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รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (ก.บ.อ.) ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565
ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาเภอศิลาลาด ชั้น 2
ผู้มาประชุม
๑. นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค
๒. นายวสันต์ ระดมเล็ก
๓. พ.ต.ต. พงษ์อานาจ สมศรี
๔. นายจรูณ สาลีวัน
๕. จ่าเอกปิยบุตร ศรีสาอางค์
๖. นายรัฐติกร ไนยะกูล
๗. นายสุพิช แดงบุญเรือง
๘. ร.ท. จัตตุวัฒน์ บุตรดี
๙. ร.ท.วัชรากร วังคะฮาต
๑๐. นางพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้า
๑๑. นายกิติพงษ์ สอดศรี
๑๒. นายเอกวิทย์ สุระโคตร
๑๓. นายสมภพ ศรีภาค์
๑๔. นายมหินทร เทพิน
๑๕. นายอนุชา ปัญญานนท์
๑๖. นายสุพรรณ หาดคา
๑๗. นายพงษ์สา หารไชย
๑๘. นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ
๑๙. นายวิชาญ วิรุณพันธ์
๒๐. นายวรินทร นาห่อมวรกุล
๒๑. นางบุญล้น ธรรมวัตร
๒๒. นายประวัฒิ เกษสร
๒๓. นายวิมาล ทองกลม
๒๔. นายธวิทย์ วรรณวงษ์
๒๕. นายศิริพงษ์ วิรุณพันธ์
๒๖. นายมาวิน เวียงคา
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายศุภรัชต์ ผาธรรม
๒. ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิลาลาด
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล
๔. นางพิณยา ทองขอน
๕. นายสาคร ศรีศิลป์

นายอาเภอศิลาลาด
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศิลาลาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
วัฒนธรรมอาเภอศิลาลาด
สัสดีอาเภอศิลาลาด
หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาเภอศิลาลาด
พัฒนาการอาเภอศิลาลาด
ปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อาเภอศิลาลาด
ท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
เกษตรอาเภอศิลาลาด
ผอ. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
แทน ผอ.รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร
แทนนายก อบต.หนองบัวดง
นายก อบต. โจดม่วง
แทน นายก อบต.กุง
นายก อบต.คลีกลิ้ง
กานันตาบลโจดม่วง
กานันตาบลหนองบัวดง
กานันตาบลคลีกลิ้ง
กานันตาบลกุง
ครูการศึกษาพิเศษ
ผจก.ธกส.หน่วยย่อยศิลาลาด
สาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 17 ศิลาลาด
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอาเภอสิลาลาด ได้เปิดประชุมโดยมีวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง ที่ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอาเภอศิลาลาด
2. การจั ด กิ จ กรรมในวั น ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ก็ร อก าหนดการจากจั ง หวั ดเมื่อ ได้
กาหนดการแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
3. ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สุพิช แดงบุญเรือง ที่ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในด้าน
การพัฒนา
4. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมืองเก่าซ่ง ที่ได้รับรางวั ลระดับเพชร 2 การประกวด
โรงเรียนศีลห้าต้นแบบ และในวันที่ 30 มิถุนายนก็มีการประกวดของโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร และบ้านคลีกลิ้งทั้ง 3
หมู่บ้าน
5. ในวัน ที่ 26 มิถุ น ายน 2565 เป็น วันต่อต้า นยาเสพติ ดโลกก็มี ส่ ว นราชการที่ได้จั ด
กิจกรรม เช่น อบต.กุง ร.ร.คลีกลิ้งพัฒนาทร
6. เรื่องที่สาธารณประโยชน์ที่ว่าการอาเภอศิลาลาดและส่วนราชการโดยรอบ ซึ่งทั้งหมดยัง
ไม่มีการขอใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งตอนนี้ก็มีหน่วยงานปกครองอาเภอ สาธารณสุขอาเภอ เกษตรอาเภอ ก.ศ.น. โรงพัก
ที่ได้ทาหนังสือขออนุญาตใช้ผ่านอาเภอ และโรงพยาบาลที่ได้ขอไปก่อนแล้ วโดยไม่ผ่านอาเภอ สาหรับหน่วยงานที่
เหลือทั้ง อบต.กุง และโครงการชลประทานยังไม่ได้ดาเนินการก็ขอให้เร่งดาเนินการด้วย โดยที่ส่งไปเพื่อเป็นการแสดง
เจตว่าเราต้องการที่จะใช้ที่สาธารณประโยชน์
7. การแก้ไขปัญหาความยากจนให้ดาเนินการแยกรายชื่อส่งให้ อบต.ดาเนินการช่วยเหลือ
และส่งให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้นาลงเว็บไซต์
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569
ด้วยกรมการปกครอง ได้ลงนามบั นทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง :
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้แต่
ละหน่วยงานที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดาเนินการตามบันตึกข้อตกลง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.2 วันผ้าไทยแห่งชาติ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ตามที่กระทรวง
วัฒ นธรรมเสนอ และให้กระทรวงวัฒนธรรมรั บความเห็ นชอบของส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาเภอศิลาลาด จึงขอประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และขอความร่วมมือส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของผ้า
ไทยและสร้างการรับรู้ถึงคานิยามของผ้าไทยที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนารูปแบบให้ ดูทันสมัยเหมาะกับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถสวมใส่ในชีวิตประจาวันได้โดยสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยของแต่ละท้องถิ่น
และจังหวัดศรีสะเกษได้กาหนดให้วันอังคาร และวันศุกร์ ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการใส่ผ้าไทยใน
วันดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 ขอความร่วมมือซือ้ ดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ
ด้ว ยจั งหวัดศรี ส ะเกษ ได้ส่ ง ดอกพุทธรัก ษาสั ญลั ก ษณ์วั นพ่อ แห่ งชาติประจาปี 2565
ให้อาเภอศิลาลาด เพื่อจาหน่ายให้กับส่วนราชการ โดยได้จัดส่งดอกพุทธรักษา จานวน 15 ดอกๆ ละ 20 บาท
รวมเป็นเงิน 300 บาท
ดังนั้น อาเภอศิลาลาด จึงขอความร่วมมือส่วนราชการจัดซื้อดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์วัน
พ่อแห่งชาติที่ได้นามาจาหน่ายในที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 การกลั่นกรองครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูลระบบ Thai QM
ตามที่อาเภอสิลาลาด ได้แต่งตั้งคณะทางานสารวจปัญหาความเดือดร้อ นของประชาชน
ผ่านระบบ Thai QM ตามแนวทางขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้ นที่ เพื่อเป็นคณะทางานในการสารวจ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีจานวนครัวเรือนประสบปัญหา แบ่ง
ได้ดังนี้
จานวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา จานวน 568 ครัวเรือน
- ตาบลกุง
จานวน 160 ครัวเรือน
- ตาบลคลีกลิ้ง จานวน 168 ครัวเรือน
- ตาบลหนองบัวดง จานวน 143 ครัวเรือน
- ตาบลโจดม่วง จานวน 97 ครัวเรือน
ปัญหาความเดือดร้อน จานวน 921 ปัญหา แบ่งเป็น
- ด้านที่อยู่อาศัย
จานวน 101
- ด้านน้าดื่ม/น้าใช้
จานวน 64
- ด้านการศึกษา
จานวน 146
- ด้านรายได้และอาชีพ จานวน 191
- ด้านความปลอดภัย จานวน 51
- ด้านกลุ่มเปาะบาง
จานวน 85
- ด้านความเดือดร้อนอื่นๆ จานวน 283
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และอาเภอศิลาลาด ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานการกลั่นกรองปัญหาครัวเรือนยากจน
ตามฐานข้อมูลระบบ Thai เพื่อเป็นคณะทางานกลั่นกรองปัญหาที่คณะทางานฯ สารวจ ได้ดาเนินการสารวจและลงใน
ระบบ Thai QM ซึ่งจากการลงพื้นที่สารวจครัวเรือนยากจนที่คณะทางานสารวจเก็บรวมรวมข้อมูลแล้วพบว่าเกิดจาก
ปัญหาการกรอกข้อมูลในระบบ โดยคณะทางานการกลั่นกรองได้พิจารณาข้อมูลแล้ว พบจานวนครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหา คงเหลือ 23 ครัวเรือน โดยมีจานวนครัวเรือนซ้าในระบบ TPMAP จานวน 12 ครัวเรือน โดยแบ่งได้ ดังนี้
- ตาบลกุง 7 ครัวเรือน
- ตาบลคลีกลิ้ง 2 ครัวเรือน
- ตาบลหนองบัวดง 6 ครัวเรือน - ตาบลโจดม่วง 8 ครัวเรือน
ตาบลกุง
ชื่อ
นามสกุล
หมู่
ปัญหาที่พบ
ที
ชมสมบัติ
6
การศึกษา
จาปี
พลพงษ์
8
การศึกษา
ดารณี
บุญตระนัย
10 ที่อยู่อาศัย (ซ้า TPMAP)
เทียนทอง
กมล
10 การศึกษา (ซ้า TPMAP)
พริ้ง
พะคะนวล
14 รายได้และอาชีพ (ซ้า TPMAP)
สมร
สมพงษ์
14 การศึกษา,ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด
ไล
ศรีคา
14 ที่อยู่อาศัย
ตาบลคลีกลิ้ง
ชื่อ
นามสกุล
หมู่
ปัญหาที่พบ
สมชัย
สุโพธิ์
4 รายได้และอาชีพ (ซ้า TPMAP)
ศรี
เทตะบุตร
7 รายได้และอาชีพ (ซ้า TPMAP)
ตาบลหนองบัวดง
ชื่อ
นามสกุล
หมู่
ปัญหาที่พบ
อุทิศ
หมวกคา
1 ที่อยู่อาศัย (ซ้า TPMAP)
ประเสริฐ
พรมกา
4 มีที่ดินทากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์
บุญจันทร์
ดาเกลี้ยง
4 ไม่สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลได้
ปราณี
พรรษา
9 ไม่มีที่มากิน
บุญชู
เสริฐศรี
9 ไม่มีที่ดินทากิน
กัลยาณี
โมลา
9 รายได้และอาชีพ (ซ้า TPMAP)
ตาบลโจดม่วง
ชื่อ
นามสกุล
หมู่
ปัญหาที่พบ
แถม
เพิ่มเติม
1 ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้
ทองเลา
แก่นสาร
1 ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้
ลม
แจ่มศรี
2 ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้
ผง
เข็มรถ
3 รายได้และอาชีพ (ซ้า TPMAP)
หนูรัก
เชื้อหงษ์
3 การศึกษา (ซ้า TPMAP)
ท่อน
ธรรมวัฒน์
6 รายได้และอาชีพ (ซ้า TPMAP)

5

ราตรี
ผง

ทองเทพ
แจ่มศรี

8
8

กลุ่มเปราะบาง (ติดเตียง) (ซ้า TPMAP)
รายได้และอาชีพ (ซ้า TPMAP)

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 ฝ่ายความมั่นคง
จ่าเอกปิยบุตร ศรีสาอางค์ ฝ่ายความมั่นคงมีเรื่องแจ้ง ที่ประชุมทราบ จานวน 3 เรื่อง เรื่องแรกจังหวัดศรีสะเกษ
โดยศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ขอความร่ ว มมื อ จั ด กิ จ กรรม 90 พรรษา 90 ล้ า นซี ซี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง โดยมอบหมายให้ทางโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษคีย์ข้อมูลลงในระบบ
การรายงานโดยนายอดที่ได้จากการออกหน่วยแต่ละอาเภอ
2. ประชาสัมพันธ์การบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบวิถีพุทธ โดยสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษไดกาหนดเปิดงานระหว่างวันที่ 8 ก.ค. – 10 ต.ค. 65 ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่
14 ก.ค. 65
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือการถอดแยก
ชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ประกอบการได้นาชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์มาเผาในพื้นที่ทาให้เกิดผลกระทบด้าน
มลพิษต่อประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษจึงแจ้งแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการเผาขยะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายรัฐติกร ไนยะกูล ปกครองอาเภอศิลาลาด ได้มีหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบทขอความอนุเคราะห์ขยายถนน
บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอศิลาลาด
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 สถานีตารวจภูธรศิลาลาด
พ.ต.ท. พงษ์อานาจ สมศรี สาหรับงานป้องกัน ปราบปรามสถานีตารวจภูธรศิลาลาดได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
สถานที่ตมหน้าที่โปลิส 4.0 โดยมี QR Code ไปติดตั้งตามตู้แดง หรือสถานที่เสี่ยง ประมาณ 20 จุด โดยผลงานไป
ปรากฏที่สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย 2 จุดจะออกตรวจประมาณ 16 ครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
นายกิติพงษ์ สอดศรี การรณรงค์ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้าและปากและเท้าเปื่อย สาหรับพิษสุนัขบ้าได้ดาเนินการไป
แล้ว 3 ตาบล โดยคลีกลิ้งจะดาเนินการแล้วเสร็จในวันนี้ อบต.กุงจะดาเนินการวัน พรุ่งนี้ สาหรับโรคปากและเท้าเปื่อย
ก็จะเกิดในช่วงนี้เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 ตาบล คือโจดม่วงและคลีกลิ้ง อีก 2 ตาบล
จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาด
นายมหินทร เทพิน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรข้าวนาปีเป้าหมาย 4,752 ครัวเรือน ดาเนินการลงทะเบียนแล้ว
3,906 ครัวเรือน ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเราจะประชาคมเพื่อรับรองว่ามีพื้ นที่การปลูกจริงหรือไม่ กี่ไร่ โดยจะมีหนังสือ
แจ้งแผนการประชาคมให้ทางกานัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.9 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาด
นางพิ ม พ์ พิ สุ ท ธิ์ อ้ ว นล้ า วั น ที่ 21 กรกฎาคม 65 กรมสมเด็ จ พระเทพฯ จะเสด็ จ ที่ อ าเภออุ ทุ มพรพิ สั ย
ฝากประชาสัมพันธ์กลุ่มทอผ้าที่จะถวายผ้าไหมก็ให้ประสานงานมาที่สานักงานพัฒนาชุมชน
2. 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กรมพั ฒ นาชุ ม ชนให้ อ าเภอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ผู้ น าจิ ต อาสา
โดยเชื่อมโยงโคก หนองนา โมเดล เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้าและที่ดิน
3. การช่วยเหลือเด็ก ก็ให้ดูว่าครัวเรือนไหนที่มีเด็กตกเกณฑ์ในเรื่องการศึกษาแต่เรียนดี
ก็จะมีการช่วยเหลือด้านชุดลูกเสือ เนตรนารี โดย พช.จังหวัดให้ดาเนินการสารวจจานวนนักเรียนที่ไม่มีชุด และแจ้งให้
กลุ่มทอผ้าเอนามาตัดเป็นชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.10 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
นายสมภพ ศรีภาค์
1. การส ารวจความต้ อ งการเครื่ อ งจั ก รกลด้ า นการเกษตร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง
เครื่ องจั กรกลทางการเกษตรของกลุ่ มเกษตรกร โดยให้ อปท.ดาเนินการส ารวจกลุ่ มเกษตรกรที่มีความต้องการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยให้สารวจครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกระทรวงมหาดไทยได้
ขยายกรอบการจัดเก็บภาษีออกไปจากห้วงระยะเวลาเดิม
3. อาเภอได้ดาเนินการออกหน่วยประชุมสัญจรของ อบต. โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม จะ
ดาเนินการประชุมที่ อบต.คลีกลิ้ง ก็ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีข้อราชการที่จะแจ้งที่ประชุมทราบขอเรียนเชิญที่
อบต.คลีกลิ้งในวันที่ 5 ก.ค. 65
4. โครงการเศรษฐกิจฐานรากได้จัดสรรงบทั้ง 4 อปท. โดยจังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ และทางสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอก็ได้เชิญแต่ละ อบต.
เข้ามาซักซ้มอแนวทางแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.11 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาเภอศิลาลาด
ร.ท. วัชรากร วังคะฮาต วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 จะมีการแข่งขันการประกวดทอผ้าไหมที่อาเภอห้วยทับทัน
โดยเป็นการประกวดของ ร.6 ซึ่งเป็นการแข็งขันระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ซึ่งทางโครงการจะได้ประสานไปยังโรรง
เรียนต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.12 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกิติพงษ์ สอดศรี อยากจะสอบถามความคืบหน้าโครงการสานฝันสร้างอาชีพว่าตอนนี้ได้ดาเนินการไปถึงไนห
แล้ว
นายมาวิน เวียงดง
เป็ น โครงการของ ธกส. ให้ กู้ค นละ 100,000 บาท โดยตอนนี้มี ก ารรวบรวมรายชื่ อ
มีรายชื่อจานวน 70 กว่าราย โดยจะมีการนัดเป็นบ้านที่จะดาเนินการไปตรวจสอบคุณสมบัติว่าใครเป็นลูกค้า ธกส.
บ้าง และไม่มีหนี้สินคงค้าง ถ้ามีหนี้สินคงค้างก็ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้ได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอาเภอศิลาลาด
นายจรูณ สาลีวัน
สาหรับงบ อบจ. อาเภอสิลาลาดได้มาประมาณ ล้านห้าแสนบาท เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดอนชาด และบ้านหนองพอก
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.14 วัฒนธรรมอาเภอศิลาลาด
นายสุพิช แดงบุญเรือง 1. ขอขอบคุณนายอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้ร่วมพระราชทานเพลิงศพ
หลวงปู่โพธินันคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม ระหว่างวันที่ 1 – 9 มิถุนายน 65
2. เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 คณกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกสอดส่องการ
ดาเนิน งานกับ ผู้ตรวจสานักนายกรัฐ มนตรี โดยได้ดาเนินการลงไปสอดส่องที่อาเภอกันทรลักษ์ เป็นโครงการของ
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นไปสร้างกาแพงบริเวณห้วยพอก ซึ่งตัวโครงการมีการพังทลายของกาแพง จึงมีข้อสั่งเกตุให้
ผอ.โรงพยาบาลดาเนินการแก้ไข
3. ขอขอบคุณท่านกานันตาบลคลีกลิ้งที่ดาเนินการประกวดหมู่บ้านศีลห้าอย่างพอเพียง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.15 องค์การบริหารส่วนตาบลกุง
นายวิชาญ วิรุณพันธ์ การขอใช้ ที่สาธารณประโยชน์เพื่อสร้างบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูล ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการ
รังวัดที่ดิน ส่วนการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ดงหินกองก็จะได้นาเรียนท่านนายกและหัวหน้าส่วนของอบต. เพื่อ
ดาเนินการโดยด่วนต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.16 องค์การบริหารส่วนตาบลโจดม่วง
นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ 1. ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่โพธินันคุณ ที่ร่วม
สนับสนุนการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
2. เมื่อ วัน ที่ 30 มิ. ย. 65 ขอขอบคุณท่า นปลั ดอาวุโ ส ในนามตัว แทนของนายอาเภอ
ศิลาลาด ที่ได้ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่บ้านโจดจิก หมู่ที่ 7
3. สาหรับการช่วยเหลือผู้ยากจนตามที่มีรายชื่อ ทาง อบต.ก็จะนาไปพิจารณารายชื่ออีก
ครั้ ง หนึ่ ง เพราะว่ า แต่ ล ะครั ว เรื อ นมีปั ญ หาไม่ เ หมื อ นกั น ถ้ า จะด าเนิ น การก็ ต้ อ งแยกเรื่ อ งออกแต่ ก็ จ ะพยายาม
ดาเนินการช่วยเหลือให้ครบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.17 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง
นายพงษา หารไชย อบต.หนองบัวดงได้จัดทาโครงการคลองสวยน้าใส งบประมาณ 20,000 บาท จะเป็น
โครงการขุดลอกหนองเม็ก โดยได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง และชุมชุนซึ่งสนับสนุนงบประมาณมา 30,000 บาท โดยต้อง
นาเครื่องจักรลงมาดาเนินการขุดลอก และอีกเรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้าประปาตอนนี้ก็ได้ลงไปแก้ไขแล้วในบางหมู่บ้าน
ส่วนการติดตั้งฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านก็ได้ประสานการไฟฟ้า มาลงสายเมนหลักแล้ว เหลือในขั้นตอนติดตั้งไฟส่อง
สว่าง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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นายวิมาล ทองกลม
ศีลห้าอย่างพอเพียง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม
เลิกประชุม 12.15 น.

3.27 กานันตาบลคลีกลิ้ง
ในนามของชุมชนบ้านคลีกลิ้งก็ขอขอบคุณท่าน ผอ.สุพิช ที่ได้สนับสนุนการประกวดหมู่บ้าน
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
รับทราบ

นายรัฐติกร ไนยะกูล
ปลัดอาเภอ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายวสันต์ ระดมเล็ก
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

