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 รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (ก.บ.อ.) ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งท่ี 1/2566 

ประจ าเดือนมกราคม 2566 
วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอศิลาลาด ชั้น 2 

ผู้มาประชุม 
๑. นายกองโท ไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด 
๒. นายวสันต์  ระดมเล็ก   ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
๓. นายขันติยากร หนองข่า   ปลัดอ าเภอ 
๔. นายรัฐติกร  ไนยะกูล   ปลัดอ าเภอ 
๕. พ.ต.ท.พงษ์อ านาจ  สมศรี   แทน  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรศิลาลาด 
๖. นายสุพิช  แดงบุญเรือง   วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
๗. นางสาวศรีสมบูรณ์  ค าผง    สาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
๘. จ.ส.อ. อรรถพล   แก้วกมรัตน์  แทน หน.ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ าเภอศิลาลาด 

๙. นางพัชรีวรรณ  สีมาขันธ์   ผอ.กศน.อ าเภอศิลาลาด 
๑๐. นายจงศิลป์  บุตรราช   พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด 
๑๑. นายสิทธิพงษ์  วงษ์วิลา   แทน ปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด 
๑๒. นายสมภพ  ศรีภาค์   ท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
๑๓. นางปาริชาติ พุทธรักษ์   เกษตรอ าเภอศิลาลาด 
๑๔. ร.ต. ศิวนัต  กาตีวงค์   สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
๑๕. นางสาววิจิตรา  ทองบ่อ   แทน ผอ.โรงพยาบาลศิลาลาด 
๑๖. นางพิณยา  ทองขอน   ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 17 ศิลาลาด 
๑๗. นายอนชุา  ปัญญานนท์   ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา 
๑๘. นายสมยศ  พิมพ์ธุวงษ์   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
๑๙. นายพงสา  หารไชย   แทน นายก อบต.หนองบัวดง 
๒๐. นางจิรัชญา  โพธิ์ทอง   แทน นายก อบต.คลีกลิ้ง 
๒๑. นายวิชาญ  วิรุณพันธ์   แทน นายก อบต.กุง 
๒๒. นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ   นายก อบต.โจดม่วง 
๒๓. นายธวิทย์  วรรณวงษ์   ก านันต าบลกุง 
๒๔. นายประวัฒิ  เกษสร   ก านันต าบลหนองบัวดง 
๒๕. นายวิมาล  ทองกลม   ก านันต าบลคลีกลิ้ง 
๒๖. นายศิริพงษ์  จันทะโคตร   ครูการศึกษาพิเศษ 
๒๗. นายสาคร  ศรีศิลป์   เจ้าหน้าที่พลศึกษา อ าเภอศิลาลาด 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอ าเภอศิลาลาด 
๒. ก านันต าบลโจดม่วง 
๓. ผจก.ธกส. หน่วยบริการศิลาลาด 

เมื่อทีประชุมพร้อมแล้ว นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอ าเภอศิลาลาด เปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 



 

๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1. แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ 

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการต าแหน่งผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอ ดังนี้ 
   - นายทรงศักดิ์  มณีวรรณ ต าแหน่งเดิม ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด ต าแหน่งใหม่ 
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบึงบูรพ ์จังหวัดศรีสะเกษ 
   กรมการพัฒนาชุมชนมีค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอ ดังนี้ 
   - นายจงศิลป์ บุตราช ต าแหน่งเดิม พัฒนาการอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่ง
ใหม่ พัฒนาการอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
   จังหวัดศรีสะเกษ (พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ) ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ดังนี้ 
   - นายธนาวุฒิ  ปิยะวงษ์ ต าแหน่งเดิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด ต าแหน่งใหม่ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด        
ศรีสะเกษ 
   - นายมนูญ หงษาธร ต าแหน่งเดิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอห้วยทับทัน ต าแหน่งใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ 
   จังหวัดศรีสะเกษ (สัสดีจังหวัด) ได้มีค าสั่ง (ย้าย) ข้าราชการ ดังนี้ 
   - ร้อยตรี ศิวนัต กาตีวงค์ ต าแหน่งเดิม ผู้ช่วยสัสดีอ าเภอกันทรลักษ์ ต าแหน่งใหม่ รักษาการ
ในต าแหน่งสัสดีอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ   
   2. ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่ได้ร่วมสนับสนุนทรัพย์หรือสิ่งของเพ่ือส่งมอบให้กับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ ในการจัดงาน “วันรวมน้ าใจสู่ชาวศรีสะเกษ” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565  
   3. ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 23 ธันวาคม 
2565 ณ วัดบ้านเกิ้ง ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
   4. ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่ได้ร่วมให้ก าลังใจตัวแทนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ เวทีกลางงานเทศกาลปีใหม่สี่ เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจ าปี           
พ.ศ. 2566 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้น าลงเว็บไซต์ 
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม” 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2565  
 
 
 
 



 

๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
นายวสันต์ ระดมเล็ก 3.1 การด าเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ   
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิ ดา
กระทรวงมหาดไทย 
   ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี     
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระอาการประชวร เสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ตามแถลงการณ์ส านักพระราชวัง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าโครงการ
บรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ   พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดากระทรวงมหาดไทย เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการ
ประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
โดยจังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดจัดโครงการฯ ในห้วงเดือนมกราคม 2566 ณ วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) 
ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

   เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
จึงได้ก าหนดโควตาของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ าเภอ โดยอ าเภอศิลาลาดได้รับโควตา จ านวน 3 คน 
ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ดังกล่าวโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอศิลาลาด และส่งใบสมัครให้ที่ท าการปกครองอ าเภอศิลาลาด ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566 การสมัครเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายวสันต์ ระดมเล็ก 3.2 ร่างแผนก าหนดการรับบริจาคโลหิต ประจ าปี 2566 

   ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ         
ได้ก าหนดแผนการรับบริจาคโลหิต ประจ าปี 2566 เพื่อน าโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ประสบอุบัติเหตุที่
ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนดแผนการรับ
บริจาคโลหิตในพื้นที่ อ าเภอศิลาลาด ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 
   ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 นายวสันต์ ระดมเล็ก 3.3 การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment: ITA) ของอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

   ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. และกรมการปกครองได้ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment: ITA) ของอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งส่วนราชการประจ าอ าเภอที่ต้องด าเนินการประเมินฯ ประกอบด้วย ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอ โดยได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1 ต.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 65 - เตรียมความพร้อม 
   25 ธ.ค. 2565 – 31 ม.ค. 66 - บันทึกข้อมูลพื้นฐาน 
   25 ธ.ค. 2565 – 31 มี.ค. 66 - น าเขา้ข้อมูลคู่ค้าคู่สัญญาของหน่วยงาน 



 

๔ 

 

   1 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 66 - เก็บข้อมูลการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
   1 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 66 - เก็บข้อมูลการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 
   1 เม.ย. 2566 – 31 พ.ค. 66 - น าเข้าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment: ITA) ของอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. ขอข้อมูลจ านวนบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี ว่ามีจ านวนเท่าใด 
   2. ขอข้อมูลชื่อคู่ค้าคู่สัญญา หมายเลขโทรศัพท์ของคู่ค้าคู่สัญญา ของหน่วยงาน 
   3. ขอความร่วมมือตอบแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT) ตามจ านวนบุคลากรในข้อที่ 1 
ทุกคน 
   4. ขอความร่วมมือตอบแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประชาชนผู้มาใช้บริการ) (EIT)  
ตามจ านวน ดังนี้ 
    4.1 ที่ท าการปกครองอ าเภอ  จ านวน 150 ตัวอย่าง 
    4.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  จ านวน 100 ตัวอย่าง 
    4.3 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จ านวน 100 ตัวอย่าง 
    4.4 ส านักงานเกษตรอ าเภอ จ านวน 100 ตัวอย่าง 
    4.5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 100 ตัวอย่าง 
   5. ขอความร่วมมือตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ (ประชาชนผู้มาใช้บริการ)  ตามจ านวน
กลุ่มเป้าหมายตามข้อที่ 4 
   6. ขอความร่วมมือส่วนราชการข้างต้นเปิด Facebook หรือเว็บไชต์ของหน่วยงาน แล้วส่ง
ลิงก ์Facebook หรือเว็บไชต์ของหน่วยงาน ให้อ าเภอภายในกลุ่มไลน์ ITA อ าเภอศิลาลาด 
   7. ขอรูปถ่ายขนาด นิ้วครึ่ง พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ของหัวหน้าส่วนราชการ 
   ส าหรับแบบตอบการประเมิน IIT EIT และแบบประเมินความพึงพอใจจะแจ้งให้ทราบใน
ภายหลังหลังจากที่ได้รับแบบประเมินจาก ส านักงาน ป.ป.ช. และขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกลุ่มไลน์ตาม 
QR Code ท้ายนี้  

     
 

 
      

มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายวสันต์ ระดมเล็ก 3.4 การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ 
   จังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนดการแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ 
เนื่องด้วยในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 
มกราคม 2566 จึงขอเชิญชวนให้ข้าราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ร่วมกันใส่ผ้า
พระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ โดยจังหวัดได้ก าหนดการ
แต่งกายในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
   วันจันทร์ แต่งกายด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการชุดกากี หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
   วันอังคาร แต่งกายด้วย เสื้อแส่ว/ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง 
   วันพุธ แต่งกายด้วย เสื้อส้ม “TO BE NUMBER ONE” 
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   วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วย ร่วมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
   วันศุกร์ แต่งกายด้วย เสื้อแส่ว/ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.5 ฝ่ายความม่ันคง 
นายวสันต์ ระดมเล็ก การด าเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของอ าเภอ ในช่วงที่ผ่านมาในพ้ืนที่อ าเภอศิลาลาดยังไม่
เกิดอุบัติเหตุ ส าหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิตแล้ว 7 ราย โดยยังเหลืออีก 1 วัน คือวันที่ 4 มกราคม 2566 ก็
ขอความร่วมมือส่วนราชการช่วยกันรณรงค์การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด 
นางสาวศรีสมบูรณ์ ค าผง สืบเนื่องจากท่านปลัดอาวุโสฯ ในการบริจาคโลหิต ในวันที่ 17 มกราคม 2566 จึงขอ
เชิญชวนส่วนราชการร่วมบริจาคโลหิต โดยการบริจาคโลหิตเป็นการตรวจสุขภาพประจ าทุก 3 เดือน โดยพักผ่อนให้
เพียงพอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่ารับประทานอาหารที่มีไขมัน 
   - เรื่องของโควิด เดือนธันวาคมเสียชีวิต 4 ราย โดยคนที่เสียชีวิตไม่ได้ฉีดวัคซีน โดยฉีด
วัคซีน 1 เข็ม 2 ราย 2 เข็ม 2 ราย ส าหรับการฉีดวัคซีนฝาส้มในเด็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงรณรงค์ฉีด
วัคซีนในภาพรวมระดับอ าเภอมากที่สุด 
   - จากการตรวจสอบเรื่องฟอร์มารีนโดยจากการตรวจสอบ พบจ านวน 2 ราย 100% 
เพราะในพ้ืนที่มีการจ าหน่ายอยู่ 2 ร้าน (ขายอาหารสด 1 ร้าน ร้านหมูกระทะ 1 ร้าน) โดยซุ่มตรวจหมึกกรอบ       
และสไบนาง โดยในช่วงนี้ขอให้งดสไบนาง และหมึกกรอบ 
   - รายงานการบริโภคโซเดียม โดยจากการตรวจสอบ 22 อ าเภอ อ าเภอศิลาลาดอยู่ในระดับ
ที่ 12 ของจังหวัด โดยพบโซเดียมในปริมาณอาหารในระดับกลางๆ โดยอยู่ที่ 115 มิลิกรัม ซึ่งการบริโภคต่อหนึ่งวัน
ไม่เกิน 2,000 มิลิกรัม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.7 ส านักงานเกษตรอ าเภอศิลาลาด 
นางปาริชาติ พุทธรักษ ์ - สนง.เกษตรจะด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรในวันที่ 26 มกราคม 
2566 ณ สวนมัจฉาคีรี  
   - การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้รอทางจังหวัดประชุม กชภจ. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.8 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศิลาลาด  
นายจงศิป์ บุตราช - รายงานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยขอเชิญชวนส่วนราชการด าเนินการ
ก่อน โดยในพื้นท่ีอ าเภอศิลาลาด ด าเนินการครบแล้ว 100 % 
   - การด าเนินการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันที่ 
22 ธันวาคม 2565 นายอ าเภอได้ลงนามใน MOU กับองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้งเป็นต าบลต้นแบบ โดยทุก
หมู่บ้านจะด าเนินการเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังต าบลอ่ืน 
   - การเก็บข้อมูล จปฐ. โดยก็ขอให้ทุกหมู่บ้านจัดเก็บข้อมูล โดยสามารถเก็บข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ จัดเก็บตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.9 โรงพยาบาลศิลาลาด 
นางสาววิจิตรา ทองบ่อ  วันนี้เป็นตัวแทนของผู้อ านวยการ โดยจะประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยสามารถ
เดินเข้าไปฉีดวัคซีนได้ท่ีโรงพยาบาลได้เลย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.10 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศิลาลาด 
นายสมภพ  ศรีภาค์ - จากการประกวดร้องเพลงท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้งได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส าหรับปีหน้าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุง ก็ขอขอบคุณนายกทุกแห่งที่สนับสนุน
งบประมาณ 
   - การติดตามถังขยะเปียกโดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ด าเนินการจัดท าถังขยะเปียกครบแล้ว 
100 % โดยในเดือนมกราคมจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ก็ขอฝากทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลช่วยไปตรวจสอบในหมู่บ้านด้วย โดยเฉพาะในต าบลคลีกลิ้งที่เป็นแนวเขตใกล้พ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร 
ประธานฯ  ที่ยังไม่ครบ 100% อยู่ในต าบลคลีกลิ้งใช่ไหม ก็ฝากทางต าบลคลีกลิ้งช่วยไปเดินตรวจสอบ
ด้วยให้ครบ 100% ทุกในพ้ืนที่ต าบล 
ประธานฯ  ในส่วนการปลูกพืชผักสวนครัวและถังขยะเปียกโดยฝากท้องถิ่นช่วยตรวจสอบตามความ
เป็นจริงด้วยว่ามีการด าเนินการเท่าไรจริงๆ ในพ้ืนที่ด้วย โดยให้ทาง อบต. รายงานมายังท้องถิ่นอ าเภอเพ่ือน าเรียนให้
ผมทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.11 สัสดีอ าเภอศิลาลาด 
ร.ต. ศิวนัต กาตีวงค์ - แจ้งให้ทหารกองเกินที่เกิดในปี 2546 เข้ามารับ สด. 35 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2566 
   - แจ้งผู้ที่เกิด พ.ศ. 2549 ที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์เข้ามารับหมายเรียก    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.12 ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางพิณยา ทองขอน - การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ไปแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 189 
โรงเรียน นักเรียนอ าเภอศิลาลาด ในระดับชาติคือโรงเรียนบ้านหนองบัวดงเข้าแข่งขันในระดับชาติ 3 กิจก รรม 
โรงเรียนบ้านโจดม่วง 2 กิจกรรม โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 2 กิจกรรม โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1 กิจกรรม โรงเรียนบ้าน
โจดนาห่อมเดื่อ 1 กิจกรรม 
   - การจัดงานวันครูได้ด าเนินการจัดกิจกรรมนี้เป็นทุกปี โดยจัดในวันที่ 15 - 16 มกราคม 
2566 โดยขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันครูดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสมยศ พมพ์วงค์ - ตามที่ผมได้มาด ารงต าแหน่งได้ 2 เดือน ในส่วนของการสานต่อในการแข่งขันกีฬาของ
นักเรียนก็ได้พาไปแข่งขันเรื่อยๆ โดยเฉพาะในส่วนของฟุตบอล 7 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.13 วัฒนธรรมอ าเภอศิลาลาด 
นายสุพิช แดงบุญเรือง - ส าหรับกิจกรรมในช่วงปีใหม่ในเรื่องกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะท าที่วัดในพ้ืนที่ ก็ขอเชิญ
ชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
   - ขอฝากไปทางโรงพยาบาลศิลาลาดขอให้เพ่ิมในส่วนของการบริการเจาะเลือดให้เป็น 2 
จุดเพื่อบริการผู้ป่วยในเรื่องของวันนัดโรคประจ าตัว 
   - ฝากไปทางสาธารณสุขในเรื่องของการจัดการเรื่องน้ าเสียในบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อและ
ร้านหมู่กระทะด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.14 องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 
   - ภารกิจที่ อบต.คลีกลิ้งได้รับก็ขอขอบคุณท่านายอ าเภอท่านท้องถิ่นอ าเภอ ในการประสาน
กับ อบต.คลีกลิ้งในการประกวดร้องเพลงลูกท่ง 
   - ขอเชิญร่วมให้ก าลังใจการประกวดร าวงในงานการจัดเวทีร าวงย้อนยุคในงานกาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.15 องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ  - องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดม่วง โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต.โจดม่วง ด้วยที่เล็งเห็นถึงสุขภาพ
ของเด็กๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.16 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการศิลาลาด 
นายศิริพงษ์  จันทะโคตร  - ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าเสื้อจัดจัดจ าหน่าย ตัวละ 198 
บาทโดยมีจัดจ าหน่ายที่บูธการจัดงานปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เพ่ือน ารายได้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เด็ก
พิเศษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.17 เจ้าหน้าที่พลศึกษาอ าเภอศิลาลาด 
นายสาคร ศรีศิลป์ - ประชาสัมพันธ์การจัดสอบครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็กอนุบาลที่ได้สนับสนุนไปยังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่ว่ายังมีอยู่หรือไม่ ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2566 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การจัดงานปีใหม่อ าเภอศิลาลาด 
   อ าเภอศิลาลาด ได้ก าหนดจัดกิจกรรมปีใหม่ 2566 ในวันที่ 5 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 
17.00 น. ณ หลังที่ว่าการอ าเภอจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   - ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
       นายรัฐติกร  ไนยะกูล 
              ปลัดอ าเภอ 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
         
 
        นายวสันต์  ระดมเล็ก 
           ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


