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

ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 5/2565 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
วันที่ 2 พฤษภาคม 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. จ่าเอกปิยะบุตร  ศรีส าอางค์  ปลัดอ าเภอ 
๕. นายรัฐติกร  ไนยะกูล   ปลัดอ าเภอ 
๖. นายสุพิช  แดงบุญเรือง   วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
๗. ร.ท. จัตตุวัฒน์  บุตรด ี   สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๘. ร.ท. ประสิทธิ์  จันทรประทักษ์  หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
๙. นางพิมพ์พิสุทธิ์  อ้วนล้ า   พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๑๐. นายกิติพงษ์  สอดศรี   ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๑๑. นายเอกวิทย์  สุระโคตร   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอศิลาลาด 
๑๒. นายทรงศักดิ์  มณีวรรณ   แทน สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๑๓. นายสมภพ  ศรีภาค์   ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๑๔. นายมหินทร  เทพิน   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๑๕. นายอนุชา  ปัญญานนท์   ผอ. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๑๖. นายพงษ์สา  หารไชย   แทนนายก อบต.หนองบัวดง 
๑๗. นายสวัสดิ  นากรณ์   แทนนายก อบต. โจดม่วง 
๑๘. นายสุเทพ  จันเทพ   แทน นายก อบต.กุง 
๑๙. นายเจษฎา  สตาร์รัตน์   แทน นายก อบต.คลีกลิ้ง 
๒๐. นางบุญล้น  ธรรมวัตร   ก านันต าบลโจดม่วง 
๒๑. นายประวัฒิ  เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๒๒. นายวิมาล  ทองกลม   ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๒๓. นายธวิทย์  วรรณวงษ์   ก านันต าบลกุง 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายจรูณ  สาลีวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิลาลาด 
๓. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง   ผอ.รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร 
๔. นายเชาวรัตน์ฤทธิ์  บุตรมา  ผจก. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยย่อย

     ศิลาลาด 
๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล 
๖. นางพิณยา  ทองขอน   ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 17 ศิลาลาด 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1.1 ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง ที่ได้เข้าร่วมงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและ
สรงน้ าพระพุทธศิลาลาดมงคล ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 12 – 13 เมษายน 2565 ณ ที่ว่าการอ าเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ 
   1.2 การแต่งตั้งข้าราชการ 
       1.2.1 ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีค าสั่งให้ข้าราชการด ารงต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอ 
นางพิมพ์พิสุทธิ์  อ้วนล้ า ด ารงต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
       1.2.2 ด้วยกรมการปกครองได้มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จ านวน 2 ราย คือ 
    1) จ่าเอกปิยบุตร  ศรีส าอางค์ ต าแหน่งเดิม ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
ช านาญการ) ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ต าแหน่งใหม่ ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง    
ช านาญการ) ที่ท าการปกครองอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
    2) นายรัฐติกร  ไนยะกูล ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ต าแหน่งใหม่ ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) ที่ท าการปกครอง
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ    
มติที่ประชุม  ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 ด้วยส านักงานเหล่ากาชาดจังศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ก าหนด
แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพ้ืนที่อ าเภอศิลาลาด ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.      
เป็นต้นไป ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด 

    ดังนั้น เพ่ือให้การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอศิลาลาด     
จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากรใน
สังกัดร่วมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และอ าเภอศิลาลาดขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
ของรางวัลส าหรับมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตด้วย 
มติที่ประชุม  ทราบ 

    3.2 แนวทางการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประจ าปี 2565 
    จังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนดแนวทางในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

สรุปได้ ดังนี ้
    1. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระท าการอย่างใดเพ่ือให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคม

ไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอแห่งท้องที่ตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดฯ 

    2. ผู้ใดจะจุดและปล่อยหรือกระท าการอย่างใดเพ่ือให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคม
ควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ต้องขออนุญาตต่อนายอ าเภอท้องที่ที่จะจุดโดยผู้ขอจะต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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    3. ให้กระท าได้ในห้วงเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติไทย นับตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ า เดือนหก     

ถึง แรม 15 ค่ า เดือน 6 โดยในปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
    4. อนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟได้แต่เฉพาะในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเท่านั้นเฉพาะ

แต่หมู่บ้านที่เคยมีประวัติการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโดยการรับรองของสภาวัฒนธรรมอ าเภอมาก่อนโดยอนุญาตให้
จัดงานหรือจุดบั้งไฟได้หมู่บ้านละไม่เกิน 1 วันต่อปี กรณีหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลาย
หมู่บ้าน และขอจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟรวมกันตั้งแต่ 4 หมู่บ้านขึ้นไปให้ก าหนดการจุดบั้งไฟได้ไม่เกิน 2 วัน 

    5. หมู่บ้านที่เคยมีประวัติการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนอกเหนือจากห้วงเดือนหกด้วยเหตุ
ความน่าเชื่อถือของชนเผ่า เช่น ชนเผ่ากูย กวย (ส่วย) นายอ าเภอแห่งท้องที่อาจพิจารณาอนุญาตได้ตามสมควร 

    6. การจุดและปล่อยบั้งไฟ ต้องกระท าในห้วงระยะเวลา 09.00 – 17.00 น. 
   7. การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมของ
หมู่บ้าน สภาวัฒนธรรมต าบลและสภาวัฒนธรรมอ าเภอแห่งท้องที่นั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เสนอชื่อบุคคลที่
มีความเหมาะสม ซึ่งมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ต าบลนั้น จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคน เพ่ือให้ก านันท้องที่ส าหรับหมู่บ้านหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับชุมชน แล้วแต่กรณี  ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
งาน เพ่ือให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจัดงานให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 
2559 เพื่อรับในความเสียหายร่วมกันกับเจ้าของบั้งไฟต่อบุคคลผู้อาจได้รับความเสียหายจากการจัดงานนั้น เสร็จแล้ว
ให้คณะกรรมการจัดงานหรือผู้แทนรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับความเห็นชอบให้จัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟไปยื่นต่อนายอ าเภอแห่งท้องที่เพ่ือขอความเห็นชอบแล้วจึงจะจัดงานได้ ให้นายอ าเภอแห่งท้องที่ท าบันทึก
ข้อตกลงความรับผิดชอบในทางแพ่งของคณะกรรมการจัดงานที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ซึ่งอาจได้รับความ
เสียหายจากการจัดงานดังกล่าว 
   8. การขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ จะยื่นค าขออนุญาตได้ต่อเมื่อนายอ าเภอแห่งท้องที่ได้
เห็นชอบให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในหมู่บ้านหรือชุมชนใดๆ แล้ว 
   9. หากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุอันสมควรเพ่ือสวัสดิภาพ ความปลอดภัยเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอแห่งท้องที่นั้น มีอ านาจสั่งให้งดหรือเลื่อนการจัด
งานหรือการจุดและปล่อยบั้งไฟไปในวันอื่นนอกจากวันที่อนุญาตตามที่เห็นสมควรได้ 
   10. บั้งไฟมีขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางต้องไม่เกิน 3 นิ้ว และให้จุดได้ไม่เกิน12 บั้งต่อวัน โดย
เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอแห่งท้องที่ในการควบคุมบัญชีการอนุญาตในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในแต่ละครั้งหรือ
ในแต่ละหมู่บ้าน 
   11. สถานที่จุดและปล่อยบั้งไฟขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระท าได้ในสถานที่ที่นายอ าเภอแห่ง
ท้องที่อนุญาตให้จัดงาน 

 
   12. ห้ามมิให้มีการเล่นการพนัน ห้ามมิให้ขานเวลา ขานตัวเลข หรือท าสัญลักษณ์ใดอันเป็น
การบ่งชี้เวลาการขึ้นลง หรือสูงต่ า หรือกระท าการอ่ืนใดเป็นการแพ้ชนะ ห้ามปิดกั้นทางสาธารณะ ห้ามจ าหน่ายบัตร
เข้าชม ห้ามมีการเรี่ยไร 
   13. ผู้ได้รับอนุญาตต้องน าใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน ต้องน าเลขที่ใบอนุญาตไป
ประทับบนบั้งไฟให้ชัดเจน 
   14. การจุดหรือปล่อยบั้งไฟต้องได้รับสัญญาณว่ามีความปลอดภัย ฐานจุดต้องมีความ
แข็งแรง ผู้เข้าชมต้องห่างจากฐานจุดบั้งไฟอย่างน้อย 50 เมตร 
   15 ต้องมีคณะกรรมการจัดงานอย่างน้อย 2 คนเพ่ือท าหน้าที่ติดต่อแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการ
บินหรือท่าอากาศยานก่อนการจุดหรือปล่อยบั้งไฟ 
   16. ต้องด าเนินการจัดงานตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ตามที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษก าหนด 
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   17. บูรณาการความร่วมมือฝ่ายความมั่นคง ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในการตรวจสอบการจัดงานฯ 
   18. หากฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรค กฎหมาย ค าสั่ง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กระท า
การฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 18 พ.ร.ก บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 จ าคุก ไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ โรคติดต่อ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
   3.5 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานศนูย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ 
   ด้วยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย          
ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานบังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้การบูรณาการท างานของทุกภาคส่วน 
โดยการส ารวจปัญหาครัวเรือนยากจน ผ่านระบบ Thai QM เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยให้อ าเภอน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผ่าน
ระบบ Thai QM เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนราชการในระดับพ้ืนที่ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับครัวเรือนและตรงสภาพปัญหา 
(ตัดเสื้อพอดีตัว) โดยใช้เมนูแก้จนตามแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของระบบ TPMAP 
เป็นฐานในการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.6 ฝ่ายความม่ันคง 
จ.อ.ปิยบุตร  ศรีส าองค์ ฝ่ายความมั่นคงมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ การรณรงค์ลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกานต์ 11 – 17 เมษายน 65 มีจุดตรวจหลัก จ านวน 1 จุด อยู่บริเวณห้าแยกโจดม่วง ผลการด าเนินงาน
ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน อปท. ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องที่ 2 
การดูแลซุ้มประตู และภาพบุคคลส าคัญ ที่ตั้งในพ้ืนที่สาธารณในความรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ ถ้ามีการติดตั้งซุ้ม
ประตู พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ให้ส ารวจว่ามีความบกพร่องช ารุดหรือไม่ หากพบการช ารุดขอให้
ด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือปลดลงแลจัดเก็บ เรื่องที่ 3 ข่าวเกี่ยวกับกลุ่มการเคลื่อนไหวการร้องเรียนของกลุ่ม
ต่างๆ จากการประชุมระดับจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่าหากพบความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ก็ขอให้ด าเนินการ
แก้ไขให้จบในพ้ืนที่ เพื่อไม่ให้เข้ามาร้องเรียนหรือประท้วงภายในจังหวัด เรื่องที่ 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพ้ืนที่อ าเภอศิลาลาด การแพร่ระบาดส่วนมากเป็นยาบ้า โดยพื้นที่ 4 ต าบลยังมีการแพร่ระบาด โดยพ้ืนที่เฝ้า
ระวังเป็นพื้นทีต่ าบลคลีกลิ้งที่มีเขตการติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และต าบลหนองบัวดงยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ เรื่อง
สุดท้ายการลักลอบเล่นการพนัน โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นการจุดบั้งไฟ ฝากทางผู้น าช่วยสอดส่องดูแลด้วย หากพบการ
กระท าความผิดสามารถแจ้งมาได้ที่ฝ่ายความม่ันคง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.7 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นายทรงศักดิ์  มณีวรรณ  ส านักงานสาธารณสุขมีเรื่องแจ้งเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด 19  จังหวัดศรีสะเกษติดเชื้อเพ่ิม 271 ราย สะสม 40,000 กว่าราย อ าเภอศิลาลาดติดเชื้อเพ่ิม 11 ราย ยอด
รวมตั้งแต่เมษายน 65 541 ราย โดยศิลาลาดยอดรวมการเสียชีวิต 3 ราย และผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ร้อย 28 
เปอร์เซ็น ข้อสังเกตคือคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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   3.8 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  
นายกิติพงษ์  สอดศรี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ เรื่องที่ 1 การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน จังหวัดประกาศ ครั้งที่ 5 โดยประกาศโรคสิ้นสุด 5 พ.ค. 
65 โดยยอดรวมผู้ได้รับผลกระทบของศิลาลาด จ านวน 120 ราย ได้ความช่วยเหลือไปแล้ว 109 ราย เหลือ 11 
ราย โดยการประชุมระดับอ าเภอ ครั้งที่ 1 อนุมัติ 9 ราย และครั้งที่ 2 2 ราย เรื่องที่ 2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตอนนี้วัคซีนขาดแคลน โดยจะเริ่มด าเนินการที่ อบต.หนองบัวดงก่อน และ อบต.อ่ืนๆก็จะด าเนินการจัดซื้อ
วัคซีน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.9 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นายมหินทร  เทพิน ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาดขอขอบคุณที่ได้ร่วมการประเมินส านักงานเกษตรอ าเภอ
ดีเด่น ซึ่งเราได้รองชนะเลิศ  เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนการปลูกข้าว โดยสามารถเริ่มลงได้วันที่ 16 พ.ค. 65 เป็นต้น
ไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ 20 ไร่/ครัวเรือน ปัญหาการขึ้นทะเบียนแปลงนาของเกษตรกรอยู่ในพ้ืนที่อ าเภออ่ืน 
เกษตรกรต้องเอาเอกสารตัวจริงมาเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือไปขึ้นที่เบียนในพ้ืนที่ที่
แปลงนาอยู ่
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.10 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด   
นางพิมพ์พิสุทธิ์  อ้วนล้ า ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาดมีเรื่องแจ้งให้ทราบ สืบเนื่องจากท่านปลัดอาวุโสได้
กล่าวการบริจาคโลหิต ทางกรมการพัฒนาชุมชนมีโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง จึงขอเชิญชวนกลุ่มสตรีร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศลฯ เรื่องที่ 2 การประดิษ์ผีเสื้อก็ขอขอบคุณทาง กศน. ที่ได้อนุเคราะห์ช่วยสอนกลุ่มสตรีในการผลิจผีเสื้อ 
โดย พช.อ าเภอศิลาลาด จะได้น าผลงานไปแสดงที่จังหวัด เรื่องที่ 3 การเก็บข้อมูล จปฐ. ตอนนี้ ด าเนินการเก็บข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว โดยลงระบบเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ 3 การแก้ปัญหาคนจน (ศจพ.) ในพ้ืนที่อ าเภอศิลาลาด ขอให้ทางนาย
ธนาวุฒิ ปิยะวงษ์ เป็นคนชี้แจงรายละเอียด 
นายธนาวุฒิ ปิยะวงษ์ จากฐานข้อมูล TPMAP อ าเภอศิลาลาดมีจ านวน 63 ครัว เรือน โดยได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
แล้วพบปัญหาจริง จ านวน 12 ครัวเรือน โดยพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะท างานการแก้ไขปัญหา โดยมีปลัดอ าเภอ
ประจ าต าบลเป็นประธานทีมปฏิบัติการระดับต าบล โดยให้ทีมระดับต าบลเร่งด าเนินการช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนที่
ได้ผลกระทบ โดยประสานข้อมูลได้ทางพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.11 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
นาบสมภพ  ศรีภาค์ สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาคนยากจน ทางอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทุก 
อบต. โดยศูนย์มีนายกเป็นประธาน สาธารณสุขอ าเภอ เป็นคณะท างาน โดยคณะกรรมการมีหน่วยงานส่วนราชการ
ต่างๆ เป็นคณะท างาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.12 สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
ร.ท. จัตตุวัฒน์  บุตรดี สืบเนื่องจากการคัดเลือกทหารในวันที่ 9 เม.ย. 65 ก็ขอขอบคุณท่านายอ าเภอและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก จ านวน 129 ราย ไม่มา 22 คน เนื่องจากติดโควิด ขากการตรวจ
เลือก 6 ราย ส าหรับยอดที่จะคัดเลือกเข้ากองประจ าการ จ านวน 21 ราย มีผู้เข้ารับการจับสลาก จ านวน 60 ราย 
สมัคร 2 ราย คงเหลือจับสลาก 19 ราย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.16 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้จัดพิธีท าบุญตักบาตรการสถาปนาศูนย์ และอุทิศส่วนกุศลให้กับ
สมาชิกท่ีล่วงลับไปแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.13 ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายอนุชา  ปัญญานนท์ โรงเรียนศิลาลาดวิทยา มีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พ.ค. 65           
ซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับจนถึง ม.3 หากไม่เข้ารับการศึกษาจะมีความผิดตามกฎหมายการศึกษา 
โดยการศึกษามี 3 ภาค คือภาคบังคับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.14 วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
นายสุพิช  แดงบุญเรือง ทางวัฒนธรรมจังหวัดขอวัฒนธรรมต าบลส่งรายชื่อผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม อ าเภอละ 2 
ท่าน โดยอ าเภอศิลาลาดจะส่งผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมหมดท าขวัญ และปราชญ์การทอผ้า เรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิ 
ตอนนี้ทางมูลนิธิ มีเงิน จ านวน 470,000 บาท ก็ขอขอบคุณทางก านันต าบลคลีกลิ้งที่ได้ประสานกับพระอาจารณ์   
จรัน ที่ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ จ านวน 100,000 บาท ตลาดนัดวัฒนธรรมตอนนี้ก็จะสิ้นสุดแล้ว ก็จะมีการ
ประเมินผลการจัดงานว่าผลส าเร็จอย่างไร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.15 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
นายพงษา หารไชย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ได้ก าหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น ระหว่างวันที่ 

18 – 19 พ.ค. 65 ซึ่งวันที่ 18 จะเป็นกิจกรรมการแห่ขบวนบั้งไฟ และวันที่ 19 จะเป็นวันจุด โดยมาตรการก็
ประสานทาง รพ.สต.ตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมงาน ก็ขอเชิญผู้ร่วมประชุมทุกท่านร่วมงานบุญบั้งไฟของต าบล
หนองบัวดง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม 12.14 น. 
 
 
       นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ 
             เจ้าหน้าที่ปกครอง 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       นายรัฐติกร  ไนยะกูล 
              ปลัดอ าเภอ 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


