
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันศุกร์ที่  4  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลขุย 
--------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม   
ล าดับที่ ชือ่  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล   
1 นายสมพงษ์    นกแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลขุย สมพงษ์    นกแก้ว 
2 นางประภาศิริ   ค  าจุล รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ประภาศิริ   ค  าจุล 
3 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
4 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
5 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
6 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
7 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 
8 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
9 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 

10 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 
 พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง   

๑ นางเสาวภา   ประภาสโนบล ปลัดเทศบาลต าบลขุย   เสาวภา   ประภาสโนบล 
2 นางสุนันทา  เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย   สุนันทา  เทนไธสง 
3 นางจิตฐิมา  หยั งบุญ ผู้อ านวยการกองคลัง จิตฐิมา  หยั งบุญ 
4 นายวิษณุกร  ทัดกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง วิษณุกร  ทัดกลาง 
5 นางนุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ หัวหน้าส านักปลัด นุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ 
6 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
7 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
8 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สุปรียา   มูลจันทร์ 
9 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   

10 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
11 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ยศพล  ทิพย์เนตร 
12 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
13 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
14 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
15 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
16 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
17 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
18 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 
19 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
20 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 
21 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
22 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 



๒ 

 

23 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
24 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
25 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
26 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
27 นายขจรลาภ   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ขจรลาภ   ทองไทย 
28 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
 
ผู้มาประชุม   จ านวน    38   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    15   คน 
 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
2. นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

3. นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

4. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

5. นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

6. นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่มา 

7. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบัติงาน 

8. นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
9. นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

10. นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
11. นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
12. นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
13. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
14. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
15. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  แนะน าตัวข้าราชการย้ายและมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 ๑. นายพุฒิพงศ์  ภคเลิศพิบูลย์  ท้องถิ นอ าเภอล าทะเมนชัย 
     ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ท้องถิ นอ าเภอประทาย 
     ตั งแต่วันที  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒. นายบงกช  สุขแสงรัตน์  ท้องถิ นอ าเภอประทาย 
    ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ท้องถิ นอ าเภอล าทะเมนชัย  
    ตั งแต่วันที  1 ตุลาคม 2562 

  ๒)  ขอขอบคุณ   
 -  ขอขอบคุณทุกท่านที สนับสนุนและเข้าร่วมการบริจาคโลหิตในพื นที อ าเภอล าทะเมนชัย   
ในวันที  30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย เพื อจัดหาโลหิตที มีคุณภาพและ
มีความปลอดภัยไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ประสงค์
บริจาคฯ จ านวน ๑๐๒ คน บริจาคได้จ านวน ๘๗ คน 

ขอขอบคุณส่วนราชการ ..... 



๓ 

 

 -  ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนที ร่วมกัน           
จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดทุกห้วงระยะเวลาทุกเดือน 
 -  ขอขอบคุณ เทศบาลต าบลบ้านยาง ในการขับเคลื อนกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี 
ด้วยหัวใจ” ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เมื อวันที  ๑9 กันยายน ๒๕๖๒  ณ บ้านหนองนกเป็ด 
หมู่ที  9 ต าบลบ้านยาง ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๒)  การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจ าเดือนตุลาคม 
๒๕๖๒         
 -  การขับเคลื อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  ซึ งขอความร่วมมือเทศบาลทุกแห่ง
จัดกิจกรรมฯ เดือนละ ๑ ครั ง สับเปลี ยนหมุนเวียนกันไป ส าหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ก าหนด
จัดในวันที่............ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ.......... บ้าน.....................หมู่ที่....... ต าบลช่องแมว
(เจ้าภาพหลัก เทศบาลต าบลช่องแมว) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย  

 ๑)  พิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร)  ในวันอาทิตย์ที่   ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒  (รายละเอียดตาม
ก าหนดการฯ แนบท้ายระเบียบวาระฯ) 
 2)  พิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันพุธที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามก าหนดการฯ 
แนบท้ายระเบียบวาระฯ) 
 3)  การจัดงานทอดกฐินสามัคคีอ าเภอล าทะเมนชัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  -  ด้วยอ าเภอล าทะเมนชัย ได้ก าหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีอ าเภอล าทะเมนชัย             
ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ วัดบ้านหัวขัว 
หมู่ที  ๒  ต าบล  บ้านยาง อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  (รายละเอียดตาม
ก าหนดการฯ แนบท้ายระเบียบวาระฯ) 
  ๔)  เรื่องการจัดท าข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศภูมิประเทศ 
(gis) มาตราส่วน 1:4,000  
   -  ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่าบริษัท เจไอเอส จ ากัด ซึ งเป็นที ปรึกษามีแผน
ส ารวจภาคสนามงานจัดท าข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศ(GIS)ในพื นที 
จังหวัดนครราชสีมา ตั งแต่วันที  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓             
(ซึ งอ าเภอได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลทราบแล้ว ตามหนังสือที  นม ๒๙๑๘/ว๙๓๕ ลงวันที  ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒) ทั งนี  เจ้าหน้าที ของบริษัท จีไอเอส โดยการน าของ นายจ ารูญ เนียนไธสง 
ได้ประสานการลงพื นที ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลในพื นที อ าเภอล าทะเมนชัยภายในอาทิตย์หน้า   
   จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ตลอดจน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที ของบริษัทฯ ดังกล่าวตามความเหมาะสม  
 

5)  ขอความร่วมมือรณรงค์ ..... 



๔ 

 

  5)  ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง   
และล าไย) 
   -  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเกี ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยการเนินการ
รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระ
กับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร ประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2562 เป็นวงที 
ผลไม้ภาคเหนือ (ล าไย) และผลไม้ภาคใต้ (มังคุด และ ลองกอง) ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก 
กระทรวงพาณิชย์จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยด าเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์          
การบริโภคผลไม้ดังกล่าว โดยพิจารณาใช้ผลไม้เป็นอาหารว่างในการจัดประชุมและจัดเลี ยง           
ในโอกาสต่างๆ ตลอดช่วงฤดูผลไม้ข้างต้น 
  6)  มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 
๙๐๔ วปร.ภาค 
   -เรื องมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้ าที รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยกา รจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร .ภาค มาเพื อทราบและประสานการปฏิบัติในพื นที ต่อไป 
   เพื อให้การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที แก้ไขเพิ มเติม จึงแต่งตั ง
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นรองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร. ภาค ดังนี  
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที  13 (ผู้แทนส ารอง) กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติหน้าที รองรับผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค ตามที ได้รับมอบหมาย 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทยซึ งปฏิบัติหน้าที รองผู้อ านวยการ
ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค ต่อผู้อ านวยการและขับเคลื อนงานจิต
อาสากระทรวงมหาดไทย  
3. ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.          
ภาคมอบหมาย 
4 . ปฏิ บั ติ หน้ าที อื น ๆตามที ผู้ อ าน วยการศูนย์ อ านวยการขับ เคลื อน งานจิตอาสา 
กระทรวงมหาดไทย ทั งนี ตั งแต่บัดนี  เป็นต้นไป ลงวันที  30 สิงหาคม 2562 
 7)  เสนอบริการตู้น้ าอัตโนมัติ หจก.เอลเจ ไฮแทค น าเสนอตู้ขายน้ าอัตโนมัติ           
เพื่อติดตั้งในศาลาประชาคม ประจ าหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในอ าเภอ 
 -  เพื ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที มาใช้บริการที ศาลาประชาคม ประจ า
หมู่บ้าน โดยทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื องตู้สินค้า การเติมน  าและอื นๆ ราคาสินค้าเป็น
ราคาเดียวกับร้านสะดวกซื อ สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมได้ที  089-1929394  
 

8)  โครงการ “พบปะสนทนา ….. 
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 8)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  -  อ าเภอล าทะเมนชัยจัดท าโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”เพื อสร้าง
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่ เป็นประจ า ท างานเป็นทีม              
มีเป้าหมายเดียวกัน  และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง  ส าหรับ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ก าหนดในวันที่..........พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.  
ณ .............. (หน่วยงานที่รับผิดชอบส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอ       
และส านักงานสัสดีอ าเภอ) 
  9)  กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดศูนย์ราชการอ าเภอล าทะเมนชัย     
 -  ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 
เป็นประจ าทุกเดือนนั น ส าหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑0 ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ ที่วา่การอ าเภอล าทะเมนชัย  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 10)  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ  
  -  ด้วยศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. แจ้งเปิดรับสมัครจิต
อาสาพร้อมกันทั วประเทศ ระหว่างวันที  ๑ – ๑๐ ของทุกเดือน  โดยสมัครได้ที  

  กรุงเทพมหานคร  สมัครได้ที ส านักงานเขตทุกเขต 
  ในต่างจังหวัด   สมัครได้ที ท าการอ าเภอทั วประเทศ 

จึงขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด 
ตลอดจนประชาชนในพื นที ได้รับทราบและสมัครจิตอาสาโดยทั วกัน 
 11)  โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒  

 -  ตามที แจ้งให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
ลูกจ้างเหมาบริการ และประชาชนทั วไป สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)        
เพื อส่งเสริมการออมของประชาชนและเป็นช่องทางการออมเงินขั นพื นฐานให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองด้านสวัสดิการให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบ านาญ (โดยเน้น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรฯ  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อสม.กลุ่ม
สตรี เป็นล าดับแรก) และขยายผลราษฎรในหมู่บ้านต่อไป ข้อมูล ณ วันที  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
มีผู้สมัครทั งสิ น รายละเอียด  

ต าบล เป้าหมาย 
สมาชิกสะสม 
(มกราคม – 
กันยายน) 

สมาชิกรอบเดือน
ตุลาคม 

สมาชิกรวม 
(มกราคม – ตุลาคม) 

ขุย 200 253 0 253 
ช่องแมว 440 324 0 324 
บ้านยาง 340 163 1 164 

ไพล 200 211 0 211 
รวม 1180 951 1 952 

  
12)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที  ….. 
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12)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที  ประจ าเดือน ตุลาคม 
๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่  ๑7 ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้ งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป                
ณ บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 16 ต าบลช่องแมว 

 ๒.2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย   
 1) รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

     1.1  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที               
1 มกราคม 2562 ถึงวันที   30 กันยายน 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม   
จ านวนทั งสิ น 6926 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  262.81 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต  (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  9 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที 30 กันยายน 2562  จ านวนทั งสิ น 232 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 708.07 ต่อประชากรแสนคน ซึ งสูงกว่าระดับจังหวัด  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
โดยจ าแนกผู้ป่วยราย ต าบล หมู่บ้าน ดังนี   

ต าบล/หมู่
ที  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

รวม 

ช่องแมว 
1
3 

2 0 4 5 
1
6 

1
0 

5 
2
0 0 0 

2
1 

3 9 16 1 9 0 0 2 1 0 143 

บ้านยาง 4 0 
1
4 

1 0 0 
1
1 

0 0 2 2 9 0 2 0 0 0           45 

ไพล 1 2 1 0 3 6 0 0 2 4                         19 

ขุย 1 0 0 
1
7 

0 2 0 1 4 0                         25 

รวม 232 

เขตพื้นที่รับผิดชอบต าบลช่องแมวแบ่งออกเป็น 2 รพ.สต. 
รพสต.ช่องแมวพื้นที่รับผิดชอบหมู่ 1,2,3,4,8,10,13,14,16,17,18,19,20,21,22 
รพสต.ดงหลบพื้นที่รับผิดชอบหมู่ 5,6,7,9,11,12,15, 
 1.2 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที              
1 มกราคม 2562 ถึงวันที   30 กันยายน 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  จ านวน
ทั งสิ น 17163 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 651.21 รายต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  27 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที    30 กันยายน 2562 จ านวนทั งสิ น 67 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 204.49 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบกระจายทุกต าบล 
 
 

 ๒.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย  ….. 
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๒.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
    ๑) สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 
        *อุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ น รวม  ๑๙  ครั ง 
        *ผู้เสียชีวิตประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒  จ านวน  ๐  คน 
   -เปรียบเทยีบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒   เสียชีวิต ๐ คน ยอดลดลง ๐ คน 
         *ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒  รวม  ๑๕  คน 
   -เปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  บาดเจ็บ ๑๕ คน  เพิ มขึ น ๖ คน 
    -ต าบลที มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
     ต าบลขุย         จ านวน  ๗ คน  
     ต าบลไพล       จ านวน   ๕ คน  
     ต าบลช่องแมว   จ านวน  ๕ คน 
     ต าบลบ้านยาง  จ านวน   ๔ คน     
        *ประเภทยานยนต์พาหนะที เกิดอุบัติเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
    -รถจักรยานยนต์         จ านวน ๒๑ ครั ง        

๒.4  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย                         
 1)   การอบรมเกษตรกร ตามมาตรการจ ากัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และ           
คลอร์ไพริฟอส (เพิ่มเติม) 
 -  โดยมีการก าหนดให้ด าเนินการอบรมให้กับเกษตรกรที มีความต้องการใช้สารทั ง 
3 ชนิด เพื อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
การจ ากัดการใช้สาร และตระหนักเกี ยวกับการใช้สารเคมีให้ถูกต้องปลอดภัย รวมถึงอันตรายที 
เกิดจากการใช้ผิดวิธี ที เกิดขึ นกับตัวเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี ผู้บริโภค สิ งแวดล้อม และสามารถใช้
วัตถุอันตรายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 2)  การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอล าทะเมนชัย 
(ก.ช.ภ.อ) ครั้งที่ 1/2562  
  -  เพื อด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากภาวะฝนแล้ง ในพื นที      
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ในวัน พุธที  2  ตุ ลาคม 2562             
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย ชั น 2 
 ๓)  โรคใบด่างมันส าปะหลัง 
   -  ลักษณะอาการของโรค   ใบด่างและใบหงิก เสียรูปทรง อาการด่างมีหลายแบบ 
เช่น ด่างเขียวซีดสลับเขียวเข้ม ด่างเหลือสลับเขียว ใบหงิก หรือ หงิกเหลือง ใบย่อยบิดเบี ยว
หงิกงอ โค้งเสียรูปทรง ใบอ่อนและใบที เจริญใหม่มีขนาดเล็กลง ยอดหงิก ต้นแคระแกร็น          
แมลงพาหะ  แมลงหวี ขาวยาสูบ (tobacco whitefly) ชื อวิทยาศาสตร์ : Bemisia tabaci 
(Gennadius) 
พืชอาศัยของเชื้ อไวรัสสาเหตุ โรค   •มันส าปะหลั ง ละหุ่ ง สบู่ ด า      •พืชวงศ์ เปล้ า 
Euphorbiaceae 
พืชอาศัยของแมลงหว่ีขาวยาสูบ  •พืชวงศ์ถั ว •พืชวงศ์แตง •พืชวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือ 
พริก ยาสูบ 
•กะเพรา โหระพา ผักชีฝรั ง สะระแหน่ แมงลัก ยี หร่า 

มาตรการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกัน …. 
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มาตรการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกัน 
– ห้ามใช้ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที เก็บจากต้นที เป็นโรคใบด่างมันส าปะหลังมาปลูกใหม่ จะท าให้
เกิดโรคใบด่างระบาดอย่างรุนแรงในแปลงตั งแต่ระยะ 2 เดือนแรก ต้นมันส าปะหลังแคระแกร็น 
ใบด่างหงิกงอ ซึ งจะท าให้ผลผลิตเสียหาย 80-100 % 
– หมั นเดินตรวจแปลงตั งแต่เริ มปลูกทุกๆ 2 สัปดาห์ 
 

๒.5  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย                          
๑) ราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์ของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

 2) ความต้องการสัตว์ปีกของด่านช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ต้องการ    
27 ตัน/วัน 
2.1 ตรวจโรคไข้หวัดนก closcal swab       2.2 เคลื อนย้ายสัตว์ปีก 
2.3 น  าหนักสัตว์ปีก 1.2-1.5 กิโลกรัม        2.4 ราคาชั งตามน  าหนัก (จ่ายเงินสด) 
   3) โครงการอาสาสมัครไทยนิยมยั่งยืน  : อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม รับผิดชอบ 59 
หมู่บ้าน 4 ต าบลดังนี  

ที  ชื อ – สกุล หมู่บ้าน/ต าบล โทรศัพท์ ผู้ควบคุม 
1 นายวีระ เผื อนกระโทก 59หมู่บ้าน 4ต าบล 063-9498689  

 
นายวีระ เผื อนกระโทก 
ปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย 
ไอดีไลน์ 093-3872968 

2 นายณรงค์ศักดิ์ บนพิมาย 59หมู่บ้าน 4ต าบล 087-2514053 
3 นายอ านาจ จุพิมาย 59หมู่บ้าน 4ต าบล 081-0683971 
4 นายศักดิ์ มะวัน 1-10 ต.ขุย 097-2291936 
5 นายชิษณุพงศ์ ยอดนครจง 1-17 ต.บ้านยาง 094-5733574 
6 นายนันทวัฒน์ ชัยแสน 1-22 ต.ช่องแมว 093-0023085 
7 นายนภดล แก่นสิบ 1-10 ต.ไพล 063-0575038 

๒.6  หน่วยสัสดีอ าเภอล าทะเมนชัย 
  1. อ าเภอล าทะเมนชัย ได้จัดท าประกาศแจ้งเตือนชายไทย เกิด พ.ศ.2545 ซึ งมี
ภูมิล าเนาในเขตพื นที อ าเภอล าทะเมนชัย ให้ไปแสดลตนลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที ว่าการ
อ าเภอล าทะเมนชัย ตั งแต่บัดนี จนถึงวันที  31 ธันวาคม 2562 ในวันเวลาราชการ 
  2. อ าเภอล าทะเมนชัย ได้จัดท าประกาศแจ้งเตือนให้ทหารกองเกิน เกิด พ.ศ 2542 
และลงบัญชีทหารกองเกินไว้ทีอ าเภอล าทะเมนชัย ให้ ไปแสดงตน เพื อรับหมายเรียก                 
ณ  ที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย ตั งแต่บัดนี จนถึงวันที  31 ธันวาคม 2562 ในวันเวลาราชการ 
  3. แจ้งทหารกองเกินที จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการปี 
2563 ในวันที  7 เมษายน 2563 ส าหรับผู้ที รู้หรือสงสัย ว่าตนเองมีโรคขัดต่อการรับราชการ
ทหารกองประจ าการสามารถไปขอรับการตรวจได้ที  รพ.พยาบาลสังกัดกองทัพบก จ านวน 21 
แห่ง ตั งแต่วันที  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที  25 กุมภาพันธ์ 2563 ส าหรับผู้ที มีสภาพร่างกาย
และจิตใจเป็นหญิงที ยังไม่ได้แปลงเพศ หรือยังไม่ได้ปรับเปลี ยนร่างกาย สามารถขอรับการตรวจ
ร่างกายได้ที โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกหรือโรงพยาบาลของรัฐที มีแผนกจิตเวช   เพื อขอรับ
หนังสือรับรองจากแพทย์ทางจิตเวชซึ งเป็นผู้วินิจฉัยว่าสภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด
หรือไม่ ผู้ที ขอตรวจโรคให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน,ใบส าคัญ (แบบ สด.9) หมายเรียกเข้ารับ
ราชการทหาร (แบบ สด.35) รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ ว จ านวน 2รูป เมื อได้รับใบรับรองแพทย์จาด
คณะกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลให้น าไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจ
เลือกฯ 
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  4. อ าเภอล าทะเมนชัย นัดรับรายงานตัวทหารกองเกินที ถูกเข้ากองประจ าการ ในวันที  
29 ตุลาคม 2562  
 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 

 1.  ส านักปลัด 
1 . การบั นทึ กข้อมูลการใช้พลั งงาน  (ค่ า ไฟ ฟ้ าและน  ามัน เชื อ เพลิ ง) ใน ระบบ              
www.e-report.energy.go.th 
2. ขอความอนุเคราะห์คัดรายชื อผู้สูงอายุ 
3. ของบประมาณสนับสนุนส าหรับโครงการที เกินศักภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

2.  กองคลัง 
 - รายงานงบการเงินประจ าเดือน  กันยายน  2562 
   รายรับ          28,639,111.85  บาท     
   รายจ่าย         25,893,474.53  บาท 
 - การเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมพระบัญญัติภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

3.  กองช่าง  
3.1. กิจการประปา 
    1.1  สูบน  าออกจากบ่อประปา หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา    
    1.2  เติมปูนขาวเพื อแก้ไขปัญหาน  าขุ่นประปา หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
    1.3  เป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที  6 บ้านขุย 
    1.4 ขุดเจาะบ่อน  าบาดาลบ่อใหม่ ประปาเทศบาลขุยแห่งที  2 หมู่ที  4  
บ้านหนองสะแก 
3.2  โครงการ 
     - โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยอนันต์ถึงหนองเต็ง หมู่ที  6 ต าบลขุย 
     -  โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยชูศรี 2 บ้านโนนชุมพวง หมู่ที  5 
     - จ้างเหมาซ่อมแซมเส้นทางอ่างคึกฤทธิ์และทางขึ นอ่างหนองไผ่ 2 
3.3  งานด้านเอกสาร 
        - ส ารวจข้อมูลการใช้น  าประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้ง         
ปี 2562  
4.  กองการศึกษา     

- จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

  5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานการจัดท าเทศบัญญัติ เรื อง การติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร 
 2) ส่งประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” 
 3) จัดโครงการเพิ มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกวัยรุ่น เรื องการส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์ 
 4) เข้ารับการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ น 

ที่ประชุม             -ทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ….. 

http://www.e-report.energy.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน กันยายน   2562 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครับ 
ที่ประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร

เข้าร่วมรับการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
รอบท่ี 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) 

 -ทราบ- 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 - นายอ าพล  กล้าหาญ  ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย  เสนอเรื อง  การด าเนินการซ่อมแซม

ถนนดินเสริมหินคลุก จ านวน  4  เส้นทาง  ดังนี  
 1) ถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทางไปหนองบัว-หนองกก 
 2) ถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทางไปนาพ่อสิทธิ์-โนนทะยอม 
 3) ถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทางไปหนองพวง-หนองบัวน้อย 
 4) ถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทางไปหนองกรด-หนองอ้อ 
ที่ประชุม -ทราบ- 
 
 
ปิดประชุมเวลา  011.00 น.    
 
 
 
 (ลงชื อ )        อริษา  อาสสุวรรณ       จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ      
        

     (ลงชื อ    เสาวภา   ประภาสโนบล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 

                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
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