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

ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 8/2564 ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอศิลาลาด ชั้น 2 

ผู้มาประชุม 
๑. กต. ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด 
๒. นายวสันต์  ระดมเล็ก  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
๓. ร.ต.อ. สุรชัย เทศเพ็ญ  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
๔. นายจรูณ  สาลีวัน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอ าเภอศิลาลาด 
๕. นายอุทิศ  พิทักษา  สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๖. นายประวัฒิ  เกษสร  ก านันต าบลหนองบัวดง 
๗. นายธวิทย์  วรรณวงษ์  ก านันต าบลกุง 
๘. นางบุญล้น  ธรรมวัตร  ก านันต าบลโจดม่วง 
๙. นายวิมาล  ทองกลม  ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๑๐. นายกิติพงษ์  สอดศรี  ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๑๑. นางเจษฎาภรณ์  ธรรมวัตร แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกงุ 
๑๒. ร.ท. จัตตุวัฒน์  บุตรดี  สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๑๓. นายสุพิช  แดงบุญเรือง  ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด/ธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๔. นายประยูร  นิยม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
๑๕. นายส าราญ  มหาทอง  ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๑๖. นายสุพรรณ์  จันทาทอง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
๑๗. นางปราณี  เวียงเหล็ก  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
๑๘. นางพัชรีวรรณ  สีมาขันธ์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอศิลาลาด 
๑๙. นายอมร  ธุษาวัน  พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๒๐. นายสมศักดิ์  สิงห์ทอง  หัวหน้าหน่วยย่อย ธกส.ศิลาลาด 
๒๑. นางสาวมลฤดี  แสงใส  แทน เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๒๒. นายสาคร  ศรีศิลป์  เจ้าหน้าที่พลศึกษาอ าเภอศิลาลาด 
๒๓. นายอนุชา  ปัญญานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๒๔. นางพิณยา  ทองขอน  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 17 ศิลาลาด 
๒๕. นายอนุสิทธิ์  อนุอัน  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 
๒๖. ร.ท. ประสิทธิ์  จันทรประทักษ์ หัวหน้า โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอราษีไศล 
๒. โรงพยาบาลศิลาลาด 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 ด้วยสถานการณ์โควิด หนักกว่าปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่เพียงพอ แต่ในส่วนของเรา
ยังไม่มีมากเท่าไร เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับผู้ป่วย ตอนนี้มีโรงพยาบาลสนาม จ านวน 1 แห่ง 72 เตียง ศูนย์พัก
คอยฯ จ านวน 4 แห่ง 80 เตียง และก็มีสถานที่รองรับผู้มีความเสี่ยงสูงในแต่ละหมู่บ้าน 21 แห่ง 197 เตียง ตอนนี้ก็
มีผู้ป่วยที่เข้าพักในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยแล้ว หากโรงพยาบาลสนามเต็มก็มีโอกาสปรับสถานที่พักคอย
เป็นโรงพยาบาลสนาม 
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   1.2 เรื่องเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาวิ่ง ที่จะจัดในเดือนตุลาคม ตอนนี้สถานการณ์โควิดยัง
มีการระบาดอย่างหนัก ตอนนี้ก็เลื่อนไปไม่มีก าหนด 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 
2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง        
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 
   เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอให้หน่วยงาน ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ บริเวณอาคารส านักงาน ประดับธงชาติคู่กับธง
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้ว อาคารส านักงาน ระหว่างวันที่     
1 – 31 สิงหาคม 2564 โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ 
   2. เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าเว็บไซต์ของจังหวัด 
www.sisaket.go.th ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 โดยงดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
(ศบค.) 
มติที่ประชุม  ทราบ 
   3.2 มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19 )  
   รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม 
มติที่ประชุม  ทราบ 

   3.3 มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19)   

   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีค าสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ 3029/2564 เรื่อง มาตรการควบคุม
พ้ืนที่เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 และสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ระลอกใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังพบผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นท่ีอย่างรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นเป็นวงกว้าง  
 
 



ที่ ต าบล
จ านวนสถานทีท่ัง้หมด

 (แหง่)

รองรับได ้ทัง้หมด 

(คน)

1 กงุ 5 54

2 คลีกล้ิง 4 35

3 โจดมว่ง 10 88

4 หนองบัวดง 2 20

21 197รวม

อ าเภอ
จ านวนสถานที่

ทัง้หมด  (แหง่)
ล าดบัที่ ชื่อสถานที่

รองรับได ้

ทัง้หมด (คน)

1

ศูนย์พกัคอยผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(หอประชุมอ าเภอหลังเกา่)
20

2

ศูนย์พกัคอยผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ต าบลหนองบัวดง (อาคาร กศน.ต าบล

หนองบัวดง)

20

3

ศูนย์พกัคอยผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ต าบลโจดมว่ง
20

4

ศูนย์พกัคอยผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ต าบลคลกล้ิง
20

80รวม

ศิลาลาด 4
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             ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการระบาดเป็น
กลุ่มก้อน  จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดังนี้ 
   1. ให้ชะลอการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา 
   2. ให้เลื่อนหรืองดการจัดประชุม เว้นแต่มีความจ าเป็น โดยต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งเมตร ไม่แออัด ใช้เวลาการประชุมไม่นาน มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด และควรจัดประชุมด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบวิดีโอ
คอนเฟอรเ์รนซ์ (VDO Conference)    
มติที่ประชุม  ทราบ 
   3.4 การจัดตั้งสถานที่รองรับผู้มีความเสี่ยงสูง ศูนย์พักคอยฯ โรงพยาบาลสนาม และ 
Cohort Ward  
   ด้วยอ าเภอศิลาลาด ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดตั้งสถานที่รับรองผู้มี
ความเสี่ยงสูง ศูนย์พักคอยฯ โรงพยาบาล และ Cohort Ward โดยมีข้อมูล ดังนี้ 
   1. สถานที่รองรับผู้มีความเสี่ยงสูง  
  
 
 
 
 
 

 
   2. ศูนย์พักคอยฯ  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   3. โรงพยาบาลสนาม 

อ าเภอ
จ านวนสถานทีท่ัง้หมด  

(แหง่)
ล าดบัที่ ชื่อสถานที่

รองรับได ้

(คน)

ศิลาลาด 1 1 หอประชุมอ าเภอศิลาลาด หลงัใหม่ 60

รวม 1 60
 

    
 



ที่ อ าเภอ
เปิดด าเนินการ 

(แหง่)
ชื่อสถานที่ รองรับได ้(คน)

1 ศิลาลาด 1 โรงพยาบาลศิลาลาด 4

1 โรงพยาบาลศิลาลาด 4รวม
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   4. Cohort Ward 
 
    
 
 
  
 
มติที่ประชุม  ทราบ 
   3.5 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูลและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบ
ครับผู้ยากจน จังหวัดศรีสะเกษ 
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนดวาระส าคัญของจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 10 ประเด็น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ ได้ก าหนดวาระการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการ
ขับเคลื่อนวาระดังกล่าวมีความจ าเป็นในการจัดท าฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ตรงเป้าประสงค์และใช้ประโยชน์ได้
จริง  
    จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้
ยากจน จังหวัดศรีสะเกษ (Big Data Sisaket) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรี สะเกษเป็นประธานการประชุม       
โดยที่ประชุมมีมติ ให้การขับเคลื่อนระดับอ าเภอ ให้อ าเภอก าหนดวาระการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ยากจน
จังหวัดศรีสะเกษ (Big Data Sisaket) เป็นวาระอ าเภอ ขับเคลื่อนโดยใช้กลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) โดยแต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 
   1. คณะท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ โดยมีสาธารณสุขอ าเภอ 
เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
   2. คณะท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 2 คณะ  
       2.1 คณะท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ทั่วไป  
โดยมีพัฒนาการอ าเภอ เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
       2.2 คณะท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่ง เสริมอาชีพ             
ด้านการเกษตร  โดยมีเกษตรอ าเภอ เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
   3. คณะท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย โดยมีที่ท าการปกครอง
อ าเภอ (ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
   4. คณะท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว โดยมีที่ท าการปกครอง
อ าเภอ (ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
   5. คณะท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่ดินท ากิน โดยมีเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ สาขา เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
   6. คณะท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณูปโภค โดยมีท้องถิ่นอ าเภอ 
 เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
   7. คณะท างานด้านอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 
   ส าหรับแนวทางการช่วยเหลือ ให้น าระบบฐานข้อมูลครอบครัวผู้ยากจนจังหวัดศรีสะเกษ
(Big Data Sisaket) มาวางแผนวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไขรายครัวเรือน พร้อมจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ยากจนจังหวัดศรีสะเกษ 3 ระยะ ดังนี้ 
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   1. ระยะเร่งด่วน 
       1.1 การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง 
       1.2 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น กรณีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง โดยใช้เครือข่าย อสม. 
อพม. หรือ รพ.สต. ในการดูแลช่วยเหลือ เป็นต้น 
       1.3 การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จากการระดมทุน หรือส่งต่อความช่วยเหลือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
       1.4 การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเบื้องต้น เช่น ซ่อมหลังคารั่ว 2 – 3 แผ่น หรือ
ซ่อมแซมบันไดบ้านที่ไม่ม่ันคง ให้มีความม่ันคงข้ึน 
   2. ระยะกลาง 
       2.1 การส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน การให้ความรู้ การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ        
ปลูกผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
       2.2 การฝึกอาชีพระยะสั้น ตัดผม ท าเล็บ ตัดเย็บเสื้อผ้า การรวมกลุ่ม การส่งเสริมให้
เข้าถึงสวัสดิการชุมชน 
       2.3 การเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ เช่น การส่งเสริมให้มีบัตรคนพิการ การส่งเสริมให้
มีบัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ เป็นต้น 
   3. ระยะยาว เช่น การซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัย/ที่ดินท ากิน/การส่งเสริมอาชีพให้มีความมั่นคง 
การหาตลาดขายสินค้า รวมทั้งน าเข้าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
   ทั้งนี้ ให้คณะท างานแต่ละคณะบูรณาการเพ่ือความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวผู้ยากจนจังหวัดศรีสะเกษ (Big Data Sisaket)  
   การจัดเก็บข้อมูลผู้ยากจน ที่ท าการปกครองอ าเภอศิลาลาด ได้ด าเนินการมอบหมายให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ส ารวจข้อมูลและส่งให้อ าเภอศิลาลาดเพ่ือด าเนินการน าเข้าข้อมูลในฐานระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล (Big Data Sisaket) เรียบร้อยแล้ว 
   ในการแต่งตั้งคณะท างานแต่ละคณะ อ าเภอศิลาลาด ขอความร่วมมือ หัวหน้าคณะท างาน 
ได้ส่งรายชื่อคณะท างานตามแบบฟอร์มที่แจกให้หัวหน้าคณะท างาน เพ่ือจักได้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะ       
ท างานฯ โดยขอให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564  
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นายอุทิศ  พิทักษา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ศบค. ประชุมจัดตั้งทีม CCR ในการดูแล ตอบโต้ ผู้ป่วย และการดูแลวัคซีน โดยทีมนี้
นายอ าเภอเป็นประธาน โดยประกอบไปด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน แพทย์ สาธารณสุข และอ่ืนๆ โดยคล้ายๆทีม
ปฏิบัติการต าบล โดยอ านาจหน้าที่คือการค้นหา และจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย การรณรงค์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนฉีด
วัคซีน 
    ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 17,970 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,795 
ราย ติดเชื้อภายในเรือนจ า/ที่ต้องขัง 175 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 604,421 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 
178 ราย หายป่วยเพ่ิม 13,919 ราย ก าลังรักษา 208,875 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 391,875 
ราย สถานการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตอนนี้มียอดผู้ป่วย 380 กว่าคน เสียเสียชีวิต 8 ราย สะสม 9 พันกว่าราย 
มติที่ประชุม  ทราบ 

   3.7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  

นายกิติพงษ์  สอดศรี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาดมีเรื่องแจ้ง จ านวน 1 เรื่อง ครับ เกี่ยวกับสถานการณ์การ
เกิดโรคภัยพิบัติสัตว์ในพ้ืนที่อ าเภอศิลาลาด ทางจังหวัดได้มีการการเขตภัยพิบัติ เมื่อ 15 พ.ค. 2564 และประกาศ 
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เขตให้ความช่วยเหลือทุกพ้ืนที่ต าบล ทั้ง 4 ต าบล เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 ส านักงานปศุสัตว์มีเรื่องแจ้งให้ทราบ
เท่านี้ครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.8 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด 
นายอมร  ธาวัน  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด ขอแจ้งว่าในช่วงนี้งานหลักๆ จะเป็นการด าเนินงาน
โครงการโคกหนองนา โมเดล ครับ  ส านักงานพัฒนาชุมชนก็มีเรื่องแจ้งเท่านี้ครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
  3.9 ผู้แทนภาคประชาสังคม ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
นายสุพิช  แดงบุญเรือง  ทางวัฒนธรรมอ าเภอ มีเรื่องน าเรียน ดังนี้ 
   1. เลื่อนการมอบใบประกาศแม่ดีเด่น ตอนนี้ก็มีหนังสือมาโดยให้เลื่อนการจัดงานไม่มี
ก าหนด 
   2. โรงเรียนศีลห้า ทางจังหวัดอยากให้อ าเภอศิลาลาดส่งให้ครบทั้งหมด แต่ตอนนี้มีการ
เลื่อนออกไปไม่มีก าหนด โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทั้ง 17 โรงเรียนทราบครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 

 3.10 เจ้าหน้าที่พลศึกษาอ าเภอศิลาลาด 
นายสาคร ศรีศิลป์ ทางเจ้าหน้าที่กีฬา มีเรื่องแจ้งจ านวน 2 เรื่องครับ เรื่องท่ี 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน 
ตอนนี้มีทีมสมัคร จ านวน 4 ทีมครับ และขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนักกีฬาด้วย เดียวทางเจ้าหน้าที่กีฬาจะแจ้ง
ตารางการแข่งขันอีกครั้ง เรื่องที่ 2 ส านักงานกีฬาจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการออกก าลังกายก้าวต่อก้าว โดยมีการ
ออกก าลังกายในช่วงโควิด โดยมีวิ่ง 150 กม. และ เดินก้าวต่อก้าว จ านวน 45 วัน ครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
 3.11 ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
นายวิมาล  ทองกลม ต าบลคลีกลิ้งมีเรือ่งจ าน าเรียนทางพระอาจารย์ประสานมาว่าหากต้องการความช่วยเหลือก็
สามารถประสานมาว่าต้องการอะไรบ้าง ครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 

3.12 ก านันต าบลหนองบัวดง 
นายประวัฒิ  เกษสร ตอนนี้ทางศูนย์พักคอยฯ ต าบลหนองบัวดง ตอนนี้เปิดศูนย์ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. แล้วครับ      
ก็ได้มีการเข้าเวรของทางผู้น าหมู่บ้าน และทางท้องถิ่น ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาอยู่แล้วจ านวน 4 คน ครับ 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
มติที่ประชุม  ทราบ 
เลิกประชุม  12.15 น. 
        นายกฤตภาส  ญะเมืองมอญ 
           ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
            นายวีระพงศ์  ค านึง 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


