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

ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 2/2564 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมต าบลคลีกลิ้ง ต าบลคลีกลิ้ง 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. นางชญานินันท์ สีริสุทธิ์   แทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯอ าเภอศิลาลาด 
๗. นายอุทิศ พิทักษา   สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๘. นายสุพิช แดงบุญเรือง  ผู้แทนภาคประชาสังคม 
๙. นายมหินทร เทพิน   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๑๐. นายสัมพันธ์ ไทยสรวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
๑๑. นายจรูณ  สาลีวัน   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ เขตอ าเภอศลิาลาด 
๑๒. นายธนกร สุโพธิ์   แทนผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๑๓. นายธวิทย์ วรรณวงษ์  ก านันต าบลกุง 
๑๔. นายวิมาล ทองกลม  ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๑๕. นายประยูร นิยม   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
๑๖. นายประวัฒิ เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๑๗. นายส าราญ มหาทอง  ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๑๘. นางสาวนภาพร กระมล   ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๙. ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์  หน.โครงการส่งเสริมศอลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
๒๐. นายอุทัย วิรุณพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง 
๒๑. นางสาวกฤติกา กองเศษ   แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 
๒๒. นางสาวลาภา สุขสมาน  พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๒๓. ร.ท. จุตตุวัฒน ์ บุตรดี   สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๒๔. นายนพดล บัวทอง   แทนผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอราษีไศล 
๒๕. นายสมบัติ วรรณนที  แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
๒๖. นางพิณยา ทองขอน  ประธานกลุ่มเครือการศึกษา ที่ 17 ศิลาลาด 
๒๗. นายพิชัย โพธิ์ศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 
๒๘. นางบุญล้น ธรรมวัตร  ก านันต าบลโจดม่วง 
๒๙. นายสาคร ศรีศิลป์   เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจ าอ าเภอศิลาลาด 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. โรงพยาบาลศิลาลาด 
๒. สัสดีอ าเภอศิลาลาด 

 
 
 



  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายกองตรีไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค ประธานการประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุม 

ระเบียบก่อนวาระการประชุม  

   การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลคลีกลิ้ง ที่ให้การสนับสนุน
สถานที่ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 
2/2564 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ก านันทุกต าบล ดังนี้ 

   1) ร่วมสนับสนุนของรางวัลส าหรับมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ในวันที่ 15 มกราคม 2564 
โดยมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 225 ถุง 
   2) ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ในการประกวดก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม 
ประจ าปี 2564 ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมต าบลคลีกลิ้ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนจัดซื้อข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยัง
ชีพขององค์การตลาด 
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าองค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496 โดยข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์การตลาด
เป็นพัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามข้อ3(4) แห่งกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ซึ่งองค์การตลาดเป็นหน่วยงานที่จัดจ าหน่ายข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค
และถุงยังชีพ เพ่ือใช้ในภารกิจตามอ านาจหน้าที่หรือเพ่ือช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานรัฐต่างๆ ตั้งแต่ปี 2515 
จนถึงปัจจุบัน 
   ในการนี้ หากหน่วยงานของรัฐใดมีความประสงค์จะจัดซื้อข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ถุงยังชีพ เพ่ือใช้ในภารกิจตามอ านาจหน้าที่หรือเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ขอให้พิจารณาสนับสนุนจัดซื้อข้าวสารเครื่อง
อุปโภคบริโภคและถุงยังชีพขององค์การตลาด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ฝุายการตลาดและจัดส่งสินค้า 
องค์การตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2024 9270-79 ต่อ 14 - 15 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.2 การก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการก าหนดวันหยุดราชการ
ประจ าภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจ าปี 2564 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เกี่ยวกับเรื่อง การก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษและการก าหนดวันหยุดราชการประจ าภูมิภาค รวมทั้ง
การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจ าปี 2564  แล้วลงมติเห็นชอบการก าหนดวันหยุดราชการประจ า
ภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจ าปี 2564 ดังนี้ 



   1. ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันอังคารที่ 
27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
   2. ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคเหนือ (ประเพณี
ไหว้พระธาตุประจ าปี) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ประเพณีบุญบั้งไฟ) วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) และวัน
พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา) 
   3. ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 
22 ตุลาคม 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.3  ฝ่ายความม่ันคง 
   3.3.1 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด        
ศรีสะเกษ 
   1) เนื่องจากขณะนี้อยู่ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพ้ืนที่ห้ามมี
การปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุม เล่นการพนัน โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่บ้าน หากมีการร้องเรียนหรือมีการ
จับกุมผู้กระท าผิดในพ้ืนที่ใด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพ้ืนที่นั้นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้และให้ด าเนินการ
สอบสวนลงโทษทางวินัยต่อไป 
   2) เรื่องการผ่อนผันกรณีพิเศษ แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว 
ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 13 ก.พ. 64 ให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวแจ้งการท างานต่อ สนง.แรงงานจังหวัด เพ่ือจัดท า
ประวัติ และออก ทร.28/1 พร้อมจัดท าบัตรประจ าตัวที่ส านักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 
   3.3.2 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ 
   (1) หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ พช. เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนและลด
หมู่บ้านพื้นที่สีแดงให้เป็นพ้ืนที่หมู่บ้านสีขาว และให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ได้ทุกหมู่บ้าน 
   (2) ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งจังหวัดมี 33 แห่ง 
      ( 2.1) สถานศึกษาได้ก าหนดเปูาหมายให้สถานศึกษาจัดตั้งชมรมขึ้นใหม่ เพ่ิมเติมส่วน
โรงเรียนเปูาหมาย ให้ เขต.เป็นคนก าหนด 
       (2.2) ชมรม TO BE NUMBER ONE ของหมู่บ้าน จ านวน 255 แห่ง โดยให้มีชมรม    
TO BE NUMBER ONE หมูบ้านละ 1 แห่ง 1 รพ.สต. โดยให้ พช.และ รพ.สต. ร่วมกันขับเคลื่อน 
   3.3.3 การบ าบัดฟื้นฟู CBTX เป้าหมายต าบลละ 1 หมู่บ้าน 204 หมู่บ้าน 
       (1) ต าบลมีต าบลโนนคูณ อ าเภอยางชุมน้อย 
       (2) หมู่บ้าน ให้ด าเนินการในทุกต าบลๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 204 หมู่บ้าน ส าหรับ
อ าเภอศิลาลาดมีทั้งหมด 4 ต าบล เปูาหมาย 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ม.1 ต าบลกุง ม.2 ต าบลหนองบัวดง ม.5 
ต าบลโจดม่วง และ ม.4 ต าบลคลีกลิ้ง 
 
   3.3.4 วาระจังหวัดศรีสะเกษ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย 
       (1) จังหวัดได้ก าหนดต าบลขับขี่ปลอดภัย อ าเภอละ 1 ต าบล ส าหรับอ าเภอศิลาลาดได้
ก าหนดเปูาหมายต าบลกุงเป็นต าบลน าร่อง ซึ่งจังหวัดได้เชิญผู้บริหารและ อบต. ไปประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อน 
       (2) ขอให้ทุกต าบลส ารวจจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ และจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เดือนละ 1 จุด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



3.4 สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 

พ.ต.อ. พงษ์พิเชษฐ์  นิลจันทร์ ก่อนอ่ืนผมก็ขอแนะน าตัวก่อนนะครับ ผม พ.ต.อ. พงษ์พิเชษฐ์  นิลจันทร์ ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด นะครับ ส าหรับต ารวจก็มีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับคดีส าคัญ แก็งคลอเซนเตอร์
โทรมาหลอกลวงก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบด้วย อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ
เว็บพนันออนไลน์โดยจะมีการส่งลิงค์ให้เข้ามากดเข้าไป เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการท างานแบบง่ายๆ เช่นการคัดแยก
ลูกปัด ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับ ส่วนมากก็เป็นเก่ียวกับการแชร์ลูกโซ่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นายอุทิศ  พิทักษา ส านักงานสาธารณสุขมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 โดยวันที่ 31 ม.ค. 64 ไทย
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 829 ราย ติดเชื้อในประเทศ 822 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม จ านวนผู้ปุวยยืนยันสะสมระลอก
ใหม่เป็น 14,545 ราย มีผู้ปุวยยืนยันสะสมทั้งหมด 18,782 วันนี้ 31 ม.ค. 64 ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพ่ิม 829 
ราย ติดเชื้อในประเทศ 822 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิม จ านวนผู้ปุวยยืนยันสะสมระลอกใหม่เป็น 14,545 ราย มีผู้ปุวย
ยืนยันสะสมทั้งหมด 18,782 ราย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.6 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  

นายกิตติพงษ์  สอดศรี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ มีเรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ ณ อุทยาน
ธรรมดงยาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการออกมาท าหมันให้กับสุนัขภายในวัด อีกเรื่องเป็นการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ศิลาลาด ลงทะเบียนได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นแล้ว อีกเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค
ปากและเท้าเปื่อย ฝากประสาสัมพันธ์ด้วย ขึ้นทะเบียนผู้ค้าสัตว์ตอนนี้เห็นมาลงทะเบียนจ านวน 3 ราย เรื่องสุดท้า ย
เกี่ยวกับการ พ.ร.บ. ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ครับก็ขอความร่วมมือด าเนินการตามมาตรากรด้วยเพราะจะได้มี
เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพมนการบริโภค และขอเพ่ิมเติมอีก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.7 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นายมหินทร  เทพิน 3.7.1 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
   ก็ขอฝากผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมาปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรด้วย เพราะเมื่อมีมาตรการความช่วยเหลือจะได้รู้ข้อมูลเพื่อจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 1,056 
ราย ตอนนี้บันทึกได้ประมาณ 780 กว่าราย 
   3.7.2 การป้องกนัและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรืวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร 
   พ้ืนที่อ าเภอศิลาลาด จังหวัดได้ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สีแดงของการเผาตอซังข้าว ดังนั่นทาง
ส านักงานเกษตรอ าเภอจึงได้เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการณรงค์การลดการเผาตอซัง โดยมีปลัดอ าเภอประจ า
ต าบลเป็นกรรมการ เมื่อพบว่าหมู่บ้านไหนมีการเผา ก็ให้ผู้น าชุมชนรายงานให้เกษตรอ าเภอทราบเพ่ือจะได้ด าเนินการ
ต่อไป และขอความร่วมมือจากสถานีต ารวจช่วยด้วยนะครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.8 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด  
นายอมร  ธุษาวัน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอมีเรื่องแจ้ง 3 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับการอบรมผู้น า
เกษตรกรพ้ืนที่ต้นแบบ โคก หนองนา โมเดล ตอนนี้ก็มีการเลื่อนการอบรมออกไปก่อนเพราะสถานการณ์โควิด เรื่องที่ 
2 ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยเบญจศรี โดยเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยขอความ
ร่วมมือนุ่งผ้าไทยทุกวันอังคาร ในส่วนของส านักงานพัฒนาชุมชนก็จะใส่ 2 วัน คือ วันอังคารกับวันศุกร์ และเรื่อง
สุดท้ายคือ ตามที่จังหวัดให้ส านักงาน พช เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการในเรื่องหมู่บ้านชมรม TO BE NUMBER 
ONE ของหมู่บ้าน ตอนนี้ก็ได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้ว โดยจะด าเนินการในหมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินก่อนมติ
ที่ประชุม  รับทราบ 



   3.9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศิลาลาด 
นางชญานินันท์ สีริสุทธิ์ ทางส านักงาน กศน. อ าเภอศิลาลาด มีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษาใหมต่อนนี้ทาง กศน.อ าเภอศิลาลาดก็เปิดรับนักศึกษา ฝากผู้น าชุมชนประชามันพันธ์ด้วย หากต้องการสมัคร
ก็สามารถสมัครได้ท่ีครู กศน.ต าบล และเข้ามาสมัครได้ที่ กศน.อ าเภอ ขอบคุณคะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
  3.10 ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายสัมพันธ์  ไทยสรวง ทางโรงเรียนคลีพัฒนาทรมีเรื่องประชาสัมพันธ์ 2 เรื่องครับ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการ
จัดท าผ้าปุาเพื่อการศึกษา ก็ขออนุญาตน ารายชื่อทุกท่านเป็นคณะกรรมการสายทางๆ ด้วยครับ ตอนนี้ก็ได้ด าเนินการ
จัดพิมพ์ฏีกาอยู่ เรื่องที่ 2 เป็น เรื่องเก่ียวกับอคาเดมีฟุตบอลของโรงเรียน ทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากวัฒนธรรมต าบลคลีกลิ้ง เงินส่วนนี้ก็ได้น ามาจ้างครูเพ่ือมาฝึกสอนให้กับนักเรียน โดยเมื่อวันที่ผ่านมาก็
ได้ไปอ่อนเครื่อง ปรากฏว่าแพ้ไป 2 – 1 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรมีเรื่องแจ้งเท่านี้ครับ 
นางพิณยา  ทองขอน ทางสถานศึกษาขอแจ้งเกี่ยวกับการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาก็จะมีท่านผู้อ านวยการ
โรงเรียนย้ายมาด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ และอีกเรื่องคือได้รับการประสานจากท่านพระอาจารย์   
จรัน อนังคโน ได้ก าหนดมอบทุนให้กับนักเรียนในบุญกุ้มข้างใหญ่โดยให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเพ่ือไปรับมอบทุนใน
วันดังกล่าว โดยให้คุณครูแต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.11 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
นางสาวนภาพร กระมล ก่อนอ่ืนขอแนะน าตัว ชื่อนางสาวนภาพร กระมล เป็นครูศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด         
ศรีสะเกษ ส าหรับการศึกาพิเศษที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่อ าเภอศิลาลาด ราษีไศล บึงบูรพ์ คะ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
คะ มีอะไรก็ขอให้แจ้งได้เลยนะคะยินดีรับใช้คะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.12 องค์การบริหารส่วนต าบลกุง 
นายอุทัย  วิรุณพันธ์ ตามท่ี อบต.กุง ที่ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับบ่อก าจัดปฏิกูลของบุสูงโดยได้พาผู้น าชุมชนและ
สมาชิก ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยตอนนี้ทาง อบต.ได้พิจารณาด าเนินการในพ้ืนที่ของบ้านเกิ้ง หมู่ที่ 6 เป็นพ้ืนที่ในการ
ด าเนินการ แต่จากที่ได้พูดคุยกับผู้น า ทางหมู่บ้านอยากให้ทาง อบต.พาชาวบ้านไปดูงานด้วย ตอนนี้ทาง อบต.ก็จะได้
พาชาวบ้านไปดูงาน เพ่ือจะได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 1 อ าเภอ 1 บ่อก าจัดสิ่งปฏิกูลซึ่งเป็น
นโยบายหลักของจังหวัดศรีสะเกษ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.13 เจ้าหน้าที่พลศึกษาอ าเภอศิลาลาด 
นายสาคร  ศรีศิลป์ สืบเนื่องจากที่ท่านนายอ าเภอกล่าวเกี่ยวกับปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โดยทาง 
สนง.การท่องเที่ยวได้ให้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ โดยตอนนี้จังหวัดได้ถอดประเพณี
ชนลาวเผ่าเยอออกจากปฏิทินเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษแล้ว เพราะเราไม่มีการจัดประเพณีเป็นประจ าติดต่อกัน 
แนวทาง หากจะด าเนินการบรรจุกิจกรรดังกล่าวเข้าไป ก็จะได้เสนอเข้าไปให้ สนง.การท่องเที่ยวบรรจุไว้ในแผนปฏิทิน
ดังเดิม แต่ปีนี้คงจะไม่ทันครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม 12.30 น. 
        นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
            นายวีระพงศ์  ค านึง 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


