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

ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 4/2565 ประจ าเดือนเมษายน 2565 
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอศิลาลาด ชั้น 2 

ผู้มาประชุม 
๑. นายกองตรี ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด 
๒. นายวสันต์  ระดมเล็ก   ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
๓. พ.ต.ต. พงษ์อ านาจ สมศรี   แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
๔. นายจรูณ  สาลีวัน   สมาชิด อบจ. ศรีสะเกษ เขตอ าเภอศิลาลาด 
๕. พ.อ.ต. ยุทธพงษ์  ทวิชศรี   ปลัดอ าเภอ 
๖. นายสุพิช  แดงบุญเรือง   วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
๗. ร.ท. จัตตุวัฒน์  บุตรด ี   สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๘. ร.ท. ประสิทธิ์  จันทรประทักษ์  หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
๙. นายธนาวุฒิ  ปิยะวงษ์   แทน พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๑๐. นายกิติพงษ์  สอดศรี   ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๑๑. นางพัชรีวรรณ  สีมาขันธ์   ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอศิลาลาด 
๑๒. นายทรงศักดิ์  มณีวรรณ   แทน สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๑๓. นางพิณยา  ทองขอน   ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 17 ศิลาลาด 
๑๔. นายสมภพ  ศรีภาค์   ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๑๕. นายมหินทร  เทพิน   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๑๖. นายอนุชา  ปัญญานนท์   ผอ. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๑๗. นายพงษ์สา  หารไชย   แทนนายก อบต.หนองบัวดง 
๑๘. นายสวัสดิ  นากรณ์   แทนนายก อบต. โจดม่วง 
๑๙. นายสุเทพ  จันเทพ   แทน นายก อบต.กุง 
๒๐. นางบุญล้น  ธรรมวัตร   ก านันต าบลโจดม่วง 
๒๑. นายประวัฒิ  เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๒๒. นายวิมาล  ทองกลม   ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๒๓. นายธวิทย์  วรรณวงษ์   ก านันต าบลกุง 
๒๔. นางสาววิจิตรา  ทองบ่อ   แทน ผอ.รพ.ศิลาลาด 
๒๕. นายนัฐพงศ์  สายหยุด   แทน ศูนย์ศึกษาพิเศษศรีสะเกษ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง   ผอ.รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร 
๒. นายเชาวรัตน์ฤทธิ์  บุตรมา  ผจก. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยย่อย

     ศิลาลาด 
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล 
๔. เจ้าหน้าที่พลศึกาอ าเภอศิลาลาด 
๕. นายก อบต.คลีกลิ้ง 

 
 

 

 



- 2 – 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกองตรี ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 การแต่งตั้ง (ย้าย) 
   ด้วยกรมการปกครอง ได้มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย) เจ้าพนักงานปกครอง โดยให้
เดินทางไปด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2565 
      1) พ.อ.ต. ยุทธพงษ์  ทวิชศรี  ต าแหน่งเดิม ปลัดอ า เภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ท าการปกครองอ าเภอศิลาลาด  ศรีสะเกษ สังกัดใหม่ ปลัดอ าเภอ          
(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ท าการปกครองอ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 นายวสันต์  ระดมเล็ก 3.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษร่วมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง” 

   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าโครงการรณรงค์  
แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ศรีสะเกษพร้อมใจ         
นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง” เพ่ือรณรงค์ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้สืบสานและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 2 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 06.30 น. ณ ลานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ าค า) 

   ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอศิลาลาด จึงขอเชิญ
ท่านพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. ณ ลานโคปุระ      
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ าค า) การแต่ง
กายชุดผ้าไทยพื้นเมือง 

มติที่ประชุม  ทราบ 
    3.2 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานศนูย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา

คนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ 
มติที่ประชุม   
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อน
การด าเนินงานศูนย์ขจัดความยากจน ซึ่งมีเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้าอยู่ในระบบ จ านวน 
1,025,782 คน การแบ่งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระดับ (1) อยู่รอด (2) พอเพียง (3) ยั่งยืน  และให้
นายอ าเภอก ากับติดตามการวิเคราะห์ปัญหาการจัดท าแผนครัวเรือนโดยทีมพ่ีเลี้ยงซึ่งเป็นกลไกลที่ส าคัญที่จะท าให้การ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขแบบพุ่งเป้า เกิดเป็นรูปธรรม โดยการวิเคราะห์ 4 ท ทัศนคติ 
ทักษะ ทรัพยากร ทางออก และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือให้ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และขอเน้นย้ าการให้
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยของศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม 
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระแห่งชาติ วาระจังหวัด สาระอ าเภอ โดยใช้กลไกลด้วยแนวทาง 2 มิติ คือ มิติ
ยาฝรั่ง ท าให้อยู่รอด ไม่เดือดร้อน ท าให้มีบ้าน ได้เรียนหนังสือ และมิติยาฝรั่ง ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฏีใหม่ โดยให้ด าเนินการแก้ไขปัยหาให้แล้วเสร็จภายใน 
30 กันยายน 2565 
มติที่ประชุม  ทราบ 
   3.3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ด าเนินการดีเด่นด้าน
การป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   ด้วยกรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค (ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ว่า ได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2565 และมอบรางวัลให้แก่บุคคล
และองค์กรที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอความ
อนุเคราะห์กรมการปกครอง ให้ประชาสัมพันธ์และแจ้งหน่วยงานในสังกัด ในการสรรหาบุคคลและองค์กร หากมีผู้
ประสงค์จะส่งเข้ารับพิจารณาสามารถส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในวันที่ 12 เมษายน 
65 
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.4. การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อ
ต่างๆว่าได้มีเหตุเพลิงไหม้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เริ่มมีความถ่ีบ่อยครั้ง ประกอบกับในทุกปีประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่
ฤดูร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้มีอากาศแห้งและเอ้ือยต่อการเกิด
เพลิงไหม้ได้เอง ดังนั้นจึงขอแจ้งก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมมาตรการในการ
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม  ทราบ 
พ.ต.ต. พงษ์อ านาจ สมศรี  3.5 สถานีต ารวจภูธรสิลาลาด มีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ คือการตั้ง
จุดตรวจจุดสกัดท่ี 5 แยก โจดม่วง โดยก าหนดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนสงกรานต์ และช่วงหลังสงกรานต์ โดยเน้นย้ า
เกี่ยวกับการดื่มสุราแล้วขับ และการอ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยเน้นมาตรการเหมือนปีที่แล้ว 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นายทรงศักดิ์  มณีวรรณ   ส านักงาสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด 19 โดยจังหวัดมีมาตรการป้องในในช่วงสงกรานต์ 65 โดยประชาชนทยอยเดินทางกลับบ้าน โดยจะ
เน้นการเฝ้าระวังกลุ่ม 608 กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการฉีดวัคซีน ศิลาลาดไม่ได้ฉีด 1 -3 ยังเยอะอยู่ โดยให้     
อสม. เข้าไปท าความเข้าใจในกลุ่ม 608 ให้เข้ามารับวัคซีน ส่วนมาตรการเข้าร่วมงานยังคงเป็นการงดเลี่ยงการ
สังสรรค์ ตรวจเอทีเคก่อน 72 ชั่วโมง โดยพ้ืนที่ต้องได้รับวัคซีน 30 เปอร์เซ็น มาตรการต่างๆในการป้องกันยังคงใช้
มาตรากรควบคุมเดิม ส าหรับมาตรการป้องกันโควิด 19 ในช่วงสงกรานต์ ห้ามปะแป้ง ห้ามสาดน้ า ส าหรับผู้ที่ตรวจ
เจอ ต้องด าเนินการรักษาตัวที่บ้านโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เข้าติดต่อเข้ารับการรักษา (เจอ 
แจก จบ) 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ประธานฯ   ฝากสถานีต ารวจด้วยเกี่ยวกับการสาดน้ า ปะแป้งหากเจอก็ขอฝากให้ไปเตือนหน่อย หาก
หน่วยงานอื่นไปเตือนจะไม่ค่อยกลัว 
มติที่ประชุม  ทราบ 
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   3.6 โรงพยาบาลศิลาลาด 
น.ส. วิจิตรา  ทองบ่อ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เข็มกระตุ้น โดยเริ่มฉีดตั้งแต่ 1 มีนาคม 
2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถฉีดได้ที่ รพ.สต. ทุกแห่ง สามารถเดินเข้าไปฉีดได้
เลยไม่ต้องจองการฉีดล่วงหน้า เรื่องที่สองเกี่ยวกับเงินบริจาคของพระอาจารย์จรันที่ได้บริจาคสร้างตึกทันตกรรมและ
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตอนนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะมีการก าหนดวันเปิดอาคารต่อไป  
มติที่ประชุม  ทราบ 

   3.7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  

นายกิติพงษ์  สอดศรี แจ้งให้ อปท. จัดท าแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ที่แจ้งมาเป็นเกี่ยวกับปัญหา
วัคซีนขาดตลาด เรื่องที่สอง เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้น าลงในกลุ่มไลน์เกี่ยวกับโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ตัวนี้จะเป็น
โครงการของ ธ.ก.ส. ท าขึ้น เป็นโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้เป็นเงินกู้ ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ ถ้ามีผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส ได้  
มติที่ประชุม  ทราบ 
   3.8 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นายมหินทร  เทพิน ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอศิลาลาดที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการก่อสร้าง
อาคารส านักงานใหม่ เรื่องที่สองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนการท าเกษตรต้องท าประชาคมผ่านผู้น า
หมู่บ้าน เรื่องที่สามพ้ืนที่การปลูกมันส าปะหลังต าบลหนองบัวดง 1,000 กว่าไร่ เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินส่วนต่าง 10 
ราย ประมาณ 200 ไร่ เรื่องท่ี 4 การ โอน ย้าย ท่อนพันธ์มันส าปะหลัง โดยพื้นที่หนองบัวดงไม่สามารถขาดท่อนพันธ์
มันส าปะหลังได้ เพราะเป็นโรคแมลงหวี่ขาว ขอแจ้งให้ทางต ารวจ ผู้บริหาร ทราบว่าหากเห็นรถขนย้ายท่อนพันธุ์มัน
ส าปะหลัง ได้ตรวจสอบหรือซักถามทางส านักงานเกษตรอ าเภอศอลาลาดได้ โดยถ้าเกิดโรคต้องท าลายพ้ืนที่ทั้งหมด 
ส่วนท่อนพันธุ์ 89 ที่ทางหนองบัวดงปลูกเป็นท่อนพันธ์ที่ไม่ทนต่อโรค ทาง สนง.เกษตรอ าเภอจะเข้าไปท าความเข้าใจ
กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในต าบลหนองบัวดงทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.9 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด 
นายธนาวุฒิ  ปิยะวงษ์ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาดขอแจ้งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์ขจัดจนฯ ของ
อ าเภอศิลาลาด ส านักงานได้จัดท าค าสั่งต่างๆ ของการด าเนินงานฯ ส าหรับคนจนรอบแรก 89 และเพ่ิม ครัวเรือน 
ตรวจสอบพบ 7 ครัวเรือน รอบท่ี 2 จ านวน 58 ครัวเรือน  คงเหลือ 12 ครัวเรือน มีมิติการตรวจสอบจ านวน 12 
ด้าน โดยให้ทีมพ่ีเลี้ยงไปเป็นชุดพ่ีเลี้ยงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ที่ได้ด าเนินการส ารวจแล้ว  โดยใช้แนวทาง 4 ท 
ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก โดยภายในเดือนมีนาคมวิเคราะห์ปัญหา เดือน 1 – 15 เมษายน จ าแนก
ครัวเรือน 3 ประเภท คือ พัฒนาได้ สงเคราะห์ ไม่ขอรับความช่วยเหลือ และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 
กันยายน 65  
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศิลาลาด 
นางพัชรีวรรณ  สีมาขันธ์  ขอบคุณบ้านเกิ้งท่ีเข้าประกวดชุมชนจิตอาสา โดยได้รับรางวัลรองชนะระดับจังหวัด 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.11 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
นายสมภพ  ศรีภาค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยทางจังหวัดได้ให้อ าเภอแจ้งไปยัง อปท. สนับสนุน
การด าเนินการจัดตั้งด่านชุมชน และด าเนินการตามมาตรการโควิด 19 โดยเริ่มตั้งแต่ 11 – 17 เมษายน โดยใช้
มาตรการ 4 ห้าว 3 ต้อง  
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มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.12 สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
ร.ท. จัตตุวัฒน์ บุตรดี หน่วยสัสดีมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการคัดเลือกทหาร ในวันที่ 9 เมษายน 65 โดยอ าเภอมียอด
การคัดเลือกประมาณ 100 กว่าราย โดยบุคคลที่มาจากจังหวัดอ่ืนที่จะมาคัดเลือกทหารในวันดังกล่าวขอให้ตรวจ 
ATK ก่อน ส าหรับคนที่จะมาคัดเลือกที่ติดโควิด ขอให้ทางสาธารณสุขออกหนังสือรับรองว่าติดโควิดยื่นให้ส านักงาน
สัสดีอ าเภอครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ประธานฯ  การตรวจโควิดมีหน่วยรับตรวจไหม หรือสามารถตรวจเองได้  
สาธารณสุข  รพ.สต.สามารถตรวจรับรองให้ได้โดยการน า ATK ไปเอง 
สัสดีอ าเภอ ปัญหาในการตรวจคือกลัวคนที่เอาผลตรวจของคนอ่ืนมายื่น 
ประธานฯ หากคนที่ติดแล้วเอาหนังสือมายื่นไม่ต้องเข้ามารับการตรวจเลือก แต่ถ้าหลังจากหายภายในวัน
คัดเลือกต้องมาคัดเลือกในวันดังกล่าว 
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.13 ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางพิณยา  ทองขอน ในนามตัวแทนการศึกษาเขต 17 ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายอ าเภอก็ขอแสดงความ
ยินดีกับท่านนายอ าเภอที่เลื่อนข้ึนต าแหน่ง นอ.สูง และที่ได้แจ้งว่าจะด าเนินกรจัดงานวันครูก็ขอเลื่อนออกไปก่อนไม่มี
ก าหนดเพราะครูติดโควิดจ านวนมาก และเรื่องเกี่ยวกับความเป็นห่วงในช่วงปิดเทอมจะมีข่าวเกี่ยวกับเด็กจมน้ า      
ฝากทางผู้น าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเล่นน าของนักเรียน นักศึกษาด้วย 
มติที่ประชุม  ทราบ 
นายอนุชา  ปัญญานนท์ ขอแจ้งในส่วนของศิลาลาดวิทยาขอแจ้งว่าได้มีเลขท่ีบ้านแล้ว คือ 192 ม.11 การรับสมัคร
นักเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ที่ ร.ร.ศิลาลาดวิทยาทุกวัน 
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.14 วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
นายสุพิช  แดงบุญเรือง ขอขอบคุณ ท่านพงษา  หารไชย ที่ได้น าทีมงานไปแสดงบ้านดีของฉัน ในวันที่ 9 – 13 
มีนาคม และขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้น าทีมงานไปแสดงด้วย เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอ      
ศิลาลาด ได้ให้โอกาสในการแข่งขันกีฬา โดยมีทางอดีตผู้ตรวจ กธจ. ร่วมแข่งขันด้วย อีกเรื่องคือการพิจารณากองทุน
สตรี โดยการพิจารณาเงินกู้ให้ทางอ าเภออนุมัติ จ านวน 200,000 บาท โดยการอนุมัติเงินเป็นการอนุมัติในการ
อนุมัติให้กลุ่มไม่ใช่อนุมัติให้ในนามส่วนตัว น าเรียนที่ประชุมทราบครับ  
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.15 องค์การบริหารส่วนต าบลกุง 
นายสุริยา  ทันเทพ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลกุง ขอแจ้งเกี่ยวกับรถขยะ อาทิตย์หน้าสามารถน าออกมา
บริการเก็บขยะได้แล้ว เรื่องที่สองเกี่ยวกับการด าเนินงานก่อสร้างบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล ทางจังหวัดได้ส่งเรื่องกลับมาให้
ประชาคมใหม ่
ประธานฯ  ท าไหมต้องส่งเรื่องกลับไปกลับมา 
ท้องถิ่นอ าเภอ  ในส่วนของการก่อสร้างบ่อก าจัดปฏิกูลตอนนี้ทางส านักงานที่ดินได้แจ้งแนวทางว่าต้อง
ด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยร่วมกับฝ่ายกปกครองในการส ารวจสถานที่ว่าจะขอ
ใช้พื้นที่สาธารระในขอบเขตอย่างไร ก็จะด าเนินการตามที่ดินจังหวัดแจ้งแนวทางมาให้เร็วที่สุดครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
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 3.16 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
นายพงษา  หารไชย ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ โดยบ้านหนอง
บัวดง ม.6 หนองบัวทอง ม.1 และโนนสมบูรณ์ ม.2 ได้มีประคมให้ อบต.ท าหนังสือใช้ที่ราชพัสดุ โดยจะใช้เป็นสนาม
ฟุตบอลมาตรฐาน โดยมีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ตอนนี้ด าเนินการไปได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็น โดยได้ความอนุเคราะห์
จากท่าน สจ. เอารถแบ็คโฮมาขุดตอไม้ออก 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การจัดงานสักการะพระพุทธศิลาลาดมงคล ครั้งที่ 2/2565 
ประธานฯ  การจัดงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและสรงน้ าพระพุทธศิลาลาดมงคล ครั้ง ที่ 
2/2565 จะก าหนดในวันที่ 12 – 13 เมษายน 2565 โดยมีก าหนดการ และอ าเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการตาม
เอกสารที่แนบวาระการประชุม ดังนี้  

วันที่ 12 เมษายน 2565 

 เวลา  14.00  น. - คณะพระสงฆจ์าริกธุดงค์ถึงสวนพุทธศิลาลาดมงคล 

 เวลา  18.00  น. - พุทธศาสนิกชนพร้อมกันบริเวณพิธีฯ ร่วมท าวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมฯ 

วันที่ 13 เมษายน 2656 

 เวลา  07.00  น. - พิธีท าบุญใส่บาตร “แต่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียว” ณ ล าน้ าเสียว 

 เวลา  09.00  น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีฯ 

 เวลา  10.00  น. - พิธีสรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ อ าเภอศิลาลาด 

 เวลา  13.00  น. - พิธี “ถวายพระพุทธศิลาลาดมงคล” และสรงน้ า “พระพุทธศิลาลาดมงคล” 

 
ประธานฯ   ส าหรับกิจกรรมการรดน้ าผู้สูงก็ขอฝากทาง อบต.ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ จั ด ส ถ า น ที่ ใ น ร
กิจกรรมรดน้ าด าหัวด้วย 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 
          นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ    
                    เจ้าหน้าที่ปกครอง    
                  ผู้จดรายงานการประชุม             
             
    
        นายวสันต์  ระดมเล็ก 
           ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


