รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2564 ประจาเดือนพฤษภาคม 2564
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง
ผู้มาประชุม
๑. ก.ต. ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค
๒. นายวสันต์
ระดมเล็ก
๓. พ.ต.อ. พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์
๔. นายอุทิศ
พิทักษา
๕. นายสิทธิพงษ์ วงษ์วิลา
๖. นายสุพิช
แดงบุญเรือง
๗. นายเขมชาติ หลาวทอง
๘. นายธวิทย์
วรรณวงษ์
๙. นายวิมาล
ทองกลม
๑๐. นายประยูร
นิยม
๑๑. นายประวัฒิ เกษสร
๑๒. นายสาราญ
มหาทอง
๑๓. นายจานวง
แก้วคา
๑๔. นายวรินทร
นาห่อมวรกุล
๑๕. นายอมร
ธุษาวัน
๑๖. ร.ท. จุตตุวัฒน์ บุตรดี
๑๗. นายสุพรรณ จันทาทอง
๑๘. นายอนุชา
ปัญญานนท์

นายอาเภอศิลาลาด
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ผกก.สถานีตารวจภูธรศิลาลาด
สาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
แทนปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
ผู้แทนภาคประชาสังคม
แทนเกษตรอาเภอศิลาลาด
กานันตาบลกุง
กานันตาบลคลีกลิ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโจดม่วง
กานันตาบลหนองบัวดง
ท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลีกลิ้ง
พัฒนาการอาเภอศิลาลาด
สัสดีอาเภอศิลาลาด
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง
ผู้อานวยกรโรงเรียนศิลาลาดวิทยา

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิลาลาด
2. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาย่อยศิลาลาด
3. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อาเภอศิลาลาด
4. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอราษีไศล
5. ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 ศิลาลาด
6. ผู้อานวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
7. เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอศิลาลาด
8. หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาเภอศิลาลาด
9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
10. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
ระเบียบก่อนวาระการประชุม
1. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง ที่ให้การสนับสนุน
สถานที่ในการจั ดประชุมหัว หน้ าส่ ว นราชการ คณะกรรมการบริห ารงานอาเภอ ผู้ บริหารหน่ว ยงาน ฯลฯ ครั้งที่
5/2564 ประจาเดือนพฤษภาคม 2564
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2. มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ช มรมก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นต าบลหนองบั ว ดง ที่ ใ ห้ ก าร
สนั บ สนุ น การจั ดประชุมหั ว หน้ าส่ ว นราชการ คณะกรรมการบริห ารงานอาเภอ ผู้ บ ริห ารหน่ว ยงาน ฯลฯ ครั้ง ที่
5/2564 ประจาเดือนพฤษภาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่งที่เข้าร่วมงานสมโภชพระพุทธศิลาลาดมคงและสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด
และร่วมกิจกรรมต่างในงานสมโภชฯ ในวันที่ 11 – 12 เมษายน 2564 ณ สวนพุทธสิลาลาดมงคลเฉลิมพระเกียรติ
และบริเวณลาน้าเสียว
มติที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้นาลงเว็บไซต์
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 โดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เลื่อนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ตามที่สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ กาหนดออกรับ
บริจาคโลหิตในพื้นที่อาเภอศิลาลาด ในวั นที่ 7 พ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอาเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ
เนื่ องด้ว ยสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19)
โดยพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ตาบลหนองบัวดง และตาบลกุง และมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
อีกจานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อาเภอ
ศิลาลาด จึ งขอเลื่อนการออกหน่ว ยรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย
มติที่ประชุม
ทราบ
3.2 มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)
ตามที่ ไ ด้ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ที่ 1559/2564 ลงวั น ที่ 8 เมษายน 2564
เรื่อง มาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ในงานประเพรีบุญบั้งไฟ ประจาปี 2564 (ฉบับที่ 8) และคาสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1610/2564 เรื่อง มาตรการ
ควบคุมพื้นที่และกากับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) นั้น
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้กาหนดการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) จั งหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธาน
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คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติ ดต่อจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ออก
คาสั่งจังหวัดศรี สะเกษ ที่ 1658/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิด
สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)
มติที่ประชุม
ทราบ
3.3 มาตรการให้ ป ระชาชนสวมหน้ า กากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ (ฉบับที่ 15)
ตามที่ได้มีคาสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1760/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิด
สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 20
เมษายน 2564 กาหนดให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ สวมหน้าอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อสะสมและจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดศรี สะเกษเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในครอบครัวและกิจกรรมในชุมชนอันเนื่องมาจากการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ทาให้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จังหวัดจึงได้ออกคาสั่งจังหวัดศรีสะเกษให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
มติที่ประชุม
ทราบ
3.4 สถานีตารวจภูธรศิลาลาด
พ.ต.อ. พงษ์พิเชษฐ์ นิลจันทร์ สถานีตารวจมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 1 เรื่องครับ เกี่ยวกับคาสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออกจากเคหะสถาน หากพบว่าบุคคลใดไม่ใส่มาตรการทางภูธรภาค 3 ให้
ดาเนินการตักเตือนเป็นวาจาก่อน
มติที่ประชุม
ทราบ
3.5 สานักงานสาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
นายอุทิศ พิทักษา
ส านั กงานสาธารณสุ ข อาเภอศิล าลาดขอแจ้ งข้อราชการให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของวันที่ผ่านมาครับ ยอดติดเชื้อใหม่ 2,041 ราย ติดเชื้อสะสม 71,025
ราย เสียชีวิต 31 ราย สะสม 276 ราย สถานการณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ติดเชื้อ เพิ่มจานวน 4 ราย สะสม จานวน
183 ราย ยอดการฉีดวัคซีนทั้งประเทศ 1,486,907 ราย สาหรับบ้านหลักด่านตอนนี้ ส่งตรวจรอบแรก 8 ราย ผล
เป็นบวก 2 และส่งตรวจ 21 รายผลตรวจพบ 8 ราย
มติที่ประชุม
ทราบ
3.6 สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาด
นายเข็มชาติ หลาวทอง ส านั ก งานเกษตรอ าเภอศิ ล าลาดขอแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า ส านั ก งานเกษตรอ าเภอ
ศิลาลาด ได้มีคาสั่งให้ข้าราชการและลู กจ้างดาเนินการทางานอยู่ที่บ้าน โดยจะมีข้าราชการมาทางานที่สานักงาน
เกษตรอาเภอศิลาลาด วันละ 2 คน โดยรอบแรกเริ่ม 10 – 30 เมษายน 64 และรอบที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม
64
มติที่ประชุม
ทราบ
3.7 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาด
นายอมร ธาษาวัน
สานักงานพัฒนาชุมชนขอแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการโคก หนอง นา โมเดล ตอนนี้มี
ความคืบหน้าไปแล้ว โดยงบตอนนี้เป็นงบโควิดรอบแรก 45 แปลง ขุดไปแล้ว 18 แปลง คงเหลือ 27 แปลง ปัญหา
ตอนนี้คือติดฝนไม่สามารถลงหน้างานได้
มติที่ประชุม
ทราบ
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3.8 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
นายสาราญ มหาทอง สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอศิลาลาดขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สานักงานได้
มีหนังสือถึง อบต.ทุกแห่งดาเนินการทาความสะอาดสานักงาน และแจ้งแนวทางเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายดูแล
ผู้ติดเชื้อจากโควิด และการให้ความช่วยเหลือในการระบาดของโรคโควิด 19
มติที่ประชุม
ทราบ
3.9 สัสดีอาเภอศิลาลาด
ร.ท. จัตตุวัฒน์ บุตรดี สานักงานสั สดีมีเรื่ องแจ้ง 2 เรื่องครับ 1.ขอขอบคุณส่ว นราชการทุกส่ว น โรงพยาบาล
ศิลาลาดที่สนับสนุนการคัดเลือกทหารกองประจาการ 2. เรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนส่งทหารเข้ากองประจาการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ออกไปก่อน
มติที่ประชุม
ทราบ
3.10 ผู้บริหารสถานศึกษา
นายอนุชา ปัญญานนท์ ในส่วนของสถานศึกษา มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ อาเภอศิลาลาด มี ทั้งหมด 17 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.อบจ. และ สพม. ตอนนี้ก็ปิดเทอมทั้งหมด โดยแนวโน้มการจัดการเรียนการสอน ปี 64 นี้ เปิดเทอม 1
มิถุนายน 64 ตอนนีมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ม. 1 และ ม.4 สาหรับแนวทางการรับสมัครของแต่ละ
โรงเรียนจะไม่เหมือนกัน ทางศิลาลาดวิทยามีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และมีครูเวรอยู่โรงเรียนวันละ 1 คน ครับ
แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบครับ
มติที่ประชุม
ทราบ
3.11 องค์การบริหารส่วนตาบลโจดม่วง
นายประยูร นิยม
องค์การบริหารส่ วนตาบลโจดม่วงมีเรื่องแจ้ง จานวน 3 เรื่อง 1. การระบาดของโรคลัมปี
สกิน ต.โจดม่วงมีวัวเป็นตุ่มเป็นหนอง ตอนนี้เยอะมาก อยากฝากไปทางสานักงานปศุสัตว์ลงไปดูด้วยครับ 2. เมื่อวันที่
4 และ 9 เม.ย 64 ได้เกิดวาตภัยบ้าน ชาดโง 17 ราย บ้านตาด่าง 1 ราย ดาเนินการช่วยเหลือบางส่วนแล้ว 3. อบต.
โจดม่วงมีแผนพัฒนาที่ดาเนินการในที่หลวงและที่ชาวบ้าน โดยเป็นการทาถนนคั้นที่หลวงป้องกันบุกรุก มีปัญหาตรงที่
กรมที่ดินมาแบ่งเขตให้แล้วมันไปทับที่ จึงขอหารือที่ประชุมครับ
ประธานฯ
ก็ให้ไปตกลงกันระหว่าง อบต.กับที่ดินข้างเคียง แล้วทามติออกมาครับ
มติที่ประชุม
ทราบ
3.12 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง
นายสุพรรณ จันทาทอง ในนามองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง ขอขอบพระคุณท่าน นายอาเภอศิลาลาดที่
ได้รับเกียรติจากทางอาเภอมาจัดประชุมสัญจรในวันนี้ครับ ขอขอบคุณครับ 2. ตอนนี้บ้านหลักด่านเกิดการระบาด
พบผู้ติดเชื้อ 15 คน ทาง อบต.หนองบัวดงได้ดาเนินการออกไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่บ้านหลักด่านและได้ดาเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนบ้านหลักด่านแล้วครับ โดยแจกแมสและเจลล้างมือให้ประชาชน
มติที่ประชุม
ทราบ
3.13 ผู้แทนภาคประชาสังคม ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอ
นายสุพิช แดงบุญเรือง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการปีงบประมาณ 65 พื้นที่อาเภอศิลาลาด จะมีการดาเนิน
โครงการไฟฟ้าส่องของบ้านหนองบัวดง หน้าที่ว่าการอาเภอ และไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านสงยาง เรื่องที่ 2 การ
มอบใบตราตั้งให้เจ้าคณะตาบลแต่ละตาบล ตอนนี้อาเภอศิลาลาดมีเจ้าคณะตาบลครบทุกตาบลแล้ว
มติที่ประชุม
ทราบ

~๕~
3.14 กานันตาบลหนองบัวดง
นายประวัฒิ เกษสร ตาบลหนองบัวดงมีเรื่องที่ประชุมทราบ ตามที่ได้มีการระบาดของโควิด 19 ที่บ้านหลักด่าน
และมีประกาศปิดบ้านหลักด่าน 14 วัน ทุกหมู่บ้านได้ออกบริจาคเพื่อส่งกาลังใจไปให้บ้านหลักด่านครับ
มติที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานฯ
ด้ ว ยได้ ด าเนิ น การจั ด สร้ า งเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก งานสมโภชพระพุ ท ธศิ ล าลาดมงคลและ
ศาลหลักเมืองอาเภอศิลาลาด โดยได้ดาเนินการจัดสร้างมาเบื้องต้น จานวน 6,000 เหรียญ โดยจะขอมติที่ประชุมว่า
อาเภอจะเป็นคนสร้าง หรือให้ นอ.เป็นคนสร้าง โดยในการหารือที่ประชุมนี้ว่าหากอาเภอเป็นคนสร้างจะได้ยืมเงินจาก
กองทุนจัดสร้างพระพุทธศิลาลาดมงคล หากให้ นอ.สร้างจะได้หาค่าใช้จ่ายมาในการจ่ายค่าพระ โดยตอนนี้ได้สั่งจัดทา
พระแล้ว ที่ประชุมว่าอย่างไรครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้นายอาเภอศิลาลาดดาเนินการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก โดยยืมเงินจากกองทุน
การจัดสร้างพระพุทธศิลาลาดมงคล
เลิกประชุม
เวลา 12.10 น.
นายกฤตภาส ญะเมืองมอญ
ผู้จดรายงานการประชุม

นายวีระพงศ์ คานึง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

