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กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
วนัท่ี 3  ตลุาคม 2565 เวลา 08.30 น. องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ น าโดย นายภัทธศาสน ์ มาสกุล  นายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลตระกาจ พรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาฯ อบต. น าโดยนางกลัยา จนัทรแ์กว้ ประธานสภาฯ อบต.ตระกาจ
พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง น าโดย นายเนียม พิเดช ปลดั อบต.ตระกาจ รว่มด าเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เพ่ือเป็น
การแสดงถึงความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์กิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระ เสริมสรา้งคุณธรรม จริ ยธรรม 
กิจกรรมกลา่วค าปฏิญาณตนเพ่ือแสดงเจตจ านงคต์อ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ เพ่ือความสจุริตและโปรง่ใส โดยได้
ด  าเนินกิจกรรม ณ หนา้เสาธงชาต ิท่ีท าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



ลงพืน้ทีส่ ารวจความเสียหายภาคการเกษตรจากสถานการณพ์ายุ "โนรู"
วนัท่ี 5 ตลุาคม 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ ไดร้บัแจง้เรื่องรอ้งทกุขจ์ากเกษตรกรผูป้ลกูทเุรียนบา้นซ าตารมย ์หมู่
ท่ี7 ต  าบลตระกาจ ว่าตน้ทุเรียนและพืชผลการเกษตรไดร้ับความเสียหายจากปริมาณน า้ท่ีมีจ  านวนมากท่ว มขังพืน้ท่ี
การเกษตรไดร้บัความเสียหาย เบือ้งตน้งานส่งเสริมการเกษตรและงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั สงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตระกาจ ไดด้  าเนินการลงพืน้ท่ีเพ่ือส ารวจความเสียหายในเบือ้งตน้ และจัดท ารายงานเสนอผูบ้ังคบับญัชาเพ่ือ
ด าเนินการใหค้วามชว่ยเหลือตามอ านาจหนา้ท่ีตอ่ไป

ประชาสัมพันธ์
ก าหนดการจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุผูพ้ิการ และผูมี้สิทธ์ิไดร้บัเบีย้ยงัชีพอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดต าบลตระกาจ ในวนัจนัทร ์
ท่ี 10 เดือนตลุาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 13.30 น.เป็นตน้ไป ณ ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 1-12 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลกัษ์
จงัหวดัศรีสะเกษ





วนัศกุร ์ท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ.2565 รว่มกิจกรรมนุง่ผา้ไทยใสบ่าตร ณ บรเิวณศาลหลกัเมืองกนัทรลกัษ์
อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม(วันออกพรรษา)
วนัท่ี 10 ตลุาคม 2565 คณะผูบ้ริหารฯ/สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ พรอ้มผูน้  าหมู่บา้นและประชาชนทั่วไป เข้ารว่มกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเน่ืองในวนัออกพรรษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมศาสนาและรกัษาวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของไทย
พทุธ ใหค้งอยู่ไวสื้บไป พรอ้มร่วม "กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีดว้ยหวัใจ"  โดยการรว่มกันท าความสะอาด พัฒนาวดัและ
หมูบ่า้นใหเ้ป็นหมูบ่า้นท่ีสะอาด นา่อยู ่สง่เสรมิสขุภาพท่ีดีตอ่ชมุชน โดยไดอ้อกด าเนินกิจกรรมฯ ณ วดับา้นตระกาศ หมู่ท่ี 4 
และ วดับา้นบเุด่ือ หมูท่ี่10 ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
วนัท่ี 10  ตลุาคม 2565 เวลา 08.30 น. องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ น าโดย นายภัทธศาสน ์ มาสกุล  นายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลตระกาจ พรอ้มคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ อบต. พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง น าโดย นายเนียม 
พิเดช ปลัด อบต.ตระกาจ ร่วมด าเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ ์กิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระ เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนเพ่ือแสดงเจตจ านงค์
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือความสุจริตและโปร่งใส โดยไดด้  าเนินกิจกรรม ณ หนา้เสาธงชาติ ท่ีท าการ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

ประชุมบุคลากร อบต.ตระกาจ ประจ าเดอืนตุลาคม 2565
วนัท่ี 10 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 น. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ โดยนายภทัธศาสน ์มาสกลุ นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตระกาจ มอบหมายให ้นายเนียม พิเดช ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ด าเนินการจัดการประชุม
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ประจ าเดือนตุลาคม 2565 เพ่ือมอบหมายงานตามนโยบาย / แผนการ
ด าเนินงาน / และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนการด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



บริการจ่ายเบีย้ยังชีพฯ ประจ าเดอืนตุลาคม 2565
วนัท่ี 10 ตลุาคม 2565 เวลา 13.30 น. องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ด าเนินการออกใหบ้ริการจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุผู้
พิการ และผู้ท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัเบีย้ยังชีพอ่ืน ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 1-12 ต าบลตระกาจ
อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

บริการจ่ายน า้เพือ่อุปโภค
วนัท่ี 12 ตลุาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ไดด้  าเนินการออกจ่ายน า้เพ่ืออปุโภค ณ ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้น
ตระกาจขอนแก่นพฒันา ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



กิจกรรมรณรงควั์นล้างมือโลก ประจ าปี 2565
วนัท่ี 11 ตลุาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ไดด้  าเนินการจดักิจกรรมรณรงคว์นัลา้งมือโลก ประจ าปี 2565
โดยไดมี้การด าเนินกิจกรรม ดงันี ้
1. สง่เสรมิใหป้ระชาชนทั่วไปและเดก็เล็ก ไดเ้รียนรูก้ารลา้งมือท่ีถกูตอ้ง เพ่ือสรา้งสขุอนามยัท่ีดีใหแ้ก่ประชาชนทกุกลุม่วยัใน
แบบชีวิตปกตวิิถีใหม่
2. สง่เสรมิ สนบัสนนุประชาชนใหค้วามส าคญัในเรื่องการลา้งมือดว้ยน า้สะอาดและสบู ่เพ่ือสรา้งความตระหนกัใหเ้กิดการ
เป็นรูปธรรม ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมอนามยัการลา้งมือท่ีถูกตอ้งจนเกิดเป็นนิสยัการรกัสุขภาพ และเป็นมาตรการหลกัส่วน
บคุคลในการปอ้งกนัและหยดุการแพรก่ระจายของเชือ้โรคตา่งๆท่ีมีประสิทธิภาพ
3. สง่เสรมิสนบัสนนุใหป้ระชาชนเขา้ถึงจดุใหบ้รกิารลา้งมืออยา่งทั่วถึง





ร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต            
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 13 ตุลาคม 2565

วนัท่ี 13 ตลุาคม 2565 เวลา 07.00 น. คณะผูบ้ริหารพรอ้มบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ร่วมกิจกรรมนอ้ม
ร  าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคลา้ยวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตลุาคม 2565 โดยร่วมพิธีตกับาตรบ าเพ็ญกุศลและพิธี    วางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บรเิวณท่ีวา่การอ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
วันท่ี 17  ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ น าโดย นายภัทธศาสน ์ มาสกุล  นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ พรอ้มคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ อบต. น าโดยนางกลัยา จนัทรแ์กว้ ประธานสภาฯ 
อบต.ตระกาจ พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง น าโดย นายเนียม พิเดช ปลดั อบต.ตระกาจ รว่มด าเนินกิจกรรม
เคารพธงชาต ิเพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรกัภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์กิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระ เสริมสรา้ง
คณุธรรม จริยธรรม กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนเพ่ือแสดงเจตจ านงคต์อ่ตา้นการทจุริตคอร์รปัชั่นทกุรูปแบบ เพ่ือความ
สจุรติและโปรง่ใส โดยไดด้  าเนินกิจกรรม ณ หนา้เสาธงชาต ิท่ีท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์
จงัหวดัศรีสะเกษ

ตรวจงานโครงการปรับปรุงระบบท่อน า้ประปาบ้านบก หมู่ที ่10 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ



โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง
วันท่ี 18 ตุลาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ไดด้  าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียง องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และแนวทางในการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง
ใหต้รงตามเปา้หมายและตรงตามวตัถปุระสงคข์องงานแก่บคุลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยไดด้  าเนินการ ณ 
หอ้งประชมุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



วนัท่ี 19 ตลุาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ออกใหบ้ริการในพืน้ท่ีต  าบลตระกาจ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการ ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

เหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วนัท่ี 20 ตลุาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ไดร้บัแจง้เหตจุากประชาชนบา้นขอนแก่น หมูท่ี่11 ต าบล
ตระกาจ ว่าไดมี้งูเขา้บา้นเรื่อนประชาชน งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้
ด  าเนินการเขา้ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือป้องกนัเหตแุละบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้ับประชาชน โดยการจบั งูและปล่อย
คืนสูแ่แหลง่ธรรมชาตเิป็นท่ีเรียบรอ้ย



21 ตุลาคม "วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาต"ิ
วนัท่ี 21 ตลุาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน ์มาสกุล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ มอบหมายงานส านกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจด าเนินการจดักิจกรรม "วนัรกัตน้ไมป้ระจ าปีของ
ชาติ" โดยมีคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจและประชาชนทั่วไป ร่วมด าเนิน
กิจกรรมในการบ ารุง รกัษาตน้ไม ้โดยการก าจดัวชัพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ ย รดน า้และตดัแตง่ก่ิงตน้ไม้ในพืน้ท่ีท่ีไดป้ลกูตน้ไม้
ตามโครงการปลูกป่า เพ่ืออนรุกัษ ์ฟ้ืนฟูป่าไม ้ใหค้งอยู่ตลอดไป โดยไดด้  าเนินกิจกรรมฯ ณ บริเวณรอบท่ีท าการองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



วนัท่ี 21 ตลุาคม 2565 กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สงักดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ ไดด้  าเนินการจดั
โครงการเย่ียมบา้นศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



ร่วมพธีิน้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5
วนัอาทิตย ์ท่ี 23 เดือนตลุาคม พุทธศกัราช 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา บคุลากรสงักัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ
ไดเ้ขา้ร่วมพิธีนอ้มร  าลึกเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 5 เพ่ือเป็นการ
นอ้มร  าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระองคท์่าน โดยไดเ้ขา้ร่วมพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ระบาทสมเด็จ           
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 5 สนามหนา้ท่ีวา่การอ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



Big Cleaning Day
วนัท่ี 24 ตลุาคม 2565 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน ์มากุล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
ตระกาจ ร่วมดว้ยคณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ ผูน้  าหมู่บา้น/ประชาชน
บ้านโคกหมู่ ท่ี  1  และผู้น  าหมู่บ้าน /ประชาชนบ้านซ าตารมย์ หมู่ ท่ี  7  ต  าบลตระกาจ ร่วมด า เนินกิจกรรม 
Big Cleaning Day เพ่ือเป็นการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวและพฒันาหมู่บา้นใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีน่าอยู่ โดยการบรูณาการ
ภารกิจแบบมีสว่นรว่มระหว่างภาครฐักบัชมุชนสู่ชมุชน โดยไดด้  าเนินการ ณ พืน้ท่ีหมู่บา้นโคก หมู่ ท่ี1 และ บา้นซ าตารมย ์
หมูท่ี่7 ต  าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



ประชุมประจ าเดอืนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีอ่ าเภอกันทรลักษ์
คร้ังที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 25655

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย ประธานการประชุมประจ าเดือนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีอ าเภอกันทรลักษ์ ไดด้  าเนินการประชุมประจ าเดือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้ง ถ่ินในพืน้ท่ีอ าเภอ  
กนัทรลกัษ์ ประจ าเดือนตลุาคม 2565 เพ่ือแจง้นโยบายการปฏิบตัิงานและหารือเก่ียวกับการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ี รวมทัง้
ติดตามการขบัเคล่ือนนโยบายการด าเนินงานตามขอ้สั่งการของรฐับาล กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั ซึ่งผูเ้ข้ ารว่มประชุม
ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้แทน ในการนี ้ นายสุ กิจ          
เหลืองสกลุไทย ประธานในท่ีประชมุฯไดม้อบโล่เชิดชเูกียรติองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดร้บัการคัดเลือกองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบศนูยบ์ริหารจดัการน า้อย่างเป็นระบบ ระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ใหแ้ก่องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลตระกาจ ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลภเูงิน อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ



บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
วนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 กองชา่ง สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ ไดด้  าเนินการออกซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ในพืน้ท่ี บา้นแสงเจรญิ หมูท่ี่ 6 ต าบลตระกาจ อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ

กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
วนัท่ี 27-28 ตุลาคม 2565 บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ
รว่มด าเนินการจดัเตรียมสถานท่ีส าหรบักิจกรรมตามประเพณีบญุทอดกฐิน ณ วดับา้นตระกาจ ต าบลตระกาจ เพ่ือเป็น
การสง่เสรมิกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาและรกัษาวฒันธรรมอนัดีงาม ใหค้งอยูคู่ก่บัคนไทยพทุธสืบไป



ปรับปรุงสถานศึกษาศูนยพั์ฒนาเดก็เล็ก
วนัท่ี 27-28 ตลุาคม 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระกาจ โดยนายภทัธศาสน ์มาสกลุ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กองช่าง สังกัดองคก์ารบริหารสว่นต าบลตระกาจ
ปรบัปรุงรัว้ ประตู หนา้ต่าง และบริเวณโดยรอบศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใหมี้ความมั่นคง ปลอดภัย เพ่ือป้ องกันภัยต่างๆท่ี
อาจจะเกิดขึน้ได ้สรา้งความอุ่นใจและปลอดภัยใหแ้ก่เด็กเล็ก บคุลากรทางการศึกษา และผูป้กครองเด็กเล็ กในเบือ้งตน้ 
โดยมอบหมายใหด้  าเนินการ ณ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีอยู่ในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระกาจ(ทัง้ 4 ศนูยฯ์) อ าเภอ
กนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ




