รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 12/2564 ประจาเดือนธันวาคม 2564
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาเภอศิลาลาด ชั้น 2
ผู้มาประชุม
๑. นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค
๒. นายสวรรค์ วรโพด
๓. นายวีระพงศ์ คานึง
๔. พ.ต.ท. ชาญทอง กุยแก้ว
๕. ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์
๖. นายบุญธรรม จาปาสุข
๗. นายบรรยาย ชะบา
๘. นายชาญชัย พุตยางกูร
๙. นายกิติพงษ์ สอดศรี
๑๐. ร.ท. จัตตุวัฒน์ บุตรดี
๑๑. นายสาคร ศรีศิลป์
๑๒. นางพัชรีวรรณ สีมาขันธ์
๑๓. นายเชาวรัตน์ฤทธิ์ บุตรมา
๑๔. นายทรงศักดิ์ มณีวรรณ
๑๕. นายอนุชา ปัญญานนท์
๑๖. นายสมภพ ศรีภาค์
๑๗. นางสาววิจิตรา ทองบ่อ
๑๘. นายมหินทร เทพิน
๑๙. นางบุญล้น ธรรมวัตร
๒๐. นายประวัฒิ เกษสร
๒๑. นายวิมาล ทองกลม
๒๒. นายวิชิต จันเจริญ
๒๓. นายจรูณ สาลีวัน
๒๔. นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย

นายอาเภอศิลาลาด
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ปลัดอาเภอ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศิลาลาด
หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาเภอศิลาลาด
พัฒนาการอาเภอศิลาลาด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลีกลิ้ง.
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
ปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
สัสดีอาเภอศิลาลาด
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอาเภอศิลาลาด
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อาเภอศิลาลาด
ผจก. หน่วยย่อย ธกส.ศิลาลาด
แทน สาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
ผอ.โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
ท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิลาลาด
เกษตรอาเภอศิลาลาด
กานันตาบล
กานันตาบลหนองบัวดง
กานันตาบลคลีกลิ้ง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโจดม่วง
ส.อบจ.เขตอาเภอศิลาลาด
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 ศิลาลาด
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลคลีกลิ้ง
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 นายบุญธรรม จาปาสุข ตาแหน่งเดิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ (ผู้ช่วย
ผู้อานวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ตาแหน่งใหม่
รักษาการในตาแหน่งพัฒนาการอาเภอศิลาลาด
1.2 ขอขอบคุ ณ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก ส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะ
เกษ และการก่อตั้งอาเภอศิลาลาด ครบ 24 ปี ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนพุทธศิลาลาด
มงคลเฉลิมพระเกียรติ ตาบลกุง อาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
มติที่ประชุม
ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้นาลง
เว็บไซต์ www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ด้ ว ยอ าเภอศิ ล าลาด ได้ ก าหนดจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
1. พิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอาเภอ
ศิลาลาด
2. พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาเภอศิลาลาด
3. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เริ่มตั้งแต่เวลา
09.30 น.
อาเภอศิ ล าลาด จึ งขอเชิ ญท่า นพร้ อมด้ ว ยบุ คลากรในสั ง กัดร่ ว มกิ จกรรมดั งกล่ าว ทั้ง นี้
หน่วยงานที่จะวางพานพุ่ม ขอให้จัดทาพานพุ่มที่มีขนาดพานเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 – 10 นิ้ว ใช้พานสีทอง ไม่มีพระบรม
ฉายาลักษณ์ ไม่มีพระปรมาภิไธยย่อ มีเครื่องหมายของหน่วยงานได้ ใช้ดอกไม้สดหรือผสม หรือดอกไม้ประดิษฐ์โทน
สีเหลือง รายละเอียดกาหนดการจัดกิจกรรมฯ อาเภอศิลาลาดจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
ทราบ
3.2 การกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจาปี 2565
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เกี่ยวกับการกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจาปี 2565 แล้ว ดังนี้
1. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจาปี 2565 จานวน 19 วัน และเห็นชอบให้
กาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจาปี 2565 จานวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
(2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
2. ในกรณีหน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจาเป็น หรือราชการ
สาคัญในวันหยุดราชการดังกล่าวที่ได้กาหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย
หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน
3. ในส่ ว นของรั ฐ วิ ส าหกิจ สถาบั น การเงิ น และภาคเอกชน ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ แต่ล ะแห่ ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
ทราบ
3.3 สถานีตารวจภูธรศิลาลาด
พ.ต.ท. ชาญทอง กุยแก้ว สถานีตารวจภูธรศิลาลาด มีเรื่องนาแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการแข่งรถตามท้องถนน ในช่วงนี้ก็ได้รับร้องเรียนอยู่ โดยในช่วงที่ได้รับการร้องเรียนจะเป็นเกี่ยวกับรถเสียงดัง
โดยสถานีตารวจภูธรศิลาลาดจะตั้งกลุ่มไลน์รับแจ้งกลุ่มเด็กแว้น ในส่วนของผมก็ได้รับคาสั่งย้ายให้ไปดารงตาแหน่งที่
สถานตารวจภูธรศิลาลาดไพรบึง จึงขอลาที่ประชุมในโอกาสนี้ครับ
มติที่ประชุม
ทราบ
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3.4 สานักงานสาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
นายทรงศักดิ์ มณีวรรณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอศิลาลาดมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ประจาวันที่
30 พ.ย. 64 ระดับประเทศมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 4,306 ราย แยกเป็นทั่วไป 4,183 ราย และจากเรือนจา/ที่ต้อง
ขัง 123 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,407 ราย ทาให้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จานวน 2,087,009 ราย
กาลังรักษา 75,673 ราย และมีผู้เสียชีวิต 37 ศพ ส่วนกรณีโรคโควิด-19 (EOC) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในประเทศ และข้อมูลการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ในทวีปแอฟริกา โดยระบุว่า ขณะนี้ยังไม่พบ
สายพั น ธุ์โ อไมครอนในไทย และเราได้ ป รั บ มาตรการคัด กรองป้ อ งกั นให้ รัด กุม ยิ่ งขึ้ น ส่ ว นการเข้ า รับ วัค ซี นของ
ประชาชนในอาเภอศิลาลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม
ทราบ
3.5 สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
นายกิติพงษ์ สอดศรี สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการชดเชยเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปีสกิน ตอนนี้จากจังหวัดได้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ในส่วนของผู้
ที่ขาดเอกสารประกอบเพิ่มเติมทางปศุสัตว์อาเภอศิลาลาดก็ขอฝากผู้นาชุมชนด้วย ในส่วนแนวทางการชดเชยรายได้
สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาดจะทาการประชุมเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง
มติที่ประชุม
ทราบ
3.6 สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาด
นายมหินทร เทพิน
ส านั ก งานเกษตรอ าเภอศิ ล าลาดมี เ รื่ อ งแจ้ ง เกี่ ย วกั บ การลงทะเบี ย นเกษตรกรตอนนี้
สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาดได้รับลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อย ส่วนการขึ้นทะเบียนในรอบต่อไป
รอสั่งการมาอีกครั้งหนึ่ง และอีกเรื่องขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมเปิดตลาดศิลาลาดบ้านเฮาบริเวณหน้า
ที่ว่าการอาเภอศิลาลาด
มติที่ประชุม
ทราบ
3.7 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาด
นายบุญธรรม จาปาสุข สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาดมีเรื่องนาเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ ก่อนอื่นขอ
แนะนาตัวก่อน ผมนายบุญธรรม จาปาสุข ได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งรักษาการพัฒนาการอาเภอสิลาลาด
ครับ ส่วนในเรื่องของข้อราชการตอนนี้มีการเปิดลงทะเบียนเกษตรกรผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โดยฝาก
ทางผู้นาชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาดได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
ทราบ
3.8 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
นายสมภพ ศรีภาค์
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2564 โดยจะเริ่มประกาศรับรองผล เมื่อพ้น 30 วัน หลังจาก นั้นนายอาเภอต้องจัดให้มีการประชุม
ภายใน 15 วันนับจากประกาศรับรองผลจานวนสมาชิกครบแล้ว
มติที่ประชุม
ทราบ
3.9 สัสดีอาเภอศิลาลาด
ร.ท. จัตตุวัฒน์ บุตรดี ส านั ก งานสั ส ดี อ าเภอศิ ล าลาด ขอประชาสั ม พั น ธื ก ารรั บ สมั ค รทหารกองประจ าการ
โดยจะเริ่มการรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจาการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64-31 ม.ค.65 โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทยอายุ 18-20 ปี
(เกิดปี 2545-2547) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร และอายุ 22-29 ปี (เกิดปี 2536-2543) ที่เคยเข้า
รับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจาการ ทุกประเภท ให้สามารถสมัครเป็นทหารกองประจาการได้
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เป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นการรับสมัครก่อนการตรวจเลือกฯ ตามปกติ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าเป็นทหารกองประจาการ
ในหน่วยทหารได้ โดยไม่จากัดหน่วยทหารภายในพื้นที่มณฑลทหารบกเดียวกัน และจะได้เข้ากองประจาการในผลัดที่
1/65 (1 พ.ค.65) ทั้งนี้ กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกจะดาเนินการในช่วงวันที่ 12-13 ก.พ.65 ณ มณฑล
ทหารบก 35 แห่งทั่วประเทศ โดยจะทาการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อย ก่อนการตรวจเลือกทหารในระบบปกติ
มติที่ประชุม
ทราบ
3.10 โรงพยาบาลศิลาลาด
นางสาววิจิตรา ทองบ่อ โรงพยาบาลศิลาลาดขอประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ทางโรงพยาบาล
ศิล าลาดเปิ ดบริ การฉีด วัคซี น ทุก วัน สามารถเดิน ทางเข้าไปรับ วัคซี นได้ เลย ฝากทางผู้ น าช่ว ยประชาสั มพั นธ์ใ ห้
ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบด้วย โดยตอนนี้เข็มแรกจะเป็นไฟเซอร์ และทางโรงพยาบาลมีการออกฉีดวัคซีนแบบ
Walk in ตามหมู่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย
มติที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.05 น.
นายกฤตภาส ญะเมืองมอญ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายวีระพงศ์ คานึง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

