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

ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 4/2564 ประจ าเดือนเมษายน 2564 
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโจดม่วง 

ผู้มาประชุม 
๑. ก.ต. ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด 
๒. นายวสันต์ ระดมเล็ก  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
๓. นายสวรรค์ วรโพด   ปลัดอ าเภอ 
๔. นายวีระพงศ์ ค านึง   ปลัดอ าเภอ 
๕. พ.อ.ต. ยุทธพงษ์ ทวิชศรี   ปลัดอ าเภอ 
๖. พ.ต.ท. ประยุทธ วรรนิวาช  แทนผกก.สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
๗. นางทิพทิวา ไชยปัญญา  แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯอ าเภอศิลาลาด 
๘. นายอุทิศ พิทักษา   สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๙. นายกิติพงษ์ สอดศรี   ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๑๐. นายสุพิช แดงบุญเรือง  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๑. นายมหินทร เทพิน   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๑๒. นายจรูณ  สาลีวัน   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ เขตอ าเภอศลิาลาด 
๑๓. นายณัฏสุภัทร ทักบุษบา  แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล  
๑๔. นายธวิทย์ วรรณวงษ์  ก านันต าบลกุง 
๑๕. นายวิมาล ทองกลม  ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๑๖. นางบุญล้น ธรรมวัตร  ก านันต าบลโจดม่วง 
๑๗. นายประยูร นิยม   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
๑๘. นายประวัฒิ เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๑๙. นายส าราญ มหาทอง  ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๒๐. ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์  หน.โครงการส่งเสริมศอลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
๒๑. นายจ านวง แก้วค า   แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง 
๒๒. นายวรินทร นาห่อมวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 
๒๓. นายอมร  ธุษาวัน   พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๒๔. ร.ท. จุตตุวัฒน ์ บุตรดี   สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๒๕. ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์  หน.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ 
๒๖. นายสุพรรณ จันทาทอง  แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
๒๗. นายสาคร ศรีศิลป์   เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าอ าเภอศิลาลาด 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 

 
   เนื่องจากนายอ าเภอติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ผมเป็นประธานการประชุมชั่วคราว โดย

นายอ าเภอศิลาลาด ได้เป็นประธานเปิดงานวันครู ณ โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
  นายธวัฒน์  มัธุรัตน์กล่าวต้อนรับและรายงานภาพรวมของ รพ.สต.โจดม่วง และก านันโจด
ต าบลโจดม่วงแนะน าผู้ใหญ้บานของต าบลโจดม่วง 
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ระเบียบก่อนวาระการประชุม  

   1. มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโจดม่วง ที่ให้การ
สนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้ง
ที่ 4/2564 ประจ าเดือนเมษายน 2564 
   2. มอบประกาศเกียรติคุณให้กับชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต าบลโจดม่วง ที่ให้การ
สนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 
4/2564 ประจ าเดือนเมษายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจ าปี 2564 ในวันที่ 
2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 3/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการ ทิศทางการการพัฒนาจังหวัด        
ศรีสะเกษ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวง กรม และการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
ศรีสะเกษ จากนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยที่ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มงานปกครอง) ได้จัดท า
โครงการติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด         
ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้มีโอกาสพบปะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือทราบ
แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวง 
กรม และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ  

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ระดับอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย อ าเภอ
ศิลาลาด จึงให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกคนเข้าร่วมรับฟัง
แนวทางการปฏิบัติราชการ ทิศทางการการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ 
ของรัฐบาล กระทรวง กรม และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ จากนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด การแต่งกาย         
ชุดปฏิบัติราชการสีกากี 

มติที่ประชุม  ทราบ 
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   3.2 ขอเชิญร่วมงานสมโภชพระพุทธศิลาลาดมงคล และศาลหลักเมืองศิลาลาด ครั้งที่ 
1/2564 

   ด้วยคณะสงฆ์อ าเภอศิลาลาด อ าเภอศิลาลาด ส่วนราชการอ าเภอศิลาลาด สภาวัฒนธรรม
อ าเภอศิลาลาด ฯลฯ ได้ก าหนดจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธศิลาลาดมงคล ในวันที่ 11 – 12 
เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1. เพื่อจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และสักการะบูชาพระพุทธศิลาลาดมงคล 
   2. เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอ าเภอศิลาลาดครบรอบ 24 ปี  
   3. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับประชาชนชาวอ าเภอศิลาลาด และนักท่องเที่ยว
ภายนอก 
   4. เพ่ือส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม สืบสานประเพณีดั่งเดิม รักษามรดกทางภูมิปัญญา
ของชุมชน 
   โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
วันที่  11  เมษายน  2564 
เวลา  08.00  น. - พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองศิลาลาด 
เวลา  10.00  น. - พิธีเปิดป้ายอ าเภอศิลาลาด “อ าเภอคุณธรรม”  
     (พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา) 
เวลา  10.30  น. - ชมการแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนต่างๆ 
เวลา  13.00  น. - ชมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน/การละเล่นพื้นบ้านแบบโบราณ 
เวลา  15.00  น. - แห่พระธาตุประกาศธรรม (คณะสงฆ์อ าเภอศิลาลาด/วัดดงก้าวกัลยาราม) 
เวลา  19.00   - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงธรรมเทศนา และการปฏิบัติธรรม 
– 24.00  น.    ณ สวนพุทธศิลาลาดมงคลเฉลิมพระเกียรติ 
วันที่  12  เมษายน  2564 
เวลา  08.00  น. - แต่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ณ ริมล าน้ าเสียว 
     (ตั้งแถวบริเวณศาลาอเนกประสงค์สวนสาธารณะริมล าน้ าเสียว ถึงสวนพุทธศิลาลาดมงคล
     เฉลิมพระเกียรติ) 
เวลา  09.00  น. - ถวายภัตตาหารพระสงฆ์    
เวลา  10.00  น. - ถวายผ้าป่าสามัคคี 
เวลา  11.00  น. - พิธีสักการะและสรงน้ าพระพุทธศิลาลาดมงคล สรงน้ าพระสงฆ์ รดน้ าขอพร  
         หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป 
เวลา  13.00  น. - ชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุ (เต้นประกอบเพลง) 
เวลา  14.00  น. - พิธีขอขมาพระแม่คงคา และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ (ประมาณ 200 คน) ณ ริมฝั่งล าน้ า 
     เสียว 
เวลา  17.00  น. - ชมการแสดงการตีคลีไฟ 
เวลา  18.00  น. - ฉลองการก่อตั้งอ าเภอศิลาลาด ครบ 24 ปี ณ เวทีชั่วคราวลานวัฒนธรรมอ าเภอ 
       ศิลาลาด 
เวลา  19.00  น. - ร่วมรับประทานอาหาร “ร่วมใจสามัคคีศิลาลาด” ณ ลานวัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
   - ชมการแสดงวิถีชีวิตคนศิลาลาด การแสดงดนตรี (หมอล าซิ่ง) 
เวลา  24.00  น. - จบงาน 
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   ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอศิลาลาด จึงขอเชิญท่าน 
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมงานดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวด้วย 
มติที่ประชุม  เปลี่ยนแปลงก าหนดการพิธีขอขมาพระแม่คงคา และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ จาก 14.00 น. 
มาเป็น 13.00 น. 
   3.3 โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ “ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง” 
   จังหวัดศรีสะเกษ โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าโครงการ รณรงค์     
แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง จังหวัดศรีสะเกษ “ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้า
ไทยใส่บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง” เพ่ือรณรงค์ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา 
ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้สืบสานและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 
2563 ถึงวันอังคารที่ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 06.30 น. ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ าค า) 
   อ าเภอศิลาลาด จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดของ
ส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ าค า) 
มติที่ประชุม  ทราบ 
   3.4  ฝ่ายความม่ันคง 
นายสวรรค์  วรโพด ก าหนด 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 64 ค าขวัญ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่
ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ขอความร่วมมือ อปท.เคร่งครัดในจุดตรวจ โดยสามารถบูรณาการความร่วมมือ ส าหรับจุด
ตรวจหลัก จัดที่ 5 แยกโจดม่วง บูรณาการร่วมระหว่างต ารวจ อปท. ฝ่ายปกครอง และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเน้น
ย้ าเรื่องการประจ าจุดตรวจให้มีคนอยู่เพราะเป็นห่วงในช่วงเวลาจังหวัดมาตรวจด่าน 
มติที่ประชุม  ทราบ 

3.5 สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 

ประธานฯ สถานีต ารวจพอดีมีท่านรองผู้ก ากับย้ายมาใหม่ยังไม่ได้แนะน าตัว เชิญท่านรองผู้ก ากับครับ  

พ.ต.ท.ประยุทธ วรรนิวาช พอดีท่านผู้ก ากับเดินทางลงไปที่กรุงเทพ ผมพ.ต.ท.ประยุทธ วรรนิวาช ครับ ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งรองผู้ก ากับ สืบสวน ย้ายมาจากจังหวัดอุดรธานี สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด มีเรื่องฝาก 3 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 
เกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริง ถ้าจะจะจัดงานรื่นเริงขอให้ไปขอสถานีต ารวจด้วย เรื่องที่ 2 การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพ
ติดโดยให้ทางผู้น าหมู่บ้านเป็นคนแจ้งด้วยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในหมู่บ้านท่านไม่มียาเสพติด และเรื่องที่ 3 การน าขนวน
วันที่ 11 เมษายน 2564 จะประสารรถต ารวจให้ครับ  
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นายอุทิศ  พิทักษา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ 2 – 3 เรื่อง      
โดยเรื่องแรกสืบเนื่องจากการท่านรองผู้ก ากับครับการจัดกิจกรรมเรายังมีมาตรการอยู่การจัดงานน้อยกว่า 500       
ให้นายอ าเภออนุญาต และสาธารณสุขออกการควบคุมการจัดกิจกรรม เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ทั้ง
ประเทศสะสม 20,000 กว่าราย ติดเชื้อเพ่ิม 42 ราย จังหวัดศรีสะเกษ ยอดเก่า 9 คน ติดเชื้อการระบาดรอบใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ มี 1 ราย จากเคสการส่งตรวจ 22 ไม่พบเชื้อครับ ส่วนเรื่องของวัคคซีนตอนนี้ก าลังส ารวจยอดกลุ่ม
เสี่ยงสูง  
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มติที่ประชุม  ทราบ 
ประธาน ฯ   ด้วยได้มี อบต. ได้ขอการจัดกิจกรรมรดน้ าขอพรหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุ มาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบให้คณะกรรมการอ าเภอให้ความเห็นชอบในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ที่อาจมีคน
เกิดจ านวน 500 คน ที่ประชุมมีมติย่างไรครับ 
   ถ้าท่ีประชุมไม่มีความคิดเห็นผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบให้ อบต.กุง จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวฯ 

   3.7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  

นายกิติพงษ์  สอดศรี ส านักปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาดมีเรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับนมโรงเรียน ห้วงการปิดเทอม
นักเรียนจะต้องได้รับการประทานนม โดยเฉพาะนม UHT ให้เด็กได้รับประทานก็ฝากทาง อบต.ด้วย และในช่วงนี้เป็น
ช่วงหน้าร้อนการขนส่งนมอาจมีปัญหาให้ทางครูผู้ดูแลเด็ดเล็กตรวจสอบน้ าแข็งด้วย เรื่องที่ 2 การเกิดโรคระบาดใน
สัตว์ โรคตุ่มหนองในโค กระบือ โดยเกิดการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร และอ าเภอป่าติ้ว โดยรัศมีการแพร่ระบาดได้
ก าหนดไว้ 50 ก.ม. พ้ืนที่บ้านโพธิ์จึงอยู่ในกลุ่มสี่ยง และมีเคสโคมีตุ่มทางปศุสัตว์ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจตั้งแต่ต้นเดือน
มีนา ผลออกมาเป็นลบ และเรื่องสุดท้าย เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนอาจมีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าน 
ทางปศุสัตว์อ าเภอร่วมกับ อบต. หนองบัวดง มีก าหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 19 เมษายน โดยจะประสานไปทางผู้น า
ประชาสัมพันธ์ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
   3.8 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นายมหินทร  เทพิน ทางส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด มีเรื่องน าเรียน เกี่ยวกับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ปลูกพืชสมุนไพร โดยตอนนี้มีการจดทะเบียน 1 กลุ่ม อยู่ที่ต าบลโจดม่วง 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.9 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด  
นายอมร  ธุษาวัน  ส านักงานพัฒนาชุมชนมีประเด็นที่จะน าเรียนอยู่ 2 – 3 เรื่อง ครับ เรื่องที่ 1     
การประชาสัมพันธ์รณรงค์ใส่ผ้าไทย เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในช่วงนี้เป็นการค้างช าระหนี้ของ
กลุ่ม ตอนนี้ก็สามารถตกลงได้แล้ว 4 กลุ่ม เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้จะมีการเพ่ิม 9 ขั้น ตอน จะ
เป็นประเด็น ในส่วนของพออยู่ พอกิน พอเพียง เก็บ ทาน ขาย และก็มีการรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัว 10 ชนิด
ในครัวเรือน เรื่องสุดท้ายคือการด าเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล ขณะนี้ด าเนินการไปได้ 7 แปลงแล้ว ตอนนี้
ก าลังเร่งให้ด าเนินการอยู่ ปัญหาส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ขุดคือมีปัญหาเกี่ยวกับแบบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศิลาลาด 
นางทิพทิวา  ไชยปัญญา ส านักงาน กศน. อ าเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง เรื่องที่ การรับสมัครนักเรียน เปิดรับ
สมัครในวันที่ 1 – 30 เมษายน 64 เรืองท่ี 2 การสอบปลายภาค ก าหนดสอบในวันที่ 3 – 4 เมายน 64 ที่โรงเรียน
ศิลาลดวิทยา 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.11 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
นายส าราญ  มหาทอง ส านักงานฯ มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ ครับ อาทิตย์ที่แล้วได้เชิญ อปท.แต่ละแห่งมาประชุม
ติดตามงาน และได้แจ้งใหส้่งนักกีฬาร่วมแข่งขันในวันที่ 11 เมษายน ในส่วนของการตรวจติดตามงานของท่าน ผวจ.ก็
ได้ให้แต่ละ อปท. ส่งภาพการบริหารจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาดให้ฝ่ายเลขา ทั้งนี้หากมีการจัดกิจกรรมหรื
ออกบูธจะได้เชิญ อปท. มาร่วมออกบูธด้วย 
มติที่ประชุม  ทราบ 
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 3.12 โรงพยาบาลศิลาลาด 
นายธนา  คลองงาม โรงพยาบาลศิลาลาดมีเรื่องประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 1 การฉีดวัคซีน เริ่ม 1 เมษายน 64 
ตอนนี้ก็ต้องรอจ านวนนิ่งก่อนครับ เรื่องที่ 2 ทางโรงพยาบาลจะซ้อมอัคคีภัยในวันที่ 8 – 9 เมษายน 64 โดยทาง
โรงพยาบาลจะมีการประสานไปยังภาคีเครือข่ายอีกครั้ง เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับคลินิกกัญชา ในวันพฤหัสบดี เวลา       
13.00 – 16.00 โดยมีต าหรับยา 3 สูตร คือ ยาสูตรใสญาติ ยาสูตรท าลายพระสุเมร และต าหรับหมอเดชา 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.13 สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
ร.ท. จัตตุวัฒน์  บุตรดี หน่วยสัสดีอ าเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับกับคัดเลือกทหารกองเกิน ในวันที่ 9 เมษายน 
64 ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด ยอดปีนี้ไม่ถึง 40 คน โดยฝากทางผู้น าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาลงทะเบียนท่านั้นที่
ต้องมาเกณฑ์ทหาร โดยขอความร่วมมือสาธารณสุขร่วมคัดกรองด้วยครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.14 สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
นายณัฏสุภัทร ทักบุษบา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้า หลังจากยื่นค าขอและช าระเงินแล้ว ในเขตเมืองจะ
ด าเนินการใน 1 วัน และเขตศิลาลาดจะได้ด าเนินการภายใน 3 วันท าการหลังจากยื่นเอกสารและช าระเงิน  
 3.15 องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
นายประยูร  นิยม อบต. โจดม่วงมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการสร้างจุดบริการประชาชนที่ 5 แยกโจดม่วง สรุปมีมติ
ให้สร้างแต่ต้องชะลอไว้ก่อนเพราะงบประมาณเข้าช้า  
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.16 ผู้แทนภาคประชาสังคม  (นายสุพิช  แดงบุญเรือง) 
นายสุพิช  แดงบุญเรือง ส าหรับผมมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการสอดส่องโครงการของ กธจ. มี 2 โครงการ อยู่ที่ อทุมพร
พิสัย และศิลาลาด งบประมาณปี 64 อ าเภอศิลาลาดไม่มีโครงการเข้าไป ส าหรับงบ 65 จะได้โครงการขยายเขตถนน
หน้าที่ว่าการอ าเภอและไฟฟ้าส่งสว่าง เรื่องที่ 2 วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด อันดับแรกขอบคุณโรงเรียนศิลาลาดวิทยา
และน านักแสดงไฟแสดงในวันที่ 13 เมษายน 64 ส าหรับวันที่ 17 – 21 ได้น านักแสดงไปแสดงวิถีรากเหง้าท้องถิ่น
โดยได้ต าบลหนองบัวดงไปแสดง 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
มติที่ประชุม ไม่มี 
เลิกประชุม 12.10 น. 
        นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
            นายวีระพงศ์  ค านึง 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


