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

ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 6/2564 ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอศิลาลาด ชั้น 2 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายกองตรี ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด 
๒. นายวสันต์  ระดมเล็ก   ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
๓. นายวีระพงศ์  ค านึง   ปลัดอ าเภอ 
๔. นางปราณี  เวียงเหล็ก   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
๕. พ.ต.ท. ประยุทธ  วรนิวาส  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
๖. ร.ท. ประสิทธิ์  จันทรประทักษ์  หน.โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
๗. ร.ท. จัตตุวัฒน์  บุตรด ี   สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๘. นายสาคร  ศรีศิลป์   พลศึกษาอ าเภอศิลาลาด 
๙. นายสมศักดิ์  สิงห์ทอง   หัวหน้าหัวย่อย ธกส.ศิลาลาด 
๑๐. นายประวัฒิ  เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๑๑. นายวิมาล  ทองกลม   ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๑๒. นางพัชรีวรรณ  สีมาขันธ์   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอศิลาลาด 
๑๓. นางบุญล้น  ธรรมวัตร   ก านันต าบลโจดม่วง 
๑๔. นายจ านวง  แก้วค า   แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุง 
๑๕. นายธนกร  สุโพธิ์    แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๑๖. นางสาวชลดา  สายสมุทร   แทน นายกองค์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
๑๗. นายประยูร  นิยม   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
๑๘. นายกิติพงษ์  สอดศรี   ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๑๙. นายสุพิช  แดงบุญเรือง   วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด/ธรรมาภิ้บาลจังหวัด 

     ศรีสะเกษ 
๒๐. นายจรูณ  สาลีวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒๑. นายอนุสิทธิ์  อนุวัน   แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 
๒๒. นายมหินทร  เทพิน   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๒๓. นายอมร  ธุษาวัน   พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 2. ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 17 ศิลาลาด 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 การแต่งตั้งข้าราชการ (เลื่อนระดับ) 
   นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค ต าแหน่งเดิม รักษาการในต าแหน่งนายอ าเภอ       
(ผู้อ านวยการต้น)  อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ต าแหน่งใหม่ นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการต้น) อ าเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
   1.2 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย       
ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2564 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
   1.3 ขอขอบคุณชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต าบลหนองบัวดง ที่ให้การสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับผู้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความ
สงบเรียบร้อยผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2564 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้น าลง
เว็บไซต์ www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 
   ด้วยส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ จึงขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 
   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  พร้อมเครื่องราชสักการะ
บริเวณด้านหน้าส านักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสี
ขาว บริเวณรั้วส านักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 พร้อมประดับไฟบริเวณส านักงานให้สวยงามใน
ระยะเวลาตามความเหมาะสม 
   2. จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน   
2564 และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไชต์ของหน่ วยงาน พร้อมน าเสนอภาพ       
พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไชต์และสื่อออนไลน์ของส านักงาน 
รวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไชต์ของ
จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 
   3. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564           
พร้อมประดับไฟบริเวณส านักงานให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม 
   4. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ตามความเหมาะสม โดยเป็นการ
รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละพ้ืนที่ โดย
ให้งดการจัดพิธีการต่างๆ และด าเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 
   ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
และตัวอย่างข้อความถวายพระพรชัยมงคลฯ  ได้ทางเว็บไชต์ www.gad.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือสั่งการกลุ่มงาน
ประสานราชการ พ.ศ. 2564” ชื่อเรื่อง “กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    
พุทธศกัราช 2564 
   ส าหรับการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” อ าเภอศิลาลาด
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด มีก าหนดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอ่ืนๆ ในวันที่ 2 มิถุนายน 
2564 เวลา 13.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง เพื่อน าไป 
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แจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บ้านหลักด่าน และเวลา 13.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อฯ ณ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 4 ต าบลกุง 
   ดังนั้น อ าเภอศิลาลาด จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ จากส่วน
ราชการต่างๆ และขอเชิญร่วมมอบสิ่งของตามวันเวลา และสถานีที่ข้างต้น การแต่งกายชุดจิตอาสา     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.2 การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
   ด้วยส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ก าหนดออก
หน่วยรับบริจาคโลหิตในพ้ืนที่อ าเภอศิลาลาด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไ ป            
ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด 
   อ าเภอศิลาลาด จึงขอเชิญชวนท่านพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต และขอรับ
สนับสนุนของรางวัลเพ่ือมอบแก่ผู้บริจาคโลหิต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.3 ข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.)  

   กรมการปกครองได้ประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา โดยให้อ าเภอร่วมสนับสนุนการลงทะเบียนรับวัคซีน ก าหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้           
ได้มอบหมายให้ปลัดอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ลูกจ้างพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ และ อสม. ช่วยรับลงทะเบียนการ
รับบริการฉีดวัคซีน และให้ก านันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจ่ายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 3.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นายอุทิศ  พิทักษา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ครับ สถานการณ์โควิดทั้ง
ประเทศวันนี้ติดเชื้อ 2,230 ราย เสียชีวิต 38 ราย ส ารับสถานการณ์จังหวัดศรีสะเกษวันนี้ติดเชื้อ 2 ราย อ าเภอที่มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่หนักๆตอนนี้คือ อ าเภอศรีรัตนะ กันทรารมย์ กันทรลักษ์ ส าหรับอ าเภอศิลาลาด ติดเชื้อ
สะสม 23 ราย ไม่มีติดเชื้อเพ่ิม และผู้ที่ติดเชื้อตอนนี้รักษาหายทั้งหมดแล้ว 23 ราย เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนฉีด
วัคซีนพ้ืนที่อ าเภอตอนนี้ลงทะเบียนแล้ว ประมาณ 2,000 กว่าราย คิดเป็น 15% ของประชากร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.5 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  

นายกิติพงษ์  สอดศร ี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาดมีเรื่องน าแจ้งที่ประชุมทราบอยู่ 4 เรื่องครับ เรื่ องแรก
เกี่ยวกับการะบาดของโรคลัมปีสกิน จากการรับรายงานจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 970 ราย จ านวนป่วย 2,023 
ตัว ตาย 39 ตัว โดยพ้ืนที่ระบาดมากที่สุดอยู่ที่ต าบลกุง  มาคลีกลิ้ง และไปที่ โจดม่วง ส าหรับวัคซีนได้รับแจ้งจาก
จังหวัดว่าตอนนี้จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่มีการจัดสรรวัคซีน เรื่องที่ 2 การด าเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตอนนี้ฉีดไป
แล้ว 3 ต าบล คงเหลือต าบลคลีกลิ้ง จะสามารถด าเนินการได้ในช่วงวันที่ 6 ครับ เรื่องที่ 3 ช่วงนี้เข้าในช่วงหน้าฝนก็
จะมีการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย จะมีลงไปฉีดวัคซีนหลังการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเรียบร้อย เรื่องสุดท้าย โรค
คอบวมตอนนี้มีการแพร่ระบาดอยู่ที่อ าเภอปรางค์กู่ เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วก็จะด าเนินการฉีดให้เกษตรทันที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.6 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นายมหินทร  เทพิน ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว โดยแจ้ง
ให้เกษตรกรมาด าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยได้มีค านิยามว่าเกษตรกร คือ ผู้ปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดย
การให้ขึ้นทะเบียนนั้นเพราะหากมีปัญหาอะไรมาจะได้รับการช่วยเหลือ เรื่องที่ 2 เรื่องการยกระดับแปลงใหญ่        
โดยศิลาลาดได้รับแจ้งมาจ านวน 5 แปลง แปลงละ 1 ล้านบาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.7 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด  
นายอมร  ธุษาวัน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้ง จ านวน 2 เรื่อง เรื่องแรก เกี่ยวกับความ
คืบหน้าโครงการโคก  หนอง  นา โมเดล พ้ืนที่อ าเภอศิลาลาดมีทั้งหมด 45 แปลง ตอนนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้วทั้ง 45 แปลง เรื่องท่ี 2 เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  ท าให้
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงท าให้โครงการต่างๆ ไปด้วย เช่น โครงการประสานแผนต าบล โครงการสัมมาชีพ
ชุมชน เป็นต้น  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.8 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายสมศักดิ์  สิงห์ทอง ก็ขอแนะน าตัวก่อนนะครับ ผมนายสมศักดิ์  สิงห์ทอง ย้ายมาแทนต าแหน่งหัวหน้าหน่วย 
ธกส.ศิลาลาด ส าหรับ ธกส. มีเรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่องแรก การเปิด – ปิด ส านักงาน ธกส. โดยมีการปรับเวลาท าการ 
เป็น 09.00 – 15.00 เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ธกส.โมมาย ก็สามารถใช้ได้เลยครับโดยจะมีบริการต่างๆ    
โดยสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นได้เลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอ าเภอศิลาลาด 
นายจรูณ  สาลีวัน แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการปรับปรุงถนนตอนนี้ก าลังส่งเรื่องไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ก็รองบประมาณ โดยมีถนนช่วงบ้านโพธิ์ – องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง และช่วงบ้านหนองบัวดง – ไป
บ้านด่าน และช่วงบ้านหนองพอก ส่วนของต าบลโจดม่วงก็มีถนนคอนกรีต 2 เส้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม 12.05  น. 
 
 
        นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
            นายวีระพงศ์  ค านึง 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


