รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2565 ประจาเดือนพฤษภาคม 2565
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาเภอศิลาลาด ชั้น 2
ผู้มาประชุม
๑. นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค
๒. นายวสันต์ ระดมเล็ก
๓. พ.ต.ต. พงษ์อานาจ สมศรี
๔. จ่าเอกปิยะบุตร ศรีสาอางค์
๕. นายรัฐติกร ไนยะกูล
๖. นายสุพิช แดงบุญเรือง
๗. ร.ท. จัตตุวัฒน์ บุตรดี
๘. ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์
๙. นางพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้า
๑๐. นายกิติพงษ์ สอดศรี
๑๑. นายเอกวิทย์ สุระโคตร
๑๒. นายทรงศักดิ์ มณีวรรณ
๑๓. นายสมภพ ศรีภาค์
๑๔. นายมหินทร เทพิน
๑๕. นายอนุชา ปัญญานนท์
๑๖. นายพงษ์สา หารไชย
๑๗. นายสวัสดิ นากรณ์
๑๘. นายสุเทพ จันเทพ
๑๙. นายเจษฎา สตาร์รัตน์
๒๐. นางบุญล้น ธรรมวัตร
๒๑. นายประวัฒิ เกษสร
๒๒. นายวิมาล ทองกลม
๒๓. นายธวิทย์ วรรณวงษ์
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายจรูณ สาลีวัน
๒. ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิลาลาด
๓. นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
๔. นายเชาวรัตน์ฤทธิ์ บุตรมา
๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล
๖. นางพิณยา ทองขอน

นายอาเภอศิลาลาด
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศิลาลาด
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
วัฒนธรรมอาเภอศิลาลาด
สัสดีอาเภอศิลาลาด
หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาเภอศิลาลาด
พัฒนาการอาเภอศิลาลาด
ปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อาเภอศิลาลาด
แทน สาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
ท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
เกษตรอาเภอศิลาลาด
ผอ. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
แทนนายก อบต.หนองบัวดง
แทนนายก อบต. โจดม่วง
แทน นายก อบต.กุง
แทน นายก อบต.คลีกลิ้ง
กานันตาบลโจดม่วง
กานันตาบลหนองบัวดง
กานันตาบลคลีกลิ้ง
กานันตาบลกุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ผอ.รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร
ผจก. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยย่อย
ศิลาลาด
ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 17 ศิลาลาด

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง ที่ได้เข้าร่วมงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและ
สรงน้าพระพุทธศิล าลาดมงคล ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 12 – 13 เมษายน 2565 ณ ที่ว่าการอาเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ
1.2 การแต่งตั้งข้าราชการ
1.2.1 ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีคาสั่งให้ข้าราชการดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ
นางพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้า ดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
1.2.2 ด้วยกรมการปกครองได้มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จานวน 2 ราย คือ
1) จ่าเอกปิยบุตร ศรีสาอางค์ ตาแหน่งเดิม ปลัดอาเภอ (เจ้ าพนักงานปกครอง
ชานาญการ) ที่ทาการปกครองอาเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ตาแหน่งใหม่ ปลั ดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
ชานาญการ) ที่ทาการปกครองอาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
2) นายรัฐติกร ไนยะกูล ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ) ที่ทาการ
ปกครองอาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตาแหน่งใหม่ ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ) ที่ทาการปกครอง
อาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
มติที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ได้นาลงเว็บไซต์
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 ด้วยส านั กงานเหล่ากาชาดจังศรีสะเกษ ร่ว มกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้กาหนด
แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อาเภอศิลาลาด ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาเภอศิลาลาด
ดังนั้น เพื่อให้การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาเภอศิลาลาด
จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากรใน
สังกัดร่วมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และอาเภอศิลาลาดขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
ของรางวัลสาหรับมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตด้วย
มติที่ประชุม
ทราบ
3.2 แนวทางการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาปี 2565
จังหวัดศรีสะเกษ ได้กาหนดแนวทางในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาปี พ.ศ. 2565
สรุปได้ ดังนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคม
ไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอาเภอแห่งท้องที่ตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดฯ
2. ผู้ใดจะจุดและปล่อยหรือกระทาการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคม
ควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ต้องขออนุญาตต่อนายอาเภอท้องที่ที่จะจุดโดยผู้ขอจะต้องเป็น
บุคคลสั ญชาติไทย มีอายุ ไม่ ต่ากว่า 25 ปี บ ริ บูรณ์ และเป็นผู้ ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้น ที่จังหวัดศรีส ะเกษเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

-23. ให้กระทาได้ในห้วงเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติ ไทย นับตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่า เดือนหก
ถึง แรม 15 ค่า เดือน 6 โดยในปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
4. อนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟได้แต่เฉพาะในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเท่านั้นเฉพาะ
แต่หมู่บ้านที่เคยมีประวัติการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโดยการรับรองของสภาวัฒนธรรมอาเภอมาก่อนโดยอนุญาตให้
จัดงานหรือจุดบั้งไฟได้หมู่บ้านละไม่เกิน 1 วันต่อปี กรณีหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลาย
หมู่บ้าน และขอจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟรวมกันตั้งแต่ 4 หมู่บ้านขึ้นไปให้กาหนดการจุดบั้งไฟได้ไม่เกิน 2 วัน
5. หมู่บ้านที่เคยมีประวัติการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนอกเหนือจากห้วงเดือนหกด้วยเหตุ
ความน่าเชื่อถือของชนเผ่า เช่น ชนเผ่ากูย กวย (ส่วย) นายอาเภอแห่งท้องที่อาจพิจารณาอนุญาตได้ตามสมควร
6. การจุดและปล่อยบั้งไฟ ต้องกระทาในห้วงระยะเวลา 09.00 – 17.00 น.
7. การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมของ
หมู่บ้าน สภาวัฒนธรรมตาบลและสภาวัฒนธรรมอาเภอแห่งท้องที่นั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เสนอชื่อบุคคลที่
มีความเหมาะสม ซึ่งมีภูมิลาเนาในพื้นที่ตาบลนั้น จานวนไม่น้อยกว่าเก้าคน เพื่อให้กานันท้องที่สาหรับหมู่บ้านหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับชุมชน แล้วแต่กรณี ทาการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
งาน เพื่อให้มีหน้าที่รั บผิดชอบดาเนิ นการจั ดงานให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษฯ ลงวันที่ 30 กันยายน
2559 เพื่อรับในความเสียหายร่วมกันกับเจ้าของบั้งไฟต่อบุคคลผู้อาจได้รับความเสียหายจากการจัดงานนั้น เสร็จแล้ว
ให้คณะกรรมการจัดงานหรือผู้แทนรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับความเห็นชอบให้จัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟไปยื่น ต่อนายอาเภอแห่งท้องที่เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว จึงจะจัดงานได้ ให้นายอาเภอแห่ งท้องที่ทาบันทึก
ข้อตกลงความรับ ผิ ดชอบในทางแพ่งของคณะกรรมการจัดงานที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ซึ่งอาจได้รับความ
เสียหายจากการจัดงานดังกล่าว
8. การขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ จะยื่นคาขออนุญาตได้ต่อเมื่อนายอาเภอแห่งท้องที่ได้
เห็นชอบให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในหมู่บ้านหรือชุมชนใดๆ แล้ว
9. หากมี กรณี จ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นหรื อ มี เ หตุ อั นสมควรเพื่อ สวั ส ดิ ภ าพ ความปลอดภั ย เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชนแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอแห่งท้องที่นั้น มีอานาจสั่งให้งดหรือเลื่อนการจัด
งานหรือการจุดและปล่อยบั้งไฟไปในวันอื่นนอกจากวันที่อนุญาตตามที่เห็นสมควรได้
10. บั้งไฟมีขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางต้องไม่เกิน 3 นิ้ว และให้จุดได้ไม่เกิน12 บั้งต่อวัน โดย
เป็นหน้าที่ของนายอาเภอแห่งท้องที่ในการควบคุมบัญชีการอนุญาตในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในแต่ละครั้งหรือ
ในแต่ละหมู่บ้าน
11. สถานที่จุดและปล่ อยบั้งไฟขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระทาได้ในสถานที่ที่นายอาเภอแห่ ง
ท้องที่อนุญาตให้จัดงาน
12. ห้ามมิให้มีการเล่นการพนัน ห้ามมิให้ขานเวลา ขานตัวเลข หรือทาสัญลักษณ์ใดอันเป็น
การบ่งชี้เวลาการขึ้นลง หรือสูงต่า หรือกระทาการอื่นใดเป็นการแพ้ชนะ ห้ามปิดกั้นทางสาธารณะ ห้ามจาหน่ายบัตร
เข้าชม ห้ามมีการเรี่ยไร
13. ผู้ได้รับอนุญาตต้องนาใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน ต้องนาเลขที่ใบอนุญาตไป
ประทับบนบั้งไฟให้ชัดเจน
14. การจุ ดหรือปล่ อยบั้งไฟต้องได้ รับสั ญญาณว่ามีความปลอดภัย ฐานจุดต้องมีความ
แข็งแรง ผู้เข้าชมต้องห่างจากฐานจุดบั้งไฟอย่างน้อย 50 เมตร
15 ต้องมีคณะกรรมการจัดงานอย่างน้อย 2 คนเพื่อทาหน้าที่ติดต่อแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการ
บินหรือท่าอากาศยานก่อนการจุดหรือปล่อยบั้งไฟ
16. ต้ องดาเนิ น การจัดงานตามมาตรการควบคุม โรคโควิด -19 ตามที่ คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษกาหนด

-317. บูรณาการความร่วมมือฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในการตรวจสอบการจัดงานฯ
18. หากฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรค กฎหมาย คาสั่ง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กระทา
การฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 18 พ.ร.ก บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 จาคุก ไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ โรคติดต่อ
มติที่ประชุม
ทราบ
3.5 แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่
ด้ว ยนายกรั ฐ มนตรี รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย และปลั ดกระทรวงมหาดไทย
ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานบังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้การบูรณาการทางานของทุก ภาคส่วน
โดยการสารวจปัญหาครัวเรือนยากจน ผ่านระบบ Thai QM เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยให้อาเภอนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจผ่าน
ระบบ Thai QM เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปั ญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนราชการในระดับพื้นที่ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับครัวเรือนและตรงสภาพปัญหา
(ตัดเสื้อพอดีตัว) โดยใช้เมนูแก้จนตามแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของระบบ TPMAP
เป็นฐานในการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่
มติที่ประชุม
ทราบ
3.6 ฝ่ายความมั่นคง
จ.อ.ปิยบุตร ศรีสาองค์ ฝ่ายความมั่นคงมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ การรณรงค์ลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกานต์ 11 – 17 เมษายน 65 มีจุดตรวจหลัก จานวน 1 จุด อยู่บริเวณห้าแยกโจดม่วง ผลการดาเนินงาน
ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน อปท. ที่ได้ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องที่ 2
การดูแลซุ้มประตู และภาพบุคคลสาคัญ ที่ตั้งในพื้นที่สาธารณในความรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ ถ้า มีการติดตั้งซุ้ม
ประตู พระบรมฉายาลั กษณ์ พระฉายาลั กษณ์ให้ ส ารวจว่ามีความบกพร่องช ารุดหรือไม่ หากพบการชารุดขอให้
ดาเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือปลดลงแลจัดเก็บ เรื่องที่ 3 ข่าวเกี่ยวกับกลุ่มการเคลื่อนไหวการร้องเรียนของกลุ่ม
ต่างๆ จากการประชุมระดับจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่าหากพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ก็ขอให้ดาเนินการ
แก้ไขให้จบในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เข้ามาร้องเรียนหรือประท้วงภายในจังหวัด เรื่องที่ 4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่อาเภอศิลาลาด การแพร่ระบาดส่วนมากเป็นยาบ้า โดยพื้นที่ 4 ตาบลยังมีการแพร่ระบาด โดยพื้นที่เฝ้า
ระวังเป็นพื้นทีต่ าบลคลีกลิ้งที่มีเขตการติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และตาบลหนองบัวดงยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ เรื่อง
สุดท้ายการลักลอบเล่นการพนัน โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นการจุดบั้งไฟ ฝากทางผู้นาช่วยสอดส่องดูแลด้วย หากพบการ
กระทาความผิดสามารถแจ้งมาได้ที่ฝ่ายความมั่นคง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 สานักงานสาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
นายทรงศักดิ์ มณีวรรณ
สานักงานสาธารณสุขมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษติดเชื้อเพิ่ม 271 ราย สะสม 40,000 กว่าราย อาเภอศิลาลาดติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย ยอด
รวมตั้งแต่เมษายน 65 541 ราย โดยศิลาลาดยอดรวมการเสียชีวิต 3 ราย และผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ร้อย 28
เปอร์เซ็น ข้อสังเกตคือคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
มติที่ประชุม
รับทราบ

-43.8 สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
นายกิติพงษ์ สอดศรี สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ เรื่องที่ 1 การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน จังหวัดประกาศ ครั้งที่ 5 โดยประกาศโรคสิ้นสุด 5 พ.ค.
65 โดยยอดรวมผู้ได้รับผลกระทบของศิลาลาด จานวน 120 ราย ได้ความช่วยเหลือไปแล้ว 109 ราย เหลือ 11
ราย โดยการประชุมระดับอาเภอ ครั้งที่ 1 อนุมัติ 9 ราย และครั้งที่ 2 2 ราย เรื่องที่ 2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตอนนี้วัคซีนขาดแคลน โดยจะเริ่มดาเนินการที่ อบต.หนองบัวดงก่อน และ อบต.อื่นๆก็จะดาเนินการจัดซื้อ
วัคซีน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9 สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาด
นายมหินทร เทพิน
สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาดขอขอบคุณที่ได้ร่วมการประเมินสานักงานเกษตรอาเภอ
ดีเด่น ซึ่งเราได้รองชนะเลิศ เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนการปลูกข้าว โดยสามารถเริ่มลงได้วันที่ 16 พ.ค. 65 เป็นต้ น
ไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ 20 ไร่/ครัวเรือน ปัญหาการขึ้นทะเบียนแปลงนาของเกษตรกรอยู่ในพื้นที่อาเภออื่น
เกษตรกรต้องเอาเอกสารตัวจริงมาเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลที่สานักงานเกษตรอาเภอ หรือไปขึ้นที่เบียนในพื้นที่ที่
แปลงนาอยู่
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.10 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาด
นางพิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้า สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาดมีเรื่องแจ้งให้ทราบ สืบเนื่องจากท่านปลัดอาวุโสได้
กล่าวการบริจาคโลหิต ทางกรมการพัฒนาชุมชนมีโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง จึงขอเชิญชวนกลุ่มสตรีร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศลฯ เรื่องที่ 2 การประดิษ์ผีเสื้อก็ขอขอบคุณทาง กศน. ที่ได้อนุเคราะห์ช่วยสอนกลุ่มสตรีในการผลิจผีเสื้อ
โดย พช.อาเภอศิลาลาด จะได้นาผลงานไปแสดงที่จังหวัด เรื่องที่ 3 การเก็บข้อมูล จปฐ. ตอนนี้ ดาเนินการเก็บข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว โดยลงระบบเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ 3 การแก้ปัญหาคนจน (ศจพ.) ในพื้นที่อาเภอศิลาลาด ขอให้ทางนาย
ธนาวุฒิ ปิยะวงษ์ เป็นคนชี้แจงรายละเอียด
นายธนาวุฒิ ปิยะวงษ์ จากฐานข้อมูล TPMAP อาเภอศิลาลาดมีจานวน 63 ครัว เรือน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วพบปัญหาจริง จานวน 12 ครัวเรือน โดยพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะทางานการแก้ไขปัญหา โดยมีปลัดอาเภอ
ประจาตาบลเป็นประธานทีมปฏิบัติการระดับตาบล โดยให้ทีมระดับตาบลเร่งดาเนินการช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือนที่
ได้ผลกระทบ โดยประสานข้อมูลได้ทางพัฒนาชุมชนอาเภอ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.11 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
นาบสมภพ ศรีภาค์ สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาคนยากจน ทางอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทุก
อบต. โดยศูนย์มีนายกเป็นประธาน สาธารณสุขอาเภอ เป็นคณะทางาน โดยคณะกรรมการมีหน่วยงานส่วนราชการ
ต่างๆ เป็นคณะทางาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.12 สัสดีอาเภอศิลาลาด
ร.ท. จัตตุวัฒน์ บุตรดี สืบเนื่องจากการคัดเลือกทหารในวันที่ 9 เม.ย. 65 ก็ขอขอบคุณท่านายอาเภอและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก จานวน 129 ราย ไม่มา 22 คน เนื่องจากติดโควิด ขากการตรวจ
เลือก 6 ราย สาหรับยอดที่จะคัดเลือกเข้ากองประจาการ จานวน 21 ราย มีผู้เข้ารับการจับสลาก จานวน 60 ราย
สมัคร 2 ราย คงเหลือจับสลาก 19 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.16 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาเภอศิลาลาด
ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้จัดพิธีทาบุญตักบาตรการสถาปนาศูนย์ และอุทิศส่วนกุศลให้กับ
สมาชิกที่ล่วงลับไปแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.13 ผู้บริหารสถานศึกษา
นายอนุชา ปัญญานนท์ โรงเรี ย นศิ ล าลาดวิ ท ยา มี เ รื่ อ งแจ้ ง เกี่ ย วกั บ การเปิ ด ภาคเรี ย น ในวั น ที่ 17 พ.ค. 65
ซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับจนถึง ม.3 หากไม่เข้ารับการศึกษาจะมีความผิดตามกฎหมายการศึกษา
โดยการศึกษามี 3 ภาค คือภาคบังคับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.14 วัฒนธรรมอาเภอศิลาลาด
นายสุพิช แดงบุญเรือง ทางวัฒนธรรมจังหวัดขอวัฒนธรรมตาบลส่งรายชื่อ ผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม อาเภอละ 2
ท่าน โดยอาเภอศิลาลาดจะส่งผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมหมดทาขวัญ และปราชญ์การทอผ้า เรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิ
ตอนนี้ทางมูลนิธิ มีเงิน จานวน 470,000 บาท ก็ขอขอบคุณทางกานันตาบลคลีกลิ้งที่ได้ประสานกับพระอาจารณ์
จรั น ที่ได้บ ริจ าคเงิน ให้กับ มูลนิ ธิ จานวน 100,000 บาท ตลาดนัดวัฒ นธรรมตอนนี้ก็จะสิ้ นสุดแล้ ว ก็จะมีการ
ประเมินผลการจัดงานว่าผลสาเร็จอย่างไร
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.15 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง
นายพงษา หารไชย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง ได้กาหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น ระหว่างวันที่
18 – 19 พ.ค. 65 ซึ่งวันที่ 18 จะเป็นกิจกรรมการแห่ขบวนบั้งไฟ และวันที่ 19 จะเป็นวันจุด โดยมาตรการก็
ประสานทาง รพ.สต.ตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมงาน ก็ขอเชิญผู้ร่วมประชุมทุกท่านร่วมงานบุญบั้งไฟของตาบล
หนองบัวดง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม 12.14 น.
นายกฤตภาส ญะเมืองมอญ
เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้จดรายงานการประชุม
นายรัฐติกร ไนยะกูล
ปลัดอาเภอ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

