนินการ 2 ห้วง วันที่ 15 – 24 ก.พ.63 /วันที่ 25 ก.พ. –
5 มี.ค.63 ปริมาณน้าที่ได้ 40,080 ลบ.ม. ดาเนินการแล้วเสร็จ และ อปท.ในพื้นที่
ด าเนิ น การแจกจ่ า ยน้ าให้ ถั ง เก็ บ น้ าส ารองของราษฎร ในพื้ น ที่ ต.จานแสนไชย
เริ่มดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน ปริมาณน้าที่ได้ 8,800,000 ลิตร
5) อ.ขุขันธ์
 ต.กั น ทรารมย์ – สู บ น้ าเข้ า แหล่ ง น้ าต้ น ทุ น ผลิ ต ประปาในพื้ น ที่
หนองชั่งพันธ์ บ้านกันทรารมย์ ตาบลกันทรารมย์ ระยะทาง 2,000 เมตร ดาเนินการ
2 ห้ ว ง วัน ที่ 29 ก.พ. –9 มี. ค.63 และวันที่ 10 – 19 มี. ค.63 ปริมาณน้าที่ ไ ด้
54,000 ลบ.ม. ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ และ อปท.ในพื้ น ที่ ด าเนิ น การแจกจ่ า ยน้ า
ให้ ถั ง เก็ บ น้ าส ารองของราษฎรในพื้ น ที่ ต.กั น ทรารมย์ เริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ปริมาณน้าที่ได้ 240,000 ลิตร
6) อ.ศรี รั ต นะ โครงการชลประทานศรี ส ะเกษ ปล่ อ ยน้ าจากอ่ า งห้ ว ยทา
ช่ว ยพื้น ที่เกษตรปลู ก ข้าวโพดในพื้น ที่ ต.สะพุง ต.ศรีโ นนงาม ต.ศรีแก้ว ต.พิงพวย
เริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 ม.ค.63 ระยะด าเนิ น การ 21 วั น ปริ ม าณน้ าที่ ไ ด้
6,350,400 ลบ.ม. ดาเนินการแล้วเสร็จ
7) อ.อุ ทุ ม พรพิ สั ย โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ติ ด ตั้ ง
รถเครื่องเจาะบาดาล จานวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณน้าใต้ดินสาหรับผลิตประปา
หมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และในเขตเสี่ยงภัยแล้ง ในพื้นที่ตาบล
โคกหล่ า ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 ก.พ. 2563 ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ และ อปท.ในพื้ น ที่
ด าเนิ น การแจกจ่ ายน้าให้ ถั ง เก็ บ น้ าส ารองของราษฎรในพื้ น ที่ ต.ขะยุ ง และ ต.แข้
เริ่มดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 18 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ปริมาณน้าที่ได้ 45,000 ลิตร
 ต.โคกจาน สูบน้าเข้าประปาหมู่บ้านระยะทาง 200 ม. เริ่มดาเนินการ
25 มี.ค.63 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ต.แขม สูบน้าเข้าประปาหมู่บ้าน เริ่มดาเนินการ 31 มี.ค.63 ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
8) อ.กั น ทรารมย์ โครงการชลประทานศรี ส ะเกษ และ อปท.ในพื้ น ที่
ดาเนินการแจกจ่ายน้าให้ถังเก็บน้าสารองของราษฎรในพื้นที่ ต.ผักแพว ดาเนินการ
ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ปริมาณน้า 384,000 ลิตร
9) อ.น้าเกลี้ยง อปท.ในพื้นที่ เติมน้าระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.น้าเกลี้ยง
ระยะทาง 500 ม. รวม 10 วัน ปริมาณน้า 25,000 ลบ.ม. ดาเนินการแล้วเสร็จ
10) อ.ขุ น หาญ อปท.ในพื้ น ที่ ด าเนิ น การแจกจ่ า ยน้ าให้ ถั ง เก็ บ น้ าส ารอง
ของราษฎรในพื้นที่ ต.โนนสังข์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน
ปริมาณน้าที่ได้ 60,000 ลิตร
/11) อ.ภูสิงห์...
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11) อ.ภูสิงห์ สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษติดตั้งเครื่องสูบน้า ช่วยเหลือพื้นที่
ทางการเกษตร จานวน 1,220 ไร่ ในพื้นที่ตาบล ห้วยตึ๊กชู (บ.นกยูง บ.นกยูงเงิน
บ.นกยูงทอง) ปริมาณน้า 60,000 ลบ.ม. ดาเนินการแล้วเสร็จ
12) อ.เมืองศรีสะเกษ
 ตาบลหนองแก้ว ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน
2563 และห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 13 เมษายน 2563 รวม 20 วัน ติดตั้งเครื่อง
สูบน้าระยะไกล จานวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน้าจากห้วยซัน ต.โพนข่า ไปพักเก็บไว้ที่คลอง
อี ส านเขี ย ว บ.โนนอี ปั ง หมู่ ที่ 8 และสู บ ส่ ง เข้ า หนองน้ าต้ น ทุ น ผลิ ต น้ าประปา
บ้านโนนอีปัง ระยะทาง 5,500 เมตร ปริมาณน้าที่ได้ 40,000 ลบ.ม. ราษฎรได้รับ
ประโยชน์ 296 ครั ว เรื อ น 1,283 คน ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ และระหว่ า งวั น ที่
15 – 24 เมษายน 2563 รวม 10 วัน และสูบน้าจากคลองอีสานเขียว บ.โนนอีปัง
ม.8 ต.หนองแก้ว มายังแหล่งน้าต้นทุนบ้านโนนดั่ง ต.หนองแก้ว ระยะทาง 2,500
เมตร ปริมาณน้าที่ได้ 40,000 ลบ.ม. ราษฎรได้รับประโยชน์ 138 ครัวเรือน 586 คน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ตาบลทุ่ม ดาเนินการระหว่างวันที่ 14 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม
2563 รวม 22 วัน ดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้าแรงดันสูง ขนาด 14 นิ้ว 2 เครื่อง
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี สูบน้าจากแหล่งน้า
ใกล้เคียง มายังแหล่งน้าต้นทุนบ้านโนนแกด หมู่ 6 และ หมู่ 7 ตาบลทุ่ม ระยะทาง
1,100 เมตร ปริมาณน้าที่ได้ 72,000 ลบ.ม. ราษฎรได้รับประโยชน์ 409 ครัวเรือน
1,328 คน ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. วาตภัย พื้นที่ประสบวาตภัย (ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 17 กุ มภาพันธ์ 21 พฤษภาคม 2563) จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษมี พื้ น ที่ ป ระสบวาตภั ย รวม 21 อ าเภอ
(ยกเว้น อ.บึงบูรพ์) 153 ตาบล 621 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 3,614 ครัวเรือน
6,091 คน ความเสี ย หาย ที่ อ ยู่ อ าศั ย 2,582 หลั ง โรงเรื อ น/ยุ้ ง ข้ าว 558 หลั ง
คอกสัตว์ 474 หลัง และเสียชีวิต เพศชาย 2 ราย (อ.ขุขันธ์ และ อ.กันทรลักษ์)
การให้ความช่วยเหลือ
สานักงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แจกจ่ายถุงยังชีพ 991 ชุด การช่วยเหลือ
โดยการซ่อมแซมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1,582 ครัวเรือน รวมเป็น
เงิน 3,127,740 บาท และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือ 2,032 ครัวเรือน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
(2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ)
(3) ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ (สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ)
(4) สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังประจาเดือนพฤษภาคม 2563 (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(5) รายงานความก้ า วหน้ า โครงการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษงานบุ ญ ปลอดเ หล้ า
เดือนพฤษภาคม 2563 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ)
(6) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ (กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ)
/(7) สรุปภารกิจ...
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มติที่ประชุม

(7) สรุ ปภารกิ จการด าเนิ นงานตามภารกิ จของหน่ วยงานสั งกั ดกระทรวงแรงงานจั งหวั ด
ศรี สะเกษ ระหว่ างเดื อนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (ส านั กงานแรงงานจั งหวั ด
ศรีสะเกษ)
(8) อุป กรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์ ติ ดตามตัว ผู้ กระทาผิ ด (EM) (ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษและสานักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ)
(9) การปล่ อยชั่ว คราวผู้ เ ข้า รับ การตรวจพิสู จน์ (ผู้ เสพ/ผู้ ติด ยาเสพติ ด ) ในช่ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษและสานักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
3 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 น.

2

5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนมิถุนายน 2563
กิจกรรม
สถานที่
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563
-พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
-อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ

หน่วยงาน

สานักงาน
จังหวัด
ศรีสะเกษ

เวลา 10.00 น.

-กิจกรรมจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ

-อ่างเก็บน้าห้วยสาด หมู่ที่ 3 -ที่ทาการ
ตาบลซา อาเภอเมืองปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

เวลา 12.00 น.

-กิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน”

-สถานีรถไฟศรีสะเกษ

-ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ

เวลา 13.30 น.

-พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป
สาคัญประจาจังหวัดศรีสะเกษ (หลวงพ่อโต)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ

-วัดมหาพุทธาราม
พระอารามหลวง

-สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
ศรีสะเกษ
ส่วนราชการที่มี
สานักงานอยู่ใน
ศาลากลาง
จังหวัด
ศรีสะเกษ

10 มิถุนายน 2563
เวลา 16.00 น.

-บริเวณพื้นที่สานักงานของ
แต่ละหน่วยงาน
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ที่
3

วัน/เดือน/ปี
5 มิถุนายน 2563
9 มิถุนายน 2563
12 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563
23 มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
เลิกประชุม

กิจกรรม
การรับบริจาคโลหิต

สถานที่
-อ.เมืองจันทร์
-อ.ศรีรัตนะ
-อ.ยางชุมน้อย
-อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
-อ.ไพรบึง
-วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
-อ.อุทุมพรพิสัย
-ร.ร.ขุขันธ์

หน่วยงาน
สานักงาน
เหล่ากาชาด
จังหวัด
ศรีสะเกษ

รับทราบ
5.2 กาหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
รับทราบ
เวลา ๑2.30 น.

ลงชื่อ

ศิร์รัชช์ จันทร์เรือง
(นายศิร์รัชช์ จันทร์เรือง)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จดรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ณัฐรดา ปัทมวัฒน์
(นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

