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รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (ก.บ.อ.) ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 7/2565 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอศิลาลาด ชั้น 2 

ผู้มาประชุม 
๑. นายกองตรี ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศลิาลาด 
๒. นายวสันต์  ระดมเล็ก   ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
๓. พ.ต.ต. พงษ์อ านาจ สมศรี   แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
๔. นายจรูณ  สาลีวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   
๕. จ่าเอกปิยบุตร  ศรีส าอางค์  ปลัดอ าเภอ 
๖. นายรัฐติกร  ไนยะกูล   ปลัดอ าเภอ 
๗. นายสุพิช  แดงบุญเรือง   วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
๘. ร.ท. จัตตุวัฒน์  บุตรด ี   สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๙. ร.ท.วัชรากร  วังคะฮาต   หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
๑๐. นางพิมพ์พิสุทธิ์  อ้วนล้ า   พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๑๑. นายกิติพงษ์  สอดศรี   ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๑๒. นายเอกวิทย์  สุระโคตร   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ าเภอศิลาลาด 
๑๓. นายสมภพ  ศรีภาค์   ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๑๔. นายมหินทร  เทพิน   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๑๕. นายอนุชา  ปัญญานนท์   ผอ. โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๑๖. นายสุพรรณ  หาดค า   แทน ผอ.รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร 
๑๗. นายพงษ์สา  หารไชย   แทนนายก อบต.หนองบัวดง 
๑๘. นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ   นายก อบต. โจดม่วง 
๑๙. นายวิชาญ  วิรุณพันธ์   แทน นายก อบต.กุง 
๒๐. นายวรินทร  นาห่อมวรกุล  นายก อบต.คลีกลิ้ง 
๒๑. นางบุญล้น  ธรรมวัตร   ก านันต าบลโจดม่วง 
๒๒. นายประวัฒิ  เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๒๓. นายวิมาล  ทองกลม   ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๒๔. นายธวิทย์  วรรณวงษ์   ก านันต าบลกุง 
๒๕. นายศิริพงษ์  วิรุณพันธ์   ครูการศึกษาพิเศษ 
๒๖. นายมาวิน  เวียงค า   ผจก.ธกส.หน่วยย่อยศิลาลาด 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายศุภรัชต์  ผาธรรม   สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๒. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิลาลาด 
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล 
๔. นางพิณยา  ทองขอน   ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 17 ศิลาลาด 
๕. นายสาคร  ศรีศิลป์   เจ้าหน้าที่พลศึกษา    
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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่นายกองโท ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอสิลาลาด ได้เปิดประชุมโดยมีวาระ
การประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1. ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง ที่ได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอ าเภอศิลาลาด 
   2. การจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ก็รอก าหนดการจากจังหวัดเมื่อได้
ก าหนดการแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   3. ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สุพิช แดงบุญเรือง ที่ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในด้าน
การพัฒนา 
   4. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมืองเก่าซ่ง ที่ได้รับรางวัลระดับเพชร 2 การประกวด
โรงเรียนศีลห้าต้นแบบ และในวันที่ 30 มิถุนายนก็มีการประกวดของโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร และบ้านคลีกลิ้งทั้ง 3 
หมู่บ้าน 
   5. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็มีส่วนราชการที่ได้จัด
กิจกรรม เช่น อบต.กุง ร.ร.คลีกลิ้งพัฒนาทร 
   6. เรื่องที่สาธารณประโยชน์ที่ว่าการอ าเภอศิลาลาดและส่วนราชการโดยรอบ ซึ่งทั้งหมดยัง
ไม่มีการขอใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งตอนนี้ก็มีหน่วยงานปกครองอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ เกษตรอ าเภอ ก.ศ.น. โรงพัก     
ที่ได้ท าหนังสือขออนุญาตใช้ผ่านอ าเภอ และโรงพยาบาลที่ได้ขอไปก่อนแล้ วโดยไม่ผ่านอ าเภอ ส าหรับหน่วยงานที่
เหลือทั้ง อบต.กุง และโครงการชลประทานยังไม่ได้ด าเนินการก็ขอให้เร่งด าเนินการด้วย โดยที่ส่งไปเพ่ือเป็นการแสดง
เจตว่าเราต้องการที่จะใช้ที่สาธารณประโยชน์ 
   7. การแก้ไขปัญหาความยากจนให้ด าเนินการแยกรายชื่อส่งให้ อบต.ด าเนินการช่วย เหลือ 
และส่งให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องด าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
   3.1 บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 
   ด้วยกรมการปกครอง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ7 กระทรวง : 
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565     
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้แต่
ละหน่วยงานที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงด าเนินการตามบันตึกข้อตกลง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   3.2 วันผ้าไทยแห่งชาติ 
    ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ   

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ และให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นชอบของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ 

    เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอศิลาลาด จึงขอประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และขอความร่วมมือส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของผ้า
ไทยและสร้างการรับรู้ถึงค านิยามของผ้าไทยที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนารูปแบบให้ ดูทันสมัยเหมาะกับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถสวมใส่ในชีวิตประจ าวันได้โดยสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยของแต่ละท้องถิ่น   
และจังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนดให้วันอังคาร และวันศุกร์ ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการใส่ผ้าไทยใน
วันดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.3 ขอความร่วมมือซือ้ดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ    
   ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติประจ าปี 2565       
ให้อ าเภอศิลาลาด เพ่ือจ าหน่ายให้กับส่วนราชการ โดยได้จัดส่งดอกพุทธรักษา จ านวน 15 ดอกๆ ละ 20 บาท     
รวมเป็นเงิน 300 บาท 
   ดังนั้น อ าเภอศิลาลาด จึงขอความร่วมมือส่วนราชการจัดซื้อดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์วัน 
พ่อแห่งชาติที่ได้น ามาจ าหน่ายในที่ประชุมนี้  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.4 การกลั่นกรองครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูลระบบ Thai QM 
   ตามที่อ าเภอสิลาลาด ได้แต่งตั้งคณะท างานส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ผ่านระบบ Thai QM ตามแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นคณะท างานในการส ารวจ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีจ านวนครัวเรือนประสบปัญหา แบ่ง
ได้ดังนี้  
   จ านวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา จ านวน  568 ครัวเรือน 
   - ต าบลกุง จ านวน 160 ครัวเรือน    
   - ต าบลคลีกลิ้ง จ านวน 168 ครัวเรือน 
   - ต าบลหนองบัวดง  จ านวน  143 ครัวเรือน 
   - ต าบลโจดม่วง จ านวน 97 ครัวเรือน 
   ปัญหาความเดือดร้อน จ านวน 921 ปัญหา แบ่งเป็น 
   - ด้านที่อยู่อาศัย  จ านวน 101  
   - ด้านน้ าดื่ม/น้ าใช้ จ านวน 64 
   - ด้านการศึกษา  จ านวน 146 
   - ด้านรายได้และอาชีพ จ านวน 191 
   - ด้านความปลอดภัย จ านวน 51 
   - ด้านกลุ่มเปาะบาง จ านวน 85 
   - ด้านความเดือดร้อนอ่ืนๆ  จ านวน 283 
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   และอ าเภอศิลาลาด ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานการกลั่นกรองปัญหาครัวเรือนยากจน
ตามฐานข้อมูลระบบ Thai เพ่ือเป็นคณะท างานกลั่นกรองปัญหาที่คณะท างานฯ ส ารวจ ได้ด าเนินการส ารวจและลงใน
ระบบ Thai QM ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ส ารวจครัวเรือนยากจนที่คณะท างานส ารวจเก็บรวมรวมข้อมูลแล้วพบว่าเกิดจาก
ปัญหาการกรอกข้อมูลในระบบ โดยคณะท างานการกลั่นกรองได้พิจารณาข้อมูลแล้ว พบจ านวนครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหา คงเหลือ 23 ครัวเรือน โดยมีจ านวนครัวเรือนซ้ าในระบบ TPMAP จ านวน 12 ครัวเรือน โดยแบ่งได้ ดังนี้ 
   - ต าบลกุง 7 ครัวเรือน  - ต าบลคลีกลิ้ง 2 ครัวเรือน 
   - ต าบลหนองบัวดง 6 ครัวเรือน - ต าบลโจดม่วง 8 ครัวเรือน 
ต าบลกุง 

ชื่อ นามสกุล หมู่ ปัญหาที่พบ 
ที ชมสมบัติ   6 การศึกษา 
จ าปี พลพงษ์   8 การศึกษา 
ดารณี บุญตระนัย   10 ที่อยู่อาศัย (ซ้ า TPMAP) 
เทียนทอง กมล   10  การศึกษา (ซ้ า TPMAP) 
พริ้ง พะคะนวล   14  รายได้และอาชีพ (ซ้ า TPMAP) 

ต าบลคลีกลิ้ง 
ชื่อ นามสกุล หมู่ ปัญหาที่พบ 

สมชัย สุโพธิ์   4  รายได้และอาชีพ (ซ้ า TPMAP) 
ศรี เทตะบุตร   7  รายได้และอาชีพ (ซ้ า TPMAP) 
ต าบลหนองบัวดง 

ชื่อ นามสกุล หมู่ ปัญหาที่พบ 
อุทิศ หมวกค า  1  ที่อยู่อาศัย (ซ้ า TPMAP) 
ประเสริฐ พรมกา   4 มีที่ดินท ากิน ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
บุญจันทร์ ด าเกลี้ยง   4 ไม่สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลได้  
ปราณี พรรษา   9 ไม่มีที่ม ากิน 
บุญชู เสริฐศรี   9 ไม่มีที่ดินท ากิน 
กัลยาณี โมลา   9 รายได้และอาชีพ (ซ้ า TPMAP) 
ต าบลโจดม่วง 

ชื่อ นามสกุล หมู่ ปัญหาที่พบ 
แถม เพ่ิมเติม  1 ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ 
ทองเลา  แก่นสาร 1 ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ 
ลม แจ่มศรี    2  ความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ 
ผง เข็มรถ    3  รายได้และอาชีพ (ซ้ า TPMAP) 
หนูรัก เชื้อหงษ์    3  การศึกษา (ซ้ า TPMAP) 
ท่อน ธรรมวัฒน์    6  รายได้และอาชีพ (ซ้ า TPMAP) 

สมร สมพงษ์  14 การศึกษา,ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด 
ไล ศรีค า  14 ที่อยู่อาศัย 
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ราตรี ทองเทพ    8 กลุ่มเปราะบาง (ติดเตียง) (ซ้ า TPMAP) 
ผง แจ่มศรี    8  รายได้และอาชีพ (ซ้ า TPMAP) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.5 ฝ่ายความม่ันคง 
จ่าเอกปิยบุตร ศรีส าอางค์  ฝ่ายความมั่นคงมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ จ านวน 3 เรื่อง เรื่องแรกจังหวัดศรีสะเกษ    
โดยศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอความร่วมมือจัดกิจกรรม 90 พรรษา 90 ล้านซีซี          
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง โดยมอบหมายให้ทางโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษคีย์ข้อมูลลงในระบบ
การรายงานโดยน ายอดที่ได้จากการออกหน่วยแต่ละอ าเภอ 
   2. ประชาสัมพันธ์การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแบบวิถีพุทธ โดยส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษไดก าหนดเปิดงานระหว่างวันที่ 8 ก.ค. – 10 ต.ค. 65 ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 
14 ก.ค. 65 
   3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือการถอดแยก
ชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ประกอบการได้น าชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์มาเผาในพ้ืนที่ท าให้เกิดผลกระทบด้าน
มลพิษต่อประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกษจึงแจ้งแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการควบคุมการเผาขยะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายรัฐติกร  ไนยะกูล ปกครองอ าเภอศิลาลาด ได้มีหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบทขอความอนุเคราะห์ขยายถนน
บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอศิลาลาด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6 สถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 

พ.ต.ท. พงษ์อ านาจ สมศรี  ส าหรับงานป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรศิลาลาดได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
สถานที่ตมหน้าที่โปลิส 4.0 โดยมี QR Code ไปติดตั้งตามตู้แดง หรือสถานที่เสี่ยง ประมาณ 20 จุด โดยผลงานไป
ปรากฏที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย 2 จุดจะออกตรวจประมาณ 16 ครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.7 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด  

นายกิติพงษ์  สอดศรี การรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและปากและเท้าเปื่อย ส าหรับพิษสุนัขบ้าได้ด าเนินการไป
แล้ว 3 ต าบล โดยคลีกลิ้งจะด าเนินการแล้วเสร็จในวันนี้ อบต.กุงจะด าเนินการวันพรุ่งนี้ ส าหรับโรคปากและเท้าเปื่อย
ก็จะเกิดในช่วงนี้เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 ต าบล คือโจดม่วงและคลีกลิ้ง อีก 2 ต าบล
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.8 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นายมหินทร  เทพิน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรข้าวนาปีเป้าหมาย 4,752 ครัวเรือน ด าเนินการลงทะเบียนแล้ว 
3,906 ครัวเรือน ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเราจะประชาคมเพ่ือรับรองว่ามีพ้ืนที่การปลูกจริงหรือไม่ กี่ไร่ โดยจะมีหนังสือ
แจ้งแผนการประชาคมให้ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.9 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด 
นางพิมพ์พิสุทธิ์   อ้วนล้ า  วันที่  21 กรกฎาคม 65 กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จที่อ าเภออุทุ มพรพิสัย              
ฝากประชาสัมพันธ์กลุ่มทอผ้าที่จะถวายผ้าไหมก็ให้ประสานงานมาที่ส านักงานพัฒนาชุมชน  
   2. 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาชุมชนให้อ าเภอจัดตั้งศูนย์ผู้น าจิตอาสา         
โดยเชื่อมโยงโคก หนองนา โมเดล เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ าและที่ดิน 
   3. การช่วยเหลือเด็ก ก็ให้ดูว่าครัวเรือนไหนที่มีเด็กตกเกณฑ์ในเรื่องการศึกษาแต่เรียนดี       
ก็จะมีการช่วยเหลือด้านชุดลูกเสือ เนตรนารี โดย พช.จังหวัดให้ด าเนินการส ารวจจ านวนนักเรียนที่ไม่มีชุด และแจ้งให้
กลุ่มทอผ้าเอน ามาตัดเป็นชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนต่อไป    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.10 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
นายสมภพ  ศรีภาค์ 1. การส ารวจความต้องการเครื่องจักรกลด้านการเกษตร เพ่ือส่ง เสริมการเข้าถึง
เครื่องจักรกลทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร โดยให้ อปท.ด าเนินการส ารวจกลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยให้ส ารวจครอบคลุมทุกกลุ่ม 
   2. การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกระทรวงมหาดไทยได้
ขยายกรอบการจัดเก็บภาษีออกไปจากห้วงระยะเวลาเดิม 
   3. อ าเภอได้ด าเนินการออกหน่วยประชุมสัญจรของ อบต. โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม จะ
ด าเนินการประชุมที่ อบต.คลีกลิ้ง ก็ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีข้อราชการที่จะแจ้งที่ประชุมทราบขอเรียนเชิญที่ 
อบต.คลีกลิ้งในวันที่ 5 ก.ค. 65 
   4. โครงการเศรษฐกิจฐานรากได้จัดสรรงบทั้ง 4 อปท. โดยจังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือ
ซักซ้อมแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ และทางส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอก็ได้เชิญแต่ละ อบต.
เข้ามาซักซ้มอแนวทางแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.11 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 
ร.ท. วัชรากร วังคะฮาต  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 จะมีการแข่งขันการประกวดทอผ้าไหมที่อ าเภอห้วยทับทัน 
โดยเป็นการประกวดของ ร.6 ซึ่งเป็นการแข็งขันระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ซึ่งทางโครงการจะได้ประสานไปยังโรรง
เรียนต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.12 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
นายกิติพงษ์  สอดศรี อยากจะสอบถามความคืบหน้าโครงการสานฝันสร้างอาชีพว่าตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงไนห
แล้ว 
นายมาวิน  เวียงดง เป็นโครงการของ ธกส. ให้กู้คนละ 100,000 บาท โดยตอนนี้มีการรวบรวมรายชื่อ           
มีรายชื่อจ านวน 70 กว่าราย โดยจะมีการนัดเป็นบ้านที่จะด าเนินการไปตรวจสอบคุณสมบัติว่าใครเป็นลูกค้า ธกส. 
บ้าง และไม่มีหนี้สินคงค้าง ถ้ามีหนี้สินคงค้างก็ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้ได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอ าเภอศิลาลาด 
นายจรูณ  สาลีวัน ส าหรับงบ อบจ. อ าเภอสิลาลาดได้มาประมาณ ล้านห้าแสนบาท เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดอนชาด และบ้านหนองพอก  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.14 วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
นายสุพิช  แดงบุญเรือง 1. ขอขอบคุณนายอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้ร่วมพระราชทานเพลิงศพ
หลวงปู่โพธินันคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม ระหว่างวันที่ 1 – 9 มิถุนายน 65 
   2. เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 คณกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกสอดส่องการ
ด าเนินงานกับผู้ตรวจส านักนายกรัฐมนตรี โดยได้ด าเนินการลงไปสอดส่องที่อ าเภอกันทรลักษ์ เป็นโครงการของ
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เป็นไปสร้างก าแพงบริเวณห้วยพอก ซึ่งตัวโครงการมีการพังทลายของก าแพง จึงมีข้อสั่งเกตุให้ 
ผอ.โรงพยาบาลด าเนินการแก้ไข 
   3. ขอขอบคุณท่านก านันต าบลคลีกลิ้งที่ด าเนินการประกวดหมู่บ้านศีลห้าอย่างพอเพียง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.15 องค์การบริหารส่วนต าบลกุง 
นายวิชาญ  วิรุณพันธ์ การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เพ่ือสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการ
รังวัดที่ดิน ส่วนการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ดงหินกองก็จะได้น าเรียนท่านนายกและหัวหน้าส่วนของอบต. เพ่ือ
ด าเนินการโดยด่วนต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.16 องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ  1. ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่โพธินันคุณ ที่ร่วม
สนับสนุนการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ 
   2. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 ขอขอบคุณท่านปลัดอาวุโส ในนามตัวแทนของนายอ าเภอ      
ศิลาลาด ที่ได้ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่บ้านโจดจิก หมู่ที่ 7 
   3. ส าหรับการช่วยเหลือผู้ยากจนตามที่มีรายชื่อ ทาง อบต.ก็จะน าไปพิจารณารายชื่ออีก
ครั้งหนึ่ง เพราะว่าแต่ละครัวเรือนมีปัญหาไม่เหมือนกัน ถ้าจะด าเนินการก็ต้องแยกเรื่องออกแต่ก็จะพยายาม
ด าเนินการช่วยเหลือให้ครบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.17 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
นายพงษา  หารไชย อบต.หนองบัวดงได้จัดท าโครงการคลองสวยน้ าใส งบประมาณ 20,000 บาท จะเป็น
โครงการขุดลอกหนองเม็ก โดยได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง และชุมชุนซึ่งสนับสนุนงบประมาณมา 30,000 บาท โดยต้อง
น าเครื่องจักรลงมาด าเนินการขุดลอก และอีกเรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ าประปาตอนนี้ก็ได้ลงไปแก้ไขแล้วในบางหมู่บ้าน 
ส่วนการติดตั้งฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านก็ได้ประสานการไฟฟ้ามาลงสายเมนหลักแล้ว เหลือในขั้นตอนติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.27 ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
นายวิมาล  ทองกลม ในนามของชุมชนบ้านคลีกลิ้งก็ขอขอบคุณท่าน ผอ.สุพิช ที่ได้สนับสนุนการประกวดหมู่บ้าน
ศีลห้าอย่างพอเพียง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
   - ไม่มี  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม 12.15 น. 
 
      
 
       นายรัฐติกร  ไนยะกูล 
              ปลัดอ าเภอ 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
         
 
        นายวสันต์  ระดมเล็ก 
           ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


