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❖ ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ

❖ กิจกรรมส่งเสริมศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำมเนื่องในเทศกำลสงกรำนต์ 2565

❖ ภัยพิบัติจำกธรรมชำติช่วงวันท่ี 
17-18 เมษำยน 2565 

โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ

จัดท ำโดย งำนประชำสัมพันธ ์ส ำนักปลัด
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ อ ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 



แยกถงั แยกส ีมมูีลค่ำ

ข่าวประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมประจ ำเดือนเมษำยน 2565

“ตระกาจ เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก สู่แหล่งท่องเที่ยวชมสวนผลไม้ ห้วยตามายงามตา พึ่งพาเกษตรอินทรีย์               
มีสาธารณสุขมูลฐานเด่น มุ่งเน้นส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณแีละภูมปิัญญาท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล”

ลงพื้นที่เก็บแบบส ำรวจ EIT บุคคลภำยนอก 
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อ านวยการ
ส านักงาน ป.ป.ช. มอบหมายกลุ่มงานป้องกันการทุจริต 
พร้อมด้วยบุคลกรสนับสนุนการประเมิน ITA  จังหวัดศรี
สะเกษ ลงพื้นที่ด าเนินการจัดเก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านแบบวัดดังกล่าว โดยลงพื้นที่จัดเก็บในเขต
พื้นที่ต าบลตระกาจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 
(ภำษีเคลื่อนที่) ประจ ำปีงบประมำณ 2565

วันที่ 1 เมษายน  2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. กอง
คลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้ออก
ด าเนินการแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 โดยได้ออกด าเนินการ ณ 
ศาลาประชาคมบ้านซ าตารมย์ หมู่ที่ 7 ต าบลตระกาจ
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*ด าเนินการภายใต้มาตรการการปอ้งกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)



ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลตระกำจ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ
โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตระกาจ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.
ตระกาจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลตระกาจ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนาและประเด็นอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่  เพื่ อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยได้ด าเนินการจัดการประชุม
ฯข้ึน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ส ำรวจพื้นที่ส ำหรับก ำจัดเปลือกหอยเชอรี่
วันที่ 5 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตระกาจ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ตระกาจ ที่
เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อส ารวจพื้นที่ส าหรับ
การด าเนินการก าจัดเปลือกหอยเชอรี่ในเบื้องต้น เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาการก าจัด
เปลือกหอยเชอรรี่ให้แก่ประชาชนผู้ประกอบอาชีพหา
หอยเชอรี่ต าบลตระกาจ ก่อนเข้าสู่การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวต่อไป

ปฏิบัติกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อ COVID-19
วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้
ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณบ้านเรือน
ประชาชนต าบลตระกาจ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 
(COVID-19) มิให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อไป

Big Cleaning Day 
วันที่ 6 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ ได้ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ เพื่อเป็นการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) 
และเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องานและประชาชนที่จะเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ให้
ได้รับความสะดวกและการบริการที่น่าประทับใจจากองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ยินดีให้บริการคะ/ครับ😊🥰



ประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (โควิด-19) ห้วงเทศกาล
สงกรานต์ 2565 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เตรียมกำรจัดตั้งศูนย์ปฏบิัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำต์ 2565
วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจโดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ให้เตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ 2565 ณ บริเวณด้านหน้า
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ(ถนนทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-
เดชอุดม)



วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอ าเภอกันทร
ลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ต ารวจภูธรอ าเภอกันทรลักษ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ส านักงานขนส่งอ าเภอ
กันทรลักษ์ หมวดการทางภูเงิน  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หน่วยกู้ชีพอ าเภอกันทรลักษ์ ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ าเภอกันทรลักษ์ หน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารพรานที่ 23  ส านักงานการไฟฟ้าอ าเภอกันทรลักษ์ และ
คณะท างานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดการประชุมเตรียมการฝึกทดสอบแผนความ
ปลอดภัยทางถนน โครงการก ากับติดตามและประเมินผลแผนต าบลมั่งคั่งยั่งยืน ประจ าปี 2565 ข้ึน ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ (ภำษีเคลื่อนที่) ประจ ำปีงบประมำณ 2565
วันที่ 8 เมษายน  2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้ออกด าเนินการ
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 โดยได้ออกด าเนินการ ณ ศาลาประชาคมบ้านตระ
กาจพัฒนา หมู่ที่ 12 และ ศาลาประชาคมบ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*ด าเนินการภายใต้มาตรการการปอ้งกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)

บริกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ฯ ประจ ำเดือนเมษำยน 2565
วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าเดือนเมษายน 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 - 12 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ น าโดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ
ได้ร่วมด าเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม
สวดมนต์ไหว้พระ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนพร้อมแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้าน
การการทุจริตคอร์รัปชั่น

เปิดศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำต์ 2565
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจโดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้กล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกราต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัตงิานในช่วงเทศกาล
สงกรานต์แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการ ณ บริเวณด้านหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระ กาจ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ(ถนนทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม)



โครงกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล "แผน ต ำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 
(กิจกรรม : ฝึกซ้อมทดสอบแผนรองรับอุบัติภัยบนท้องถนน) 

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ 
พันโทปรีชา  ธนาคุณ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ ด าเนินโครงการก ากับ ติดตาม และประเมินผล "แผน ต าบล 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (กิจกรรม : ฝึกซ้อมทดสอบแผนรองรับอุบัติภัยบนท้องถนน) โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน กอ.รมน. จังหวัดศรีสะเกษ/ ปกครอง อ.กันทรลักษ์/ ปภ.จว.ศก. สาขากันทรลักษ์/ สว.จร.สภ.อ.กนัทรลกัษ์/ 
รพ.กันทรลักษ์/ สง.การไฟฟ้า อ.กันทรลักษ์/ ทม.กันทรลักษ์/ หมวดการทาง อ.กันทรลักษ์/ สง.ขนส่ง อ.กันทรลักษ์/ 
หน่วยกู้ชีพ อ.กันทรลักษ์/ ทพ.23 และ อบต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ ร่วมฝึกซักซ้อมแผนอุบัติภัยบนท้องถนนในพื้นที่
อ าเภอกันทรลักษ์ โดยการบูรณาการของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ในการนี้ นายภัทธศาสน์  มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหาร 
ได้เข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมฯ และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการฯ ในครั้งนี้้ด้วย โดยได้ด าเนิน
กิจกรรมโครงการฯ ณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 24 หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอบคุณผู้ร่วมสมทบเครื่องดื่ม
วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบเครื่องดื่มที่ได้น าเครื่องดื่มมา
สมทบมอบให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ 2565 เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565



ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ
วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยนางกัลยา จันทร์แก้ว 
ประธานสภาองค์การบริหานส่วนต าบลตระกาจ ได้ด าเนินการจัดการประชุมสภาต าบล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 
ประจ าปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น2 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รำยงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำต์ 2565

วันที่  12 เมษายน 2565 เวลา 20.30 น. ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 24 ช่วง กม.ที่ 323 หน้าส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ การจราจรเริ่มเบาบาง 
ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง เจ้าหน้าที่ ณ จุด
บริการประชาชนได้มาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกนาย 
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ 2565 ระหว่าง
วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 05.50 น. ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 24 ช่วง กม.ที่ 323 หน้าส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ การจราจรเริ่มเบา
บาง ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง เจ้าหน้าที่ 
ณ จุดบริการประชาชนได้มาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกนาย 
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  
และเมื่อเวลา 14.00 น. นางสาวนัยนา แหล่งหล้า 
ท้องถิ่นอ าเภอกันทรลักษ์ นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้ออกตรวจเยี่ยม
และให้ขวัญก าลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกราต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 
2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ด้วย



ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงำมเนื่องในเทศกำลสงกรำนต์ 2565
วันที่ 12,14 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร น าโดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระ
กาจ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้ด าเนินกิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพร
ผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ที่ท าการ อบต.ตระกาจ และ ร่วมพิธีทางศาสนาร่วมกับชุมชนต าบลตระกาจ
ณ ศาลาวัดบ้านตระกาจ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์
และเสน่ห์ของคนไทย ให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
*การด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 
(VOVID-19)

รำยงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำต์ 2565
จุดบริกำรประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ

วันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ณ บ้านพวงพะยอม ม.8 ต.ตระกาจ
เจ้าหน้าที่ อบต.ตระกาจ ร่วมกับ กู้ชีพ ต.ตระกาจ ได้เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน 2 ราย ไม่
มีผู้เสียชีวิต กู้ชีพ ต.ตระกาจ ได้น าผู้บาดเจ็บส่ง รพ.กล. เพื่อท าการรักษาต่อไป   
ในการนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ น าโดยนายวิเชียร ร่วมรักษ์ รองนายก อบต.ตระกาจ สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยนางกัลยา จันทร์แก้ว ประธานสภา อบต.ตระกาจ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้
ขวัญก าลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ 
2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใน
ครั้งนี้ด้วย



สื่อประชำสัมพันธ์กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565

รำยงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต ์2565
จุดบริกำรประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ

วันที่ 15 เมษายน 2565 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ช่วง กม.ที่ 323 หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ การจราจรเริ่มหนาแน่นฝ่ังขาข้ึน ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน
ได้มาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกนาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ



รำยงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต ์2565
จุดบริกำรประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ

วันที่ 16 เมษายน 2565 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ช่วง กม.ที่ 323 หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ การจราจรเริ่มมีการเดินทางเป็นจ านวนมาก ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง เจ้าหน้าที่ ณ จุด
บริการประชาชนได้มาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกนาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  
ในการนี้ นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ และ นายศักดา เทียมทัศน์ รองปลัด 
อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ตระกาจ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้ขวัญก าลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 
2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ด้วย

วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 15.20 น. ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อบต.ตระกาจ ได้รับแจ้งเหตุจาก
ประชาชนว่าได้เกิดเหตุฟ้าผ่าวัวของประชาชนบ้านทุ่ง
กอก หมู่ที่5 ต.ตระกาจ งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.ตระกาจ ได้เข้าพื้นที่ส ารวจความ
เสียหายเบื้องต้นพบวัวเสียชีวิตจ านวน 1 ตัว และ
ด าเนินการรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหา
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ต ร ะ ก า จ จึ ง ข อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันตนเอง
จากเหตุพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 17 -18 เมษายน 2565 
และติดตามสถานการณ์การเตือนภัยจากสื่อต่างๆ
อย่างใกล้ชิด ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การ
บริการส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเฝ้ำระวัง ป้องกันภัยพิบัติจำกธรรมชำติช่วงวันที่ 17-18 เมษำยน 2565
จำกพำยุฤดูร้อน



รำยงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต ์2565
จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ วันที่ 17 เมษายน 2565 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ช่วง 
กม.ที่ 323 หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ การจราจรเริ่มกลบัมาเป็นปกต ิเจา้หน้าที่ ณ จดุบรกิาร
ประชาชนได้มาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกนาย เหตุการณท์ั่วไปปกติ

แจ้งเหตุงูกัด
วันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 20.10 น. เจ้าหน้าที่ประจ าจุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ
ได้รับแจ้งเหตุประชาชนถูกงูไม่ทราบชนิดกัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ จึง
ได้ท าการออกค้นหางูจนพบ ทราบว่าเป็นงูไม่มีพิษ  จึงได้แนะน าให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยให้การรักษาต่อไป

สรุปรำยงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2565
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำต์ 2565

ระหว่ำงวันที่ 11 - 17 เมษำยน 2565 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ
- อุบัติเหตุทางถนน  จ านวน 1 ครั้ง  บาดเจ็บ 2 ราย  ผู้เสียชีวิต  0 ราย
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ขอขอบคุณผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ
จราจรเป็นอย่างด ีท าใหอุ้บัตเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ไม่มี
ผู้เสียชีวิต และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือใน
การร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอบคุณคะ/ครับ

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ (ภำษีเคลื่อนที่) ประจ ำปีงบประมำณ 2565
วันที่ 20 เมษายน  2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้ออก
ด าเนินการแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 โดยได้ออกด าเนินการ ณ ศาลา
ประชาคมบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*ด าเนินการภายใต้มาตรการการปอ้งกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)



จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรประชุมประจ ำเดือนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพื้นที่อ ำเภอกันทรลกัษ์
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เดือนเมษำยน 2565

วันที่ 21-27 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้ด าเนิน
กิจกรรมในการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการประชุมประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอกนัทร
ลักษ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน 2565 โดยในรอบเดือนเมษายน 2565 นี้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระกาจ ได้รับมอบหมายในการจัดสถานที่ส าหรับการประชุม ในการนี้ นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้ลงส ารวจความเรียบร้อยและให้ก าลังใจแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการนี้ด้วย



อุบัติเหตุทำงถนน
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ล้ม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ร่วมกับ กู้ชีพต าบลตระกาจ ได้เข้าให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นและน าส่งโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เพื่อการรักษาต่อไป

วันที่ 11 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ พนักงานส่วนต าบลกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.
ตระกาจ ร่วมพิธีประชุมเพลิงพระถนอม สุธีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านบุเดื่อ หมู่ที่10 ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ



ร่วมบริจำคโลหิตกับเหล่ำกำชำดจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 22 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ น าโดย นายศักดา เทียมทัศน์ รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตระการ พร้อมพนักงาน อบต .ตระกาจ ได้ร่วมบริจาค
โลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นกุศลในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน โดยได้ร่วมบริจาคโลหิตฯ ณ 
หอประชุมอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมสร้ำงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ น าโดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตระ
กาจ ได้ร่วมด าเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกล่าวค าปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการการทุจริต
คอร์รัปชั่น

ประชุมประจ ำเดือนเมษำยน 2565
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ด าเนินการจัดการประชุมพนักงาน อบต.ตระกาจ
ประจ าเดือนเมษายน 2565 ข้ึน เพื่อมอบหมายงานแก่พนักงาน อบต.ตระกาจ ให้ด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาต าบลตระกาจ โดยได้ด าเนินการจัดการประชุม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ประชุมชมรมผู้สูงอำยุต ำบลตระกำจ
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ชมรมผู้สูงอายุต าบลตระกาจ โดย นายปาน อินทะพันธ์ ประธานชมรม
ผู้สูงอายุต าบลตระกาจ ได้ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุต าบลตระกาจ เพื่อปรึกษา หารือ 
เกี่ยวกับการด าเนินงานของชมรมฯ โดยได้จัดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตระ กาจ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
**ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมต้อนรับท้องถิ่นอ ำเภอกันทรลักษ์
วันที่ 25 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตระ
กาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตระกาจ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.
ตระกาจ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายทักษ์
บัวใหญ่ ท้องถิ่นอ าเภอกันทรลักษ์ ในโอกาสที่เข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ (ท้องถิ่นอ าเภอกันทรลักษ์) ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ



โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัตงิำน
ของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตระกำจ

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ประจ าปี พ.ศ.2565  ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกและปลุก
จิตส านึก ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประพฤติปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนในองค์กรให้รักษาประโยชน์สาธารณะร่วมกัน โดยได้ด าเนินโครงการฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
*ด าเนินโครงการฯภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)



กำรประชุมประจ ำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพื้นที่อ ำเภอกันทรลกัษ์ ครั้งที่ 7
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย นายอ าเภอกันทรลักษ์ ได้ด าเนินการประชุม
ประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอกันทรลัก ษ์ ครั้งที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ทั้ง 21 แห่ง เพื่อปรึกษาหารือข้อ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ น าโดย นายทักษ์ บัวใหญ่ ท้องถิ่นอ าเภอกันทร
ลักษ์ ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการติดตามการขับเคลื่อนด าเนินงานตามข้อสั่งการของ
รัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้เชิญภาคีเครือข่ายในพื้นที่ต าบล
ตระกาจ(สภา อบต. ผู้น าหมู่บ้าน สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เกษตร,พัฒนาการ,ต ารวจสายตรวจ
ประจ าต าบล) เข้าร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนฯดังกล่าวในการนี้ด้วย โดยการประชุมฯในครั้งนี้ ได้จัดข้ึน ณ 
อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*ด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำครูและผู้ดูแลเด็ก
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) แก่บุคลากรทางการศึกษา อบต.ตระกาจ เพื่อเพิ่มทักษะในการ
รวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และความสุขของการท างานร่วมกัน โดยได้จัดโครงการฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตระ
กาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อเรำ
องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ

95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบลตระกาจ อ าเภอกันทรลกัษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208 / email : sarabun@trakaj.go.th

เว็บไซต์ : www.trakaj.go.th / เพจ : องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ /Facebook : อบต.ตระกาจ
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