รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (ก.บ.อ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ ครั้งที่ 11/2564 ประจาเดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาเภอศิลาลาด ชั้น 2
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอาเภอศิลาลาด
นายวสันต์ ระดมเล็ก
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
พ.ต.ท. ชาญทอง กุยแก้ว
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศิลาลาด
นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
ผู้อานวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
นายอมร ธุษาวัน
พัฒนาการอาเภอศิลาลาด
๖. นายเอกวิทย์ สุระโคตร
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อาเภอศิลาลาด
๗. นายศุภรัชต์ ผาธรรม
สาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
๘. ร.ท. ประสิทธิ์ จันทรประทักษ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อาเภอศิลาลาด
๙. นายสุพิช แดงบุญเรือง
ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอศิลาลาด
๑๐. นายอนุชา ปัญญานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา
๑๑. นายธนา คลองงาม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิลาลาด
๑๒. นายกิติพงษ์ สอดศรี
ปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
๑๓. นายมหินทร เทพิน
เกษตรอาเภอศิลาลาด
๑๔. นายสมภพ ศรีภาค์
ท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
๑๕. นายเจษฎา สตาร์รัตน์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลีกลิ้ง
๑๖. นายสุพรรณ์ จันทาทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวดง
๑๗. นางสาวชลดา สายสมุทร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุง
๑๘. นางสุฐิชา มัธุรัตน์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโจดม่วง
๑๙. นายเชาวรัตน์ฤทธิ์ บุตรมา
ผจก.ธกส.หน่วยย่อยศิลาลาด
๒๐. นางบุญล้น ธรรมวัตร
กานันตาบลโจดม่วง
๒๑. นายประวัฒิ เกษสร
กานันตาบลหนองบัวดง
๒๒. นายวิมาล ทองกลม
กานันตาบลคลีกลิ้ง
๒๓. นายธวิทย์ วรรณวงษ์
กานันตาบลกุง
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอราษีไศล
๒. ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 17 ศิลาลาด
๓. เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอศิลาลาด
๔. ร.ท. จัตตุวัฒน์ บุตรดี
สัสดีอาเภอศิลาลาด

/ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ...
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ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
1.1.1 นายศุภรัชต์ ผาธรรม ตาแหน่งเดิม ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอกันทรารมย์ ตาแหน่ง
ใหม่ สาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
1.1.2 น.ส. พิมพ์ประไพ ภาชู ตาแหน่งเดิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรอาเภอยางชุมน้อย ตาแหน่งใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอ
ศิลาลาด
1.1.3 นายเขมชาติ หลาวทอง ตาแหน่งเดิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาด ตาแหน่งใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรอาเภอยาง
ชุมน้อย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้นาลงเว็บไซต์
www.silalad-district-ssk.com หัวข้อ “รายงานการประชุม”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 กฐินสามัคคีอาเภอศิลาลาด ประจาปี 2564
ด้ ว ยอ าเภอศิ ล าลาด ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการ สถานศึ ก ษา ชมรมก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอาเภอ และประชาชนชาวอาเภอศิลาลาด ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สามัคคีอาเภอศิลาลาด ประจาป 2564 ณ วัดบ้านโจดจิก ตาบลโจดม่วง อาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (ตั้งองค์กองกฐิน ณ วัดบ้านโจดจิก)
เวลา 09.00 น. – ตั้งองค์กฐินอาเภอ ณ วัดบ้านโจดจิก
เวลา 19.00 น. - เจริญพระพุทธมนต์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
เวลา 07.00 น. – พิธีทาบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาวัดบ้าน
โจดจิก
เวลา 09.00 น. - พิธีทอดถวายองค์กฐิน ณ ศาลาวัดบ้านโจดจิก ตาบลโจดม่วง
อาเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีและอนุโมทนากุศลร่วมกัน อาเภอศิลาลาด จึงขอเชิญท่านพร้อม
ด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอาเภอศิลาลาด ประจาป 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น และขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานฯ ที่ยังไม่นาส่งปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ฯ ขอความ
ร่วมมือนาส่งปัจจัยให้อาเภอศิลาลาด (ฝ่ายการเงินบัญชี) ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจะได้รวบรวมนา
ทอดถวายฯ ให้วัดบ้านโจดจิกต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 การจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กาหนดจัดงานเฉลิ มฉลอง 239 ป จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่
18 – 21 พฤศจิ ก ายน 2564 โดยใช้ ชื่ อ ว่ า “สู่ ข วั ญ บ้ า น บายศรี เ มื อ ง รุ่ ง เรื อ ง 239 ป จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ”
รายละเอียดกิจกรรมการจัดงานฯ รอกาหนดการจากจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.3 ขอเชิญร่วมเปิดตลาดศิลาลาดบ้านเฮา
อาเภอศิลาลาด โดยสานัก งานเกษตรอาเภอศิลาลาด ได้กาหนดเปิดตลาด “ศิลาลาดบ้าน
เฮา” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณถนนหน้า ทางเข้าโรงพยาบาลศิลาลาด จึงขอเชิญผู้
ร่วมประชุมทุกท่านร่วมเปิดตลาดตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
3.4 มาตรการควบคุมพื้น ที่เ พื่อป้องกันการแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 (โควิด – 1 9)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 สถานีตารวจภูธรศิลาลาด
พ.ต.ท. ชาญทอง กุยแก้ว สถานีตารวจภูธรศิลาลาด มีเรื่องนาแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการแข่งรถตามท้องถนน ในช่วงนี้ก็ได้รับร้องเรียนอยู่ โดยในช่วงที่ได้รับการร้องเรียนจะเป็นเกี่ยวกับรถเสียงดัง
โดยสถานีตารวจภูธรศิลาลาดจะตั้งกลุ่มไลน์รับแจ้งกลุ่มเด็กแว้น
3.6 สานักงานสาธารณสุขอาเภอศิลาลาด
นายศุภรัชต์ ผาธรรม สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอศิลาลาด ขอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบายของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8,859 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,883,161
ราย เสียชีวิตเพิ่ม 47 ราย หายป่วยเพิ่ม 8,253 ราย กาลังรักษา 100,691 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.
64) 1,754,702 ราย สาหรับพื้นที่อาเภอศิลาลาดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม จังหวัดศรีสะเกษ 14 ราย และอีกเรื่อง
คือการฉีดวัคซีนของอาเภอศิลาลาดมีเปอร์เซ็นการฉีด 26 % เป็นลาดับสุดท้ายของจังหวัด จึงขอฝากให้ทางผู้นา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนด้วย และอีกเรื่องคือการปรับมาตรการของจังหวัดศรีสะเกษตามที่ท่านปลัด
อาวุโสนาเรียนครับ โดยมาตรการดาเนินการผมจะได้นาลงไลน์เพื่อทราบเบื้องต้น
ที่ประชุม
รับทราบ
3.7 สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
นายกิติพงษ์ สอดศรี สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด มีเรื่องนาเรียนที่ประชุมทราบจานวน 1 เรื่อง คือการ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปสกิน ตอนนี้ทางอาเภอก็ได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือให้ทางจังหวัด
พิจารณาแล้ว และในส่วนที่คุณสมบัติหรือเอกสารยังไม่ครบถ้วนก็ได้แจ้งให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อนาเข้าทีป่ ระชุม กชภอ.ระดับอาเภอพิจารณาเพิ่มเติม และการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปสกิน
ที่ประชุม
รับทราบ
3.8 สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาด
นายมหินทร เทพิน
สานักงานเกษตรอาเภอศิลาลาด มีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกร ตอนนี้ทาง
สานักงานได้บันทึกผลการลงทะเบียนเกษตรกรครบแล้ว และการลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
น้าท่วม 1,200 กว่าไร โดยทางสานักงานให้ทางผู้ใหญ่บ้านรายงานความเสียหายที่แท้จริงเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง โดยจะ
ประชุมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ที่ประชุม
รับทราบ
3.9 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาด
นายอมร ธุษาวัน
ทางสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศิลาลาด ในช่วงนี้ยังไม่มีภารกิจสาคัญเพิ่มเติม มีเรื่อง
เกี่ยวกับการโยกย้ายตาแหน่งของสานักงานพัฒนาชุมชน คือผมได้รับการโยกย้ายให้ไปดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอ
ขุนหาญ
ที่ประชุม
รับทราบ

-4–
3.10 สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอศิลาลาด
นายสมภพ ศรีภาค์
สานั กงานส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น มีเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้ง
ให้ข้าราชการให้วางตัวเป็นกลาง อี กเรื่องคือการลงทะเบียนผู้สู งอายุ ป 66 ลงทะเบียนในช่วงตุลาคม 2564 –
พฤศจิกายน 64 และอีกช่วงคือ เดือนคือช่วงเดือนมกราคม 2565 – กันยายน 2565 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
ที่ประชุม
รับทราบ
3.11 ผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัมพันธ์ ไทยสรวง โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรมีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับการดาเนินการแข่งขันฟุตบอลอีสานหลีกซึ่งจะ
จัดในช่วงวันที่ 15 พฤศจิกายน โดยใช้สนามหน้าที่ว่าการอาเภอศิลาลาดเป็นสานมในการแข่งขัน
ที่ประชุม
รับทราบ
นายอนุชา ปัญญานนท์ โรงเรียนศิลาลาดวิทยา ในช่วงนี้ก็ยังเป็นการปิดภาคเรียน ยังไม่เปิดการเรียนการสอน แต่
จะเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ไปก่อน โรงเรียนศิลาลาดวิทยามีเรื่องนาเรียนที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.05 น.
นายกฤตภาส ญะเมืองมอญ
ผู้จดรายงานการประชุม
นายวีระพงศ์ คานึง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

