
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย       

ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 3/2564 ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ กองทุนขยะเพื่อชีวิต บ้านเกิ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด  

จังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้มาประชุม 
๑. กต.ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด 
๒. นายวสันต์ ระดมเล็ก  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
๓. นายสวรรค์ วรโพด   ปลัดอ าเภอ 
๔. นายวีระพงศ์ ค านึง   ปลัดอ าเภอ 
๕. พ.ต.อ. พงษ์พิเชษฐ์  นิลจันทร์  ผกก.สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
๖. นางพัชรีวรรณ สีมาขันธ์   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯอ าเภอศิลาลาด 
๗. นายอุทิศ พิทักษา   สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๘. นายกิติพงษ์ สอดศรี   ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๙. นายสุพิช แดงบุญเรือง  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๐. นายมหินทร เทพิน   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๑๑. นายกานต์ เวียงเหล็ก  แทนผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
๑๒. นายจรูณ  สาลีวัน   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ เขตอ าเภอศลิาลาด 
๑๓. นายอนุชา ปัญญานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๑๔. นายธวิทย์ วรรณวงษ์  ก านันต าบลกุง 
๑๕. นายวิมาล ทองกลม  ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๑๖. นายประยูร นิยม   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
๑๗. นายประวัฒิ เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๑๘. นายส าราญ มหาทอง  ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๑๙. ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์  หน.โครงการส่งเสริมศอลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
๒๐. นายจ านวง แก้วค า   แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง 
๒๑. นายวรินทร นาห่อมวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 
๒๒. นายอมร  ธุษาวัน   พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๒๓. ร.ท. จุตตุวัฒน ์ บุตรดี   สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๒๔. ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์  หน.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ 
๒๕. นายสุพรรณ จันทาทอง  แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
๒๖. นายมานิต ทองขอน  แทนประธานกลุ่มเครือการศึกษา ที่ 17 ศิลาลาด 
๒๗. นายสาคร ศรีศิลป์   เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าอ าเภอศิลาลาด 
๒๘. นายชลธาร ศิริโสตร์   สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอราษีไศล 
๓. ก านันต าบลโจดม่วง 
๔. โรงพยาบาลศิลาลาด 
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ระเบียบก่อนวาระการประชุม  

   การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบ้านเกิ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรี      
สะเกษ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ ผู้บริหาร
หน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 3/2564 ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ก านันทุกต าบล ดังนี้ 

   1) ร่วมพิธี เทปูนส่ วนเศียรพระพุทธศิลาลาดมงคล ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564             
ณ สวนพระพุทธศิลาลาดมงคลเฉลิมพระเกียรติ 

   2) ร่วมพิธีจิตอาสาพระราชทาน (ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ ริมแม่น้ าเสียวและหอประชุมอ าเภอศิลาลาด 

   3) ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 
2564 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ต าบลคลีกลิ้ง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 662/2564 เรื่องมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ฉบับที่ 4) โดยที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 
19) ก าหนดผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมในงานประเพณี การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรม      
การแสดงดนตรี รถแห่หรือรถแห่ดนตรีสด ฯลฯ 
   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษให้การจัดกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ออก
ค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษตาม มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
   1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคอ าเภอ (ศปก.อ าเภอ) พิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมที่มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน  
   กรณีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคอ าเภอ (ศปก.อ าเภอ) พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาต
จัดกิจกรรมใดมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาต่อไป 
   2. กรณีผู้ร่วมงานเกิน 500 คน ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เสนอ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษพิจารณา 
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   3. ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดกิจกรรม 
ตามข้อ 1 วรรคสอง และข้อ 2 ให้เสนอรูปแบบ แผนงานการจัดกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันโรคและควบคุมโรคให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาอนุญาต แล้วเสนอ
เรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.2 การจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจ าปี 2564 
   ด้วยอ าเภอศิลาลาด ได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจ าปี 2564 
ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ อ าเภอศิลาลาด 
จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจ าปี 2564 
   3.3 การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าปี 2564  
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จงหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนดออกหน่วย
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าปี 2564 ในเขตพ้ืนที่อ าเภอศิลาลาด ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วัดบ้านหลักด่าน อ าเภอ
ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.4  ฝ่ายความม่ันคง 
นายสวรรค์  วรโพด ฝ่ายความมั่นคงอ าเภอ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิบัติการ 238 ปีพิทักษ์นคร
ล าดวน โดยอ าเภอได้ร่วมกับต ารวจและส่วนที่เกี่ยวข้องออกกวาดล้างอาชญากรรมและกวาดล้างยาเสพติดโดยมีการ
ปล่อยแถวที่ สภ.ราษีไศล และจากการปฏิบัติในพ้ืนที่สามารถจับกุ่มผู้เสพได้ จ านวน 3 ราย น าส่งบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบ
สมัครใจจ านวน 1 ราย ด าเนินคดี 2 ราย 
   2. ในห้วงนี้เป็นช่วงที่เข้าฤดูแล้ง อาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น ดังนั้นจึงขอแจ้งฝากประชาสัมพันธ์
ไปยังผู้น าชุมชน หากเกิดวาตภัยขึ้นในพ้ืนที่และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้รายงานเหตุไปยังอ าเภอด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.5 สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 

พ.ต.อ. พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด ขอฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการหลวงลวงของระบบ 
SMS ที่มีข้อความเกี่ยวกับว่าคุณได้รับอนุมัติเงินอย่างนั้น อย่างนี้ ตัวนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย 
   2. เกี่ยวกับเรื่องการส่งของมาที่ผู้รับโดยที่ผู้รับไม่ได้เป็นคนสั่ง ตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะ
เป็นเกี่ยวกับการส่งของผิดกฎหมาย ฝากเตือนอย่าไปรับพัสดุ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นายอุทิศ พิทักษา ส านักงานสาธารณสุขขอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไทยพบ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 829 ราย ติดเชื้อในประเทศ 822 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม จ านวนผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่
เป็น 14,545 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 18,782 ราย จังหวัดศรีสะเกษยังไม่พบผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอก
ใหม ่ส าหรับมาตรการการป้องกันคือการใช้ DMHTT  
   2. เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนโรคที่ระบาดในช่วงนี้คือโรคท้องร่วง ฝากประชาสัมพันธ์ด้วย         
การป้องกันคือให้กินอาหารที่สดใหม่ ไม่เก็บค้างคืน หากเป็นโรคนี้เมื่อมีอาการท้องร่วงให้ดื่มแร่ธาตุเกลือ หากอาการ
ไม่ดีข้ึนให้รีบมาพบแพทย์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  

นายกิติพงษ์  สอดศรี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาดมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (1) เกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตอนนี้ได้รับครบทุกต าบลแล้ว ยอด 102% ประมาณ 3,000 ราย (2) การออกหน่วย
บริการสัตว์เคลื่อนที่ที่อุทยานธรรมดงยาง มีสุนัขของวัด จ านวน 45 ตัว สุนัขชาวบ้านประมาณ 30 ตัว (3) โครงการ
ส่งเสริมเกษตรกร ตอนนี้ของอ าเภอศิลาลาดได้พิจารณาคัดเลือกต าบลกุง (บ้านสงายง) เป็นกลุ่มเกาตรกรผลิตข้าว
อินทรีย์ (4) เกี่ยวกับการลงความร่วมมือระหว่างปศุสัตว์กับ ธกส. การให้บริการเงินสินเชื่อกลุ่มเกษตรกร ตอนนี้มีกลุ่ม
ของก านันต าบลหนองบัวดงที่เลี้ยงขุน 199 ตัว งบประมาณ 8 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของ ธกส.จังหวัด 
เพราะงบประมาณเกิน 3 ล้านบาททาง ธกส.อ าเภอไม่สามารถพิจารณาได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.8 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นายมหินทร  เทพิน ส านักงานเกษตรมีเรื่องแจ้งประมาณ 3 - 4 เรื่อง 
   1. ตอนี้เงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 500 บาท ได้เข้าบัญชีแล้ว  
   2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลัง ศิลาลาดมีเป้าหมาย 1,056 ราย มี
ลงทะเบียนแล้ว 615 ราย 
   3. การลงรณรงค์ลดการเผาตอซัง เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนาม MOU กับ๕โบตา
แล้ว ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์การเผาตอซัง 
   4. โรคใบด่างมันส าปะหลังใครจะปลูกมันส าปะหลังต้องแจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ทราบ หากเกษตรกรท่านใดจะน าเข้าท่อนพันธุ์จาก เบญจลักษณ์ ขุขันธ์ กันทรลักษ์  ต้องแจ้งกรมวิชาการเกษตรหรือ
เกษตรอ าเภอทราบ หากน าเข้ามาแล้วถูกจับต้องได้รับโทษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.9 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด 
นายอมร  ธุษาวัน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ (1) ความคืบหน้าโครงการโคก
หนองนา แบบยังไม่สมบูรณ์ โดยจะเริ่มขุดแปลงแรกที่แปลงของนานายบุญเพ็ง ที่ต าบลคลีกลิ้ง ในวันที่ 3 มีนาคม 
2563 โดยมีผู้รับจ้างจ านวน 4 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการ 26 ราย และมีแปลงของงบกรม 19 ครัวเรือน (2) วันที่ 8 
มีนาคม เป็นวันสตรีสากลทางจังหวัดให้แต่ละอ าเภอจัดกิจกรรมโดย พช.จะร่วมกับกลุ่ มสตรีด าเนินการปลูกผักสวน
ครัว โดยเป็นในหนึ่งมาตรการบรรเทาจากโควิด 19 (3) กองทุนบทบาทสตรี ตอนนี้อนุมัติไปแล้ว 2 โครงการ และ
อยากจะขอแจ้งให้กลุ่มวิสาหกิจแต่ละต าบลเสนอของบมา งบประมาณ 30,000 บาท ส าหรับกลุ่มที่คงค้างก็มีคงค้าง
อยู่ 4 กลุ่ม ตอนนี้ก็สามารถลงไปด าเนินการติดตามได้แล้ว 1 กลุ่ม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศิลาลาด 
นางพัชรี  สีมาขันธ์ ส านักงาน กศน. อ าเภอศิลาลาดฝากประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้น าชุมชนไปประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในเทอมนี้ ทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย ให้เข้าสอบ N-NET ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียน   
ศิลาลาดวิทยา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.11 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
นายส าราญ  มหาทอง ด้วยวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย ปีนี้ทางกรมขอให้งดการจัดกิจกรรม 
และการติดตามงานของ อบต.ทางส านักงานก็ได้มีหนังสือให้ทุก อบต.มาประชุมที่ส านักงานทุกเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.12 สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
ร.ท. จัตตุวัฒน์  บุตรดี ส านักงานสัสดีอ าเภอ มีเรื่องแจ้ง เกี่ยวกับการลงทะเบียนทหารกองเกิน ฝากประชาสัมพันธ์
ทางผู้น าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ครบก าหนดมาลงทะเบียนด้วย เรื่องที่ 2 การรับสมัครทะหารกองเกินเข้ากองประจ าการ
ทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้เต็มแล้ว เรื่องที่ 3 คนที่ผ่อนผันที่จะสละสิทธิ์ให้มาสละสิทธิ์ก่อนวันตรวจเลือก เพราะทาง ทบ. 
ได้มัหนังสือแจ้งมาแล้วว่าไม่สามารถสละสิทธิ์ในวันตรวจเลือกได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.13 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
ร.ท. ประสิทธิ์  จันทรประทักษ์  โครงการฯ มีเรื่องน าเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันการเลี้ยงหม่อนไหม 3 ภาษา (กลาง 
พ้ืนบ้าน (ลาว เขมร) และภาษาอังกฤษ โดยทางโครงการ ฯ ขอประสานความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียน       
ศิลาลาดวิทยาเพ่ือคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.14 ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายมานิต  ทองขอน ขอน าเรียนเกี่ยวกับการศึกษา ในเขตอ าเภอศิลาลาดมีโรงเรียนสังกัด สพฐ 15 โรงเรียน 
มัธยม 2 แห่ง คลีกลิ้งพัฒนาทร สังกัด สพม.28 และศิลาลาดวิทยาสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ โดยในช่วงนี้มีการสอบปลาย
ภาค และมีก าหนดปิดภาคเรียนในวันที่ 10 เม.ย. 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
นายอนุชา  ปัญญานนท์ มีเรื่องน าเรียนเกี่ยวกับการศึกษาในช่วงนี้ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนไปถึงช่วงเดือน
เมษายน โดยมีก าหนดสอบในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 เรื่องที่ 2 ร.ร.ศิลาลาดวิทยาได้รับเกียรติเป็นสนามสอบ
นักธรรม ฝากทางผู้น าไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบด้วย โดยจะมีการสอบในวันที่ 5 มีนาคม 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
นายจรูณ  สาลีวัน ขอขอคุณทุกคะแนนเสียงทุกเสียงที่ได้เลือกกระผมเข้ามาเป็นสมาชิก ตอนนี้ก็ได้มีการเรียก
ประชุมสภาแล้ว และนายกได้แถลงนโยบายต่อสภาแล้ว ส าหรับรองนายกที่ดูแลเรื่องการศึกษาก็คือ นายอภิศักดิ์     
แซ่จึง ส าหรับเรื่องของถนนที่ผมจะดูแลในส่วนของถนนบ้านขาม-กุง เห็นว่าการขยายถนนเป็นสิ่งที่ดี เดิมเป็นถนนแค่ 
5 เมตร ที่เห็นบางส่วนขยายก็กว้างข้ึนผมที่จะดูในเรื่องนี้ ส าหรับต าบลอ่ืนๆ ผมก็จะดูแลเท่าๆ กันครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.16 องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 
นายวรินทร  นาห่อมวรกุล ในช่วงนี้  ทางอบต.คลีกลิ้ ง  ไม่มี เ รื่ องชี้ แจงเกี่ ยวกับข้อรา ชการ แต่ฝาก
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดสอบการแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น 4,000 กว่าอัตรา ครับ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.17 องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
นายประยูร  นิยม ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากที่
ประธานไดก้ล่าว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในการสนับสนุนการจัดงานชนลาวเผ่า
เยอ เพราะอ าเภอไม่มีการประกาศเกี่ยวกับงานประเพณี ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.18 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
นายสุพรรณ์  จันทาทอง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มีเรื่องที่แจ้งที่ประชุมทราบครับ ตอนนี้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน เกี่ยวกับน้ าเอ่อท่วม ปัญหาเกิดขึ้น
ขึ้นที่หนองแห้ว โดยทางบ้านหนองพอกได้เปิดประตูระบายน้ าโดยเข้ามาท่วมไม่ได้ท านา โดยสรุปว่าให้ส ารวจที่เกิด
ปัญหาแล้วส่งผลให้อ าเภอผ่านไปยังโครงการชลประทาน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  เชิญ ผอ.สุพิชครับ 
นายสุพิช  แดงบุญเรือง ด้วยนายอ าเภอได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองอ าเภอ โดยผมได้ท า
ตารางงานไว้ ดังนี้ วันที่  1 เช้า  
   - พิธีบวงสรวงศาล  
   - ร าบวงสรวง 
   บ่าย 
   - แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
   เย็น 
   - ปฏิบัติธรรม 
   วันที่ 12 เมษายน เช้า 
   - นุ่งผ้าไทยใส่บาตร 
   - รดน้ าด าหัว 
   - แข่งขันเรือหาปลา 
   เย็น 
   - ตีคลีไฟ 
   นี่คือที่ได้ก าหนดไว้คราวๆ เสนอในที่ประชุมครับ 
นายมานิต  ทองขอน ในเรื่องนี้ผมขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพ่ือรับผิดชอบครับ 
นายจ านวง  แก้วค า ผมขอไปดูในเรื่องงบประมาณก่อนครับ 
ประธานฯ  ฝากทางรองนายกไปปรึกษากับรองอุทัยด้วยว่ามีงบประมาณในการจัดงานหรือเปล่ า       
โดยจะให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา และจะเรียกประชุมในสัปดาห์หน้าครับ มีท่านใดเสนอที่ประชุมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม 11.30 น. 
        นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
            นายวีระพงศ์  ค านึง 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
   
   


