
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันอังคารที่  5  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา  09.30 น. 

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

ผู้มาประชุม   
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล   
1 นายสมพงษ์    นกแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลขุย สมพงษ์    นกแก้ว 
2 นางประภาศิริ   ค  าจุล รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ประภาศิริ   ค  าจุล 
3 นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย เต็ม   ฤทธิ์ไธสง 
4 นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร 
5 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
6 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
7 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
8 นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 บุญยัง  ทนน  า 
9 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 

10 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
11 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 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดาวดี  ปีตะเสน 
13 นางสาวกนกวรรณ  ซาเหลา นักทรัพยากรบุคคล กนกวรรณ  ซาเหลา 
14 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
15 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
16 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
17 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
18 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
19 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 
20 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
21 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 



๒ 

 

22 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
23 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
24 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
25 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
26 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
27 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
28 นายขจรลาภ   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ขจรลาภ   ทองไทย 
29 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
30 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
31 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
32 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
33 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
34 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
 
ผู้มาประชุม   จ านวน    45   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน      9   คน 
 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
2. นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

3. นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

4. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

5. นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี ไม่มา 

6. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบัติงาน 

7. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
8. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
9. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  ขอขอบคุณ 

 -  ขอขอบคุณทุกท่านที เข้าร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึกเนื่องในวันคล้ำย            
วันสวรรรคต พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร ในวันอำทิตย์ที่  ๑๓  ตุลำคม  ๒๕๖๒ และพิธีบ ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร ำลึกเนื่อง
ในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   ในวันพุธที่  ๒๓  ตุลำคม  
๒๕๖๒ 
 - ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนที ร่วมกัน                       
จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดทุกห้วงระยะเวลาทุกเดือน 
 - ขอขอบคุณ เทศบาลต าบลช่องแมว ในการขับเคลื อนกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี   
ด้วยหัวใจ” เพื อน้อมร าลึกเนื องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร              
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื อวันที  ๑3 ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ฝายชะลอน  า  

บ้านสี เหลี ยม หมู่ที  2 ..... 



๓ 

 

บ้านสี เหลี ยม หมู่ที  2 ต าบลช่องแมว,วันที  23 ตุลาคม 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื อน้อม
ร าลึกเนื องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ฝายชะลอน  า
บ้านโนนรัง หมู่ที  21 ต าบลช่องแมว และขอขอบคุณโรงเรียนบ้านขุยวิทยาในการจัดกิจกรรม
จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื อน้อมร าลึกเนื องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท               
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที  18 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ทุกกิจกรรม
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๒)  การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 -  การขับเคลื อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  ซึ งขอความร่วมมือเทศบาลทุกแห่ง
จัดกิจกรรมฯ เดือนละ ๑ ครั ง สับเปลี ยนหมุนเวียนกันไป ส าหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ก าหนดจัดในวันที่  15 พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ เทศบาลต าบลไพล บ้านอ้อ หมู่ที่ 2             
ต าบลไพล (เจ้าภาพหลัก เทศบาลต าบลไพล) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย  

 ๑)  โครงการส ารวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินส ารวจ 
 -  ด้วยอ าเภอล าทะเมนชัย ได้รับแจ้งจากส านักงานที ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา       
ชุมพวง ว่า กรมที ดินได้รับเรื องร้องเรียนจากราษฎรทั วประเทศเพื อขอออกโฉนดในที ดินพื นที 
ตกค้างการเดินส ารวจ และในพื นที ยังไม่ได้ด าเนินการเดินส ารวจโฉนดที ดิน โดยลักษณะพื นที          
ที ราษฎรร้องขอออกโฉนดที ดินนั น มีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยกระจายทั วประเทศ ไม่ติดต่อกันเป็น
พื นเดียวกันและอยู่ใกล้เคียงกับแนวเขตที ดินของรัฐประเภทต่างๆ ซึ งมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย            
ไม่สามารถด าเนินการออกโฉนดที ดินให้ได้ตามความต้องการของราษฎร 
  เพื อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อ าเภอล าทะเมนชัยจึงขอความร่วมมือท่านส ารวจ
ข้อมูลพื นที ครอบครองท าประโยชน์ในที ดินซึ งยังไม่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที ดิน และเป็นที ดินไม่
อยู่ในเขตที สาธารณะประโยชน์ไม่เป็นที ดินป่าไม้ทุกประเภท ไม่เป็นเขตปฏิรูปที ดิน หรือไม่เป็น
ที ดินของรัฐ ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี ยวกับต าแหน่งที ดิน โดยวิธีการแจ้งข้อมูลมี 2 วิธี ดังนี  
 1. หากผู้ปกครองท้องที สามารถก าหนดที ดินจากแอพพลิเคชั นในโทรศัพท์มือถือได้    
ให้ราษฎรแจ้งข้อมูลในต าแหน่งที ดินต่อผู้ปกครองท้องที  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และให้ผู้ปกครอง
ท้องที ออกส ารวจแปลงที ดินของราษฎรโดยจับค่าพิกัดแปลงที ดินบริเวณใดก็ได้ จ านวน 1 จุด 
พร้อมทั งจดค่าพิกัดและเนื อที โดยประมาณลงในแบบส ารวจฯ ตามสิ งที ส่งมาด้วย รวบรวมส่งให้
อ าเภอภายในวันที  15 พฤศจิกายน 2562  เพื อรวบรวมส่งให้ส านักงานที ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาชุมพวง ด าเนินการต่อไป 
 2. หากผู้ปกครองท้องถิ นไม่สามารถใช้แอพพลิ เคชั นในโทรศัพท์มือถือในการ
ก าหนดต าแหน่งที ดินได้ให้ผู้ปกครองท้องที แจ้งราษฎร ให้ไปแจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี ยวกับ
ต าแหน่งที ดิน ณ ส านักที ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง 
 

 ทั งนี  ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าการแจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี ยวกับ
ต าแหน่งที ดินข้างต้นนี ไม่ได้เป็นค าขอออกโฉนดที ดิน แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื อน ามา
ตรวจสอบเบื องต้นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที จะออกโฉนดที ดินได้หรือไม่และก าหนดพื นที ที จะเดิน
ส ารวจฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดพื นที ก่อน 
 

2)  กำรจัดงำนทอดกฐินสำมัคคี ….. 
 



๔ 

 

 2)  การจัดงานทอดกฐินสามัคคีอ าเภอล าทะเมนชัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  -  ด้วยอ ำเภอล ำทะเมนชัย ได้ก ำหนดจัดงำนทอดกฐินสำมัคคีอ ำเภอ                
ล ำทะเมนชัย ประจ ำปี ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที่ ๗  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  เวลำ ๐๘.๓๐ น.          
ณ วัดบ้ำนหัวขัว หมู่ที่ ๒ ต ำบลบ้ำนยำง อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  ก ำหนดกำร
ดังนี้ 
           วันพุธที่  ๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  (ขึ้น ๑๐ ค่ า เดือน ๑๒) 

   เวลำ ๐๘.๐๐ น.  ตั้งองค์กฐิน ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอล ำทะเมนชัย และแห่องค์กฐิน 
                                                                              รอบตลำดหนองบวัวง 

 เวลำ ๑๒.๐๐ น. เคลื่อนองค์กฐินไปวัดบ้ำนหัวขัว  
 เวลำ ๑๘.๐๐ น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ์ ณ วัดบ้ำนหัวขัว   
             วันพฤหัสบดีที่  ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  (ขึ้น ๑๑ ค่ า เดือน ๑๒) 
 เวลำ ๐๗.๐๐ น.  ถวำยภัตตำหำรเชำ้แด่พระสงฆ์ 
 เวลำ ๐๙.๓๙ น.  พิธีถวำยผำ้กฐิน 
 เวลำ ๑๑.๐๐ น.  ถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ ์
 เวลำ ๑๒.๐๐ น.  ขอเชิญร่วมรับประทำนอำหำร 
 

เพ่ือเป็นกำรสืบทอดและรักษำประเพณีอันดีงำมของไทย อ ำเภอล ำทะเมนชัยจึงขอเชิญท่ำน
พร้อมข้ำรำชกำร และบุคลำกรในหน่วยงำน ร่วมเป็นเจ้ำภำพท ำบุญทอดกฐินสำมัคคีอ ำเภอ             
ล ำทะเมนชัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ ในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น  
 3)  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป 
 -  ด้วยพระครูสุตวรากร (พีระพงษ์ วีรวัฒนโส) เจ้าอาวาสวัดหนองระเวียง ต าบล
หนองระเวียงอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ประธานกรรมการ
มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม            
ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ก าหนดจัดโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ 110 รูป เนื อง
ในโอกาสวันชาติ  วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2562 เพื อ
ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั งแต่วันที  26 
พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที  14 ธันวาคม 2562 ณ วัดหนองระเวียง ต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

  ในการนี  จังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ 
1. จัดหาผู้บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯอย่างน้อยอ าเภอ
ละ 2 รูป โดยผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทส่งใบสมัครโดยตรงที วัดหนองระเวียง ต าบลหนอง            
ระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที  22 พฤศจิกายน 2562 ซึ งสามารถ
ประสานงานโครงการฯ ดังกล่าว ได้ที  พระครูสุตวรากร โทร.087-9267754 
2. เชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการบรรพชาอุปสมบท                 
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี  
     2.1 เจ้าภาพอุปสมบท รูปละ     6,000 บาท 
     2.2 เจ้าภาพผ้าไตร ไตรละ        1,000 บาท 
     2.3 เจ้าภาพบาตร ใบละ          1,000 บาท 
     2.4 เจ้าภาพย่าม ใบละ               450 บาท 
     2.5 เจ้าภาพตาลปัตร ด้ามละ     1,700 บาท 

2.6 เจ้าภาพน  าปานะ ….. 



๕ 

 

     2.6 เจ้าภาพน  าปานะ วันละ      5,000 บาท 
     2.7 เจ้าภาพข้าวต้ม วันละ        5,000 บาท 
     2.8 เจ้าภาพภัตตาหาร วนัละ   20,000 บาท 
หรือบริจาคตามก าลังศรัทธา โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาพิมาย   ชื อบัญชี วัดหนองระเวียง เลขที บัญชี 020 10503 763 1                    
แจ้งรายละเอียดการบริจาคได้ที  พระครูสุตวรากร วัดหนองระเวียง อ าเภอพิมาย                            
จังหวัดนครราชสีมา โทร 087-92677๕๔ 
 ๔)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 -  อ ำเภอล ำทะเมนชัยจัดท ำโครงกำร “พบปะสนทนำ จิบกำแฟยำมเช้ำ”เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนอยู่ เป็นประจ ำ ท ำงำนเป็นทีม                 
มีเป้ำหมำยเดียวกัน  และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โดยก ำหนดให้มีกำรประชุม
พบปะหำรือข้อรำชกำรกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร ของอ ำเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง  ส าหรับ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ก าหนดในวันที่..........ธันวาคม ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.                                          
(หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลขุย) 
 5)  กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดศูนย์ราชการอ าเภอล าทะเมนชัย     
  -  ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”                
เป็นประจ าทุกเดือนนั น ส าหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ...........
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
 6)  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ+  
  -  ด้วยศูนย์อ ำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ วปร. แจ้งเปิดรับสมัคร                 
จิตอำสำพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๐ ของทุกเดือน  โดยสมัครได้ท่ี 
  กรุงเทพมหำนคร   สมัครได้ที่ส ำนักงำนเขตทุกเขต 
  ในต่ำงจังหวัด   สมัครได้ที่ท ำกำรอ ำเภอทั่วประเทศ 
 จึงขอควำมร่วมมือทุกท่ำนประชำสัมพันธ์ให้ ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงในสังกัด 
ตลอดจนประชำชนในพ้ืนที่ได้รับทรำบและสมัครจิตอำสำโดยทั่วกัน 

 7)  โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี 2562 
 -  ตามที แจ้งให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
ลูกจ้างเหมาบริการ และ ประชาชนทั วไป สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)               
เพื อส่งเสริมการออมของประชาชนและเป็นช่องทางการออมเงินขั นพื นฐานให้แก่ผู้ ที ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองด้านสวัสดิการให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบ านาญ (โดยเน้น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรฯ สมาชิกองค์ปกครองส่วนท้องถิ น อสม. กลุ่มสตรี
เป็นล าดับแรก) และขยายผลราษฎรในหมู่บ้านต่อไป 
ข้อมูล ณ วันที  2๙  ตุลาคม  2562 มีผู้สมัครทั งสิ นรายละเอียด 
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เป้าหมาย 

สมาชิกสะสม (มกราคม- 
กันยายน) 

สมาชิกรอบเดือน
ตุลาคม 

สมาชิกรวม (มกราคม- 
ตุลาคม) 

ขุย 200 253 14 267 
ช่องแมว 440 323 59 382 
บ้านยาง 340 163 192 355 

ไพล 200 211 54 265 
รวม 1,180 950 319 1,269 



๖ 
 

8)  การรออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที  ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.            
เป็นต้นไป  ณ ศาลาวัดบ้านโนนบูรพา หมู่ที่ 7 ต าบลไพล 
 9)  สรุปข้อสั่งการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา 
 -  การประชุมฯ กองบัญชาการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบ vdo 
conference เพื อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือและประชุมติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ครั งที  7 เมื อวันที  23 กันยายน 2562 เวลา              
13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั น 3 นั น 
1. ให้ทุกหน่วยงาน น้อมน าพระราชกระแสรับสั งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไข้ปัญหาอุทกภัย โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื อง 
2. ให้คิดปรับแนวทางแผนเผชิญเหตุทั งในภาพรวม และเฉพาะเหตุที อาจเกิดขึ น 
3. ให้จังหวัดที สถานการณ์คลี คลายแล้วให้เร่งส ารวจความเสียหายในด้านต่างๆ ทั งด้านชีวิต   
ด้านที อยู่อาศัย ด้านการประกอบอาชีพสิ งสาธารณประโยชน์โครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น พร้อม
ทั งบูรณาการก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกัน อย่าให้เกิดความซ  าซ้อน 
เพื อท าการฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 
 จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าปริมาณฝนที ตกลงมาในพื นที               
มีปริมาณฝนตกต  ากว่าค่าเฉลี ยในช่วงปีที ผ่านมา และคาดว่าจังหวัดนครราชสีมา จะประสบ
ปัญหาภัยแล้ง  เร็วกว่าช่วงเวลาปกติ จึงให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ นทุ กแห่ งใน พื นที ด า เนิ นการป้ องกันและแก้ ไขปัญ ห าภั ยแล้ ง                           
ปี 2562/2563 อย่างเร่งด่วน ดังนี  
1. ให้ทุกอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในพื นที  เร่งรัดด าเนินการสูบน  าจากแหล่งน  า
ดิบต่างๆ หรือจากฝนที ตกในพื นที  โดยให้สูบกักเก็บน  าไว้ในแหล่งกักเก็บน  าแหล่งผลิตน  าประปา
ให้ เต็มความจุ  และเพียงพอส าหรับการใช้ในการอุปโภค บริโภค 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาในพื นที  ด าเนินการ ส ารอง                 
น  าอุปโภค-บริโภค ไว้ในสระน  า แหล่งผลิตน  าประปาหมู่บ้าน และแหล่งกักเก็บน  า 
3. รณรงค์ให้ประชาชนจัดหาภาชนะส ารองน  าประจ าครัวเรือน เช่น ตุ่ม โอ่ง ถังเก็บน  า ฯลฯ              
เพื อส ารองน  าไว้ใช้ให้มากที สุด และเป็นแหล่งน  าส ารองประจ าหมู่บ้าน เช่น กรณีน  าประปา               
ขาดแคลน  
4. ด าเนินการจัดหาแหล่งน  าขนาดเล็ก มาใช้ในแต่ละครัวเรือน แหล่งเก็บน  าในไร่นา และจัดหา
แหล่งน  าขนาดใหญ่ในชุมชน เช่น การสูบน  า สูบทอย หรือการผันน  าจากแหล่งน  าต่างๆมาใช้               
ในพื นที  
5. ให้ส ารวจบ่อบาดาลที ขุดเจาะในพื นที  บ่อบาดาลเก่า หรือ บ่อบาดาลที เคยใช้งานแต่ปัจจุบัน   
เลิกใช้แล้ว ให้ด าเนินการเป่าล้าง และน าน  าบาดาลมาใช้แก้ไขปัญหาน  าอุปโภค บริโภค ในพื นที    
โดยประสานการด าเนินการร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา 
6. เตรียมความพร้อมจัดท าฝายประชารัฐในพื นที ให้มากที สุด 
 

๗. ส าหรับอ าเภอที มีพื นที  ….. 
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๗. ส าหรับอ าเภอที มีพื นที แจกจ่ายน  าอุปโภค บริโภค ให้จัดท าแผนงานโครงการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื นที  เพื อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
๘. ให้การประปาส่วนภูมิภาคทุกแห่ง การประปาหมู่บ้าน จัดหาแหล่งน  าส ารอง และเร่งสูบ            
กักเก็บน  าจากแหล่งน  าดิบต่าง ๆ หรือจากฝนที ตกในพื นที  โดยให้สูบกักเก็บน  าไว้ในแหล่งกัก
เก็บให้เต็มความจุ และเพียงพอส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และการขออนุญาตใช้แหล่งน  า                 
จากหน่วยงานภายนอก เอกชน และท าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที  รวมทั งวางแผนในการ
บริหารจัดการน  า ในการแจกจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปาองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ น ให้ครอบคลุมพื นที  ขาดแคลนน  าอุปโภค บริโภค 
ข้อสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหาส าคัญจังหวัดนครราชสีมา  
  ได้แก่ ด้านพืช (โรคใบด่างในมันส าปะหลัง หนอนกระทู้ในข้าวโพด ) ด้านสัตว์             
(โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร) และฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm 2.5) ฯลฯ ที ประชุม            
มีข้อสั งการให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง 
เผชิญเหตุ ตามภารกิจหน้าที ของแต่ละหน่วยงาน โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน
ในพื นที รับทราบอย่างทั วถึง  
              กรณีผู้บริหารระดับสูง ลงพื นที ตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาสาธารณภัยในพื นที            
ให้รายงานจังหวัดนครราชสีมา โดยเร่งด่วน จัดท าสรุปรายงานผลการลงพื นที ให้จังหวัดทราบ 
 10)  ขอแจ้งสถานการณ์น้ าในแม่น้ ามูล  
 -  จากการติดตามสถานการณ์ระดับในแม่น  ามูล ตั งแต่ท้ายเขื อนพิมาย อ าเภอ            
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา จนถึงฝายยางบ้านตะลุง อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวม
ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื อง และจากการติดตาม
สถานการณ์ น  าหลากจากพื นที ลุ่มน  าสาขาต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ พบว่า 
ในระยะเวลานี มีปริมาณน  าไหลหลากจากล าน  าสาขาต่างๆ ไหลลงสู่แม่น  ามูลลดลงอย่างต่อเนื อง 
ซึ งจะท าให้ระดับน  าในแม่น  ามูลในช่วงดังกล่าว เริ มลดลงอย่างต่อเนื องจนเข้าสู่สภาวะปกติ 
               ขอให้ทุกส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื นที รับทราบโดยทั วกันและ
ขอให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นพิจารณาหาแนวทางผันน  าหรือสูบน  าจากแม่น  ามูล
เข้าไปกักเก็บตามหนองน  าธรรมชาติ  สระน  า ฯลฯ ส าหรับการอุปโภค - บริโภค และการ
ประปาหมู่บ้าน เพื อป้องกันการขาดแคลนน  า 
 11)  แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการก าจัดผักตบชวา  
 -  กรมการปกครอง แจ้งว่า เนื องจากผักตบชวาเป็นพืชที เจริญเติบโตและขยายพันธุ์      
ได้อย่างรวดเร็ว การจะแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั งยืนได้นั น จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื อง 
ดังนั นเพื อให้เกิดสัมฤทธิผลในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั งยืน จึงขอให้ด าเนินการ ดังนี  
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการก าจัดผักตบชวา (ที เกิดใหม่)  
๒. ด าเนินการก าจัดผักตบชวาตามแผนโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน 
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและก าจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื อง 
 12)  ประกาศคณะกรรมการก ากับการทวงหนี้ ออกตามความในพระราชบัญญัติ               
การทวงหนี้ พ.ศ. 2558  
  -  ด้วยคณะกรรมการก ากับการทวงหนี ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากับการ
ทวงหนี  เรื อง จ านวนครั งในการติดต่อทวงถามหนี  ลงวันที  30 กรกฎาคม 2562 ซึ งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการทวงถามหนี   พ.ศ. 2558 และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ….. 
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ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 210 ง ลงวันที  23 
สิงหาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้เมื อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเษกษา  (วันที  21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)  
               กรมการปกครองในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการก ากับการทวงหนี  
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื อให้การด าเนินการทวงหนี ตามพระราชบัญญัติการทวงหนี  พ.ศ. 2558 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งอ าเภอและเจ้าหน้าที ผู้ เกี ยวข้องศึกษา
รายละเอียดของประกาศดังกล่าวและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ตามแนวทา งปฏิบัติที 
คณะกรรมการก ากับการ  ทวงหนี ได้ให้ไว้ 
ข้อ 1 ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับการทวงหนี  เรื อง จ านวนครั ง ในการ
ติดต่อทวงถามหนี  
ข้อ 2 ประกาศนี ให้ใช้บังเมื อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 3  ให้ผู้ทวงถามหนี ติดต่อลูกหนี หรือบุคคลซึ งลูกหนี ได้ระบุไว้เพื อการทวงถามหนี ได้ทราบ
การทวงหนี  ไม่เกินหนึ งครั งต่อหนึ งวัน 

๒.2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย   
 1)  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 มกราคม 
2562 ถึงวันที   31 ตุลาคม 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  จ านวนทั งสิ น 
7,612 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  288.85 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต            
(อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  11 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที                 
1 มกราคม ถึงวันที  31 ตุลาคม 2562  จ านวนทั งสิ น 255 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 778.87         
ต่อประชากรแสนคน ซึ งสูงกว่าระดับจังหวัด  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยจ าแนกผู้ป่วย            
ราย ต าบล หมู่บ้าน ดังนี  

ต าบล/หมู่ที  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

รวม 

ช่องแมว 
2
0 

2 0 5 8 
1
6 

1
0 

6 
2
1 

0 2 
2
1 

3 
1
0 

1
6 

1 
1
1 

0 0 2 3 0 157 

บ้านยาง 4 0 
1
4 

9 0 0 
1
1 

0 0 2 2 9 0 2 0 0 0           53 

ไพล 1 2 1 0 3 6 0 0 2 4                         20 

ขุย 1 0 2 
1
7 

0 2 0 1 4 0                         25 

รวม 255 
 

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, 
 2) สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 มกราคม 
2562 ถึงวันที  31 ต.ค. 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวนทั งสิ น 19,181 
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 728.07 รายต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (อ.ล าทะ
เมนชัย ล าดับที  29 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มี รายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม ถึงวันที    31 ตุลาคม 2562  จ านวนทั งสิ น 73 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 222.80 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบกระจายทุกต าบล 

๒.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย ….. 
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๒.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
    ๑)  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

1.  อุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ น รวม  11  ครั ง 
2. ผู้เสียชีวิตประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  จ านวน  ๐  คน 
 2.1 เปรียบเทียบกับเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสียชีวิต ๐ คน ยอดลดลง ๐ คน 
3. ผู้บาดเจ็บประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  รวม  12  คน 
 3.1 เปรียบเทียบกับเดือน กันยายน ๒๕๖๒ บาดเจ็บ 21 คน  เพิ มขึ น 9 คน 
 3.2 ต าบลที มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
  ต าบลขุย            จ านวน   1  คน  
  ต าบลไพล           จ านวน   ๕  คน  
  ต าบลช่องแมว     จ านวน    3  คน 
  ต าบลบ้านยาง      จ านวน    3 คน 
 *ประเภทยานยนต์พาหนะที เกิดอุบัติเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
  -รถจักรยานยนต์               จ านวน  11  ครั ง   
                 -รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง      จ านวน    1  ครั ง 

   ๒)  จ านวนผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลล าทะเมนชัย  เดือน สิงหาคม  2562 
ล าดับ หน่วยงาน / จุดบริการ จ านวนผู้รับบริการ 

1 หอผู้ป่วยนอก ( OPD ) 5,235 คน 
2 หอผู้ป่วยใน นอนรักษาตัวที โรงพยาบาล ( IPD ) 144 คน 

 ๓)  10 อันดับโรค ที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลล าทะเมนชัย เดือน สิงหาคม 2562 
            หอผู้ป่วยนอก ( OPD ) 

ล าดับ ชื่อโรค จ านวนผู้ป่วย / คน 
1 โรคความดัน 243  คน 
2 เบาหวานชนิดที ไม่ต้องพึ งอินซูลิน ที ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 231 คน 
3 เยื อบุจมูกและล าคออกัเสบ 169 คน 
4 ไข้ 150 คน 
5 ปวดท้อง 137 คน 
6 ไข้เลือดออก 79 คน 
7 ฝีรอบปลายรากฟันร่วมกับทางหนองไหล 70 คน 
8 โรคทางช่องปาก  63 คน 
9 โรคเกี ยวกับระบบกลา้มเนื อ 55 คน 

10 วิงเวียนศีรษะ 47 คน 

        หอผู้ป่วยในที่นอนโรงพยาบาล ( IPD ) 

ล าดับ ชื่อโรค จ านวนผู้ป่วย / คน 
1 ไข้เลือดออก ( DHF ) 14 คน 
2 ไข้เลือดออกเดงกี  ( DF ) 8 คน 
3 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6 คน 
4 ติดเชื อทางเดินปัสสาวะ 5 คน 
5 ติดเชื อทางเดินอาหาร ท้องร่วง ท้องเสีย 5 คน 
6 ภาวะน  าตาลในเลือดต  า 5 คน 
7 ภาวะน  าตาลในเลือดสูง 5 คน 
8 ติดเชื อระบบทางเดินหายใจเฉยีบพลัน 4 คน 
9 ติดเชื อแบคทีเรีย 4 คน 

10 โรคหลอดหลอดสมอง 4 คน 
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                                     ๔) สรุปการบ าบัดรักษาฟื้นฟูฯ ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.6๑-ก.ย.62) 

  

เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
 สมัคร

ใจ 
บังคับ
บ าบัด 

สมัคร
ใจ 

บังคับ
บ าบัด สมัครใจ 

บังคับ
บ าบัด สมัครใจ 

บังคับ
บ าบัด สมัครใจ บังคับบ าบัด สมัครใจ บังคับบ าบัด 

ทั งหมด 0 4 2 9 3 8 3 7 3 12 
  

ก าลังบ าบัดฯ 0 4 2 9 3 8 3 7 3 12 
  

บ าบัดฯครบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  ติดตาม7ครั ง/1

ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

ครบ7ครั ง/1ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

เสพซ  าใน1ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

ส่งต่อ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

 ๒.4  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย                         
 1)  มาตรการจ ากัดการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
1.1 การส ารวจแปลงปลูกมันส าปะหลัง 
1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 
การขออนุญาตให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี  
  1) ส าเนาบัตรประชาชน 
  2) หลักฐานแสดงที มา การซื อขาย การได้มาซึ งท่อนพันธุ์ ที ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากเกษตรอ าเภอว่าท่อนพันธุ์มันส าปะหลังนั น ไม่พบโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
  3) ชื อ - สกุล/ที อยู่/เบอร์โทรศัพท์/พิกัดแปลง ของสถานที ต้นทางและสถานที 
ปลายทาง 
  4) หมายเลขทะเบียนยานพาหนะที ใช้ในการขน   
  5) เส้นทางการเดินทาง (ระบุชื อทางหลวง/ถนน) 
 2)  มาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่  ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอ
ไพริฟอส   
2.1 การขอสอบเพื อสามารถซื อสารเคมีทั ง 3 ชนิด มีเงื อนไขดังนี  
  1) ต้องขึ นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
  2) ต้องมีพิกัดแปลง (พิกัด X,Y) 
  3) ต้องน าบัตรประชาชนมาด้วย 
2.2 หมู่บ้านที ประสงค์จะสอบให้เกษตรกร สามารถน าหลักฐานข้างต้น ติดต่อเพื อขอเข้าสอบ  
ที ส านักงานเกษตรอ าเภอได้ 
 

๒.5  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย                          
๑)  การผสมพันธุ์โค: ยกระดับสายพันธุ์: ตลาดน าการผลิต 
๑.๑ พ่อพันธุ์โคตาก × แม่พื นเมือง  F๑ โคพันธ์ตาก ๕๐ % พื นเมือง ๕๐ % 
พ่อพันธุ์โคตาก × ลูก F๑  F๒ โคพันธ์ตาก ๗๕ % พื นเมือง ๒๕ % 

พ่อพันธุ์โคตาก × ลูก F๒  F๓ ….. 



๑๑ 
 

พ่อพันธุ์โคตาก × ลูก F๒  F๓ โคพันธ์ตาก ๘๗.๕ % พื นเมือง ๑๒.๕ % 
พ่อพันธุ์โคตาก × ลูก F๓  F๔ โคพันธ์ตาก ๙๓.๗๕ % พื นเมือง ๖.๒๕ % 
๑.๒ การผลิตโคขุน 
พ่อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ × แม่บราห์มนั  F๑ ชาร์โรเล่ส์ ๕๐ % บราห์มัน ๕๐ % 
พ่อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ × ลูก F๑  F๒ ชาร์โรเล่ส์ ๒๕ % บราห์มัน ๗๕ % 
พ่อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ × ลูก F๒  F๓ ชาร์โรเล่ส์ ๖๒.๕ % บราห์มัน ๓๗.๕ % 
๑.๓ การผสมข้ามพันธุ์แบบหมุนเวียนโดยใช้ ๓ พันธุ์ 
พ่อพันธุ์บราห์มัน × แม่พื นเมือง  F๑ เลี ยงขุน,เพศเมียผสมพันธุ์ต่อ 
พ่อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์,ตาก,กบินทร์บุรี × F๑ F๒ ♂,♀ ส่งโรงฆ่า 
 ๒)  การเลี้ยงโคขุน ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
๒.๑ การขุนลูกโค เริ มขุนตั งแต่อายุ ๑ สัปดาห์ขึ นไป ขุนจนลูกโคมีอายุได้ ๖-๘ เดือน 
๒.๒ การขุนโคมัน เริ มขุนตั งแต่อายุ  ๑ -๑.๕ ปี  หรือมีน  าหนัก ๒๐๐ -๒๕๐ กิ โลกรัม                               
ใช้เวลาขุน ๔-๖ เดือน ให้ได้น  าหนัก ๔๐๐-๔๕๐ กิโลกรัม แล้วส่งโรงฆ่า 
๒.๓ การขุนโคที มีอายุมาก หรือโคที โตเต็มวัยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโคที ปลดใช้แรงงาน 
ซึ งมีอายุจะไม่ต  ากว่า ๕ ปี เพื อเพิ มกล้ามเนื อบางส่วน ใช้เวลาขุน ๓-๔ เดือน ส่งตลาดล่าง 
ตลาดทั วไปและตลาดลูกชิ น นิยมเรียกว่า โคมัน 
๒.๔ การขุนโคคุณภาพ (beef master) เน้นคุณภาพเนื อมีไขมันแทรก เริ มขุนตั งแต่อายุ ๑-๑.๕ 
ปี หรือมีน  าหนัก ๒๐๐-๒๕๐ กิโลกรัม ใช้เวลาขุน ๘-๑๒ เดือน (เมื อสิ นสุดการขุนอายุโคไม่ควร
เกิน ๓-๔ปี) ให้ได้น  าหนัก ๗๐๐ กิโลกรัมขึ นไป แล้วส่งโรงฆ่าที ได้มาตรฐาน และกระบวนการ
ช าแหละที ถูกต้องเพื อคุณภาพของซาก หรือเรียกว่า premium grade quality ส่งตลาดบน
และตลาดกลาง 
 ๓)  ความต้องการสัตว์ปีกของด่านช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ต้องการ            
27 ตัน/วัน  
๓.1 ตรวจโรคไข้หวัดนก closcal swab        ๓.2 เคลื อนย้ายสัตว์ปีก 
๓.3 น  าหนักสัตว์ปีก 1.2-1.5 กิโลกรัม         ๓.4 ราคาชั งตามน  าหนัก (จ่ายเงินสด) 
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) 
   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 ให้ไปแสดงตน 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.พยาบาลสั งกัดกองทัพบก จ านวน            
21 แห่ง ตั งแต่วันที  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที  25 กุมภาพันธ์  2563 ส าหรับผู้ที มีสภาพ
ร่างกายและจิตใจเป็นหญิงที ยังไม่ได้แปลงเพศ หรือยังไม่ได้ปรับเปลี ยนร่างกาย สามารถขอรับ 

การตรวจร่างกายได้ที โรงพยาบาล …… 



๑๒ 

 

การตรวจร่างกายได้ที โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกหรือโรงพยาบาลของรัฐที มีแผนกจิตเวช           
เพื อขอรับหนังสือรับรองจากแพทย์ทางจิตเวชซึ งเป็นผู้วินิจฉัยว่าสภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศ
ก าเนิดหรือไม่  ผู้ที ขอตรวจโรค ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน ,ใบส าคัญ (แบบ สด.9 ) 
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ ว จ านวน 2รูป เมื อได้รับ
ใบรับรองแพทย์จาดคณะกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลให้น าไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจ
เลือกในวันตรวจเลือกฯ 
  4. อ าเภอล าทะเมนชัย นัดรับรายงานตัวทหารกองเกินที ถูกเข้ากองประจ าการ ในวันที  
29 ตุลาคม 2562  

 2.๗  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอล าทะเมนชัย 
 1)  การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน จปฐ. ประจ าปี 2563 
 2)  การด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2563 อ าเภอ            
ล าทะเมนชัย ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ จ านวน 6 หมู่บ้าน  คือ   
 -บ้านหนองไผ่ ม. 7 ต.ขุย 
 -บ้านหนองจาน ม.9 ต.ช่องแมว  
 -บ้านหนองคลอง ม.17 ต.ช่องแมว 
 -บ้านหนองยาง ม.1 ต.บ้านยาง 
 -บ้านห้วยผักหวาน ม.7 ต.บ้านยาง 
 -บ้านยาง ม.15 ต.บ้านยาง 
 3) การด าเนินโครงการสร้างความมั นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2563 อ าเภอล าทะเมนชัย ได้รับจัดสรร 11 หมู่บ้าน คือ  
 -บ้านหนองบัววง ม.1 ต.ขุย  
 -บ้านหนองดู่ ม.2 ต.ขุย 
 -บ้านหนองบัวใหญ่ ม.8 ต.ขุย 
 -ตลาดหนองบัววง ม.9 ต.ขุย 
 -บ้านกุดกี  ม.6 ต.ช่องแมว 
 -บ้านดงหลบ ม.7 ต.ช่องแมว  
 -บ้านโนนกอก ม.8 ต.ช่องแมว 
 -บ้านหัวขัว ม.2 ต.บ้านยาง 
 -บ้านหนองม่วง ม.3 ต.บ้านยาง 
 -บ้านอรุณพัฒนา ม.11 ต. บ้านยาง 
 -บ้านม่วงเหนือ ม.12 ต.บ้านยาง 

 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. รายงานการขับเคลื อนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จพ.สธ.) 

3. แจ้งผลตรวจสอบถนนเส้นทาง ….. 

http://www.e-report.energy.go.th/


๑๓ 

 

3. แจ้งผลตรวจสอบถนนเส้นทางในพื นที ยังไม่ได้ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างและจุดเสี ยง
อันตราย 
4.  ขอข้อมูลจ านวนครัวเรือน/จ านวนประชากรแยกรายหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลขุย 
5.  สรุปยอดผู้ที ได้รับเบี ยยังชีพแยกความประเภทเทศบาลต าบลขุย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 
6. การเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที สรรเสริญยิ งดิเรกคุนากรณ์ 
ประจ าปี 2563 
7. การพิจารณาเลื อนขั นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั งที  2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2.  กองคลัง 
 - รายงานงบการเงินประจ าเดือน  ตุลาคม  2562 
   รายรับ          4,342,172.59  บาท     
   รายจ่าย         3,550,314.66  บาท 

3.  กองช่าง  
3.1. ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่   จ านวน  1  ราย 

  -  บริษัทแฟกซ์ไลท์   ชนิดเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  
 3.2  โครงการ 

 ตรวจรับงานจ้าง + ควบคุมงานก่อสร้าง 
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายไกรทอง  สีสิทธิ์ หมู่ที  6 

 -  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้านจากบ้าน     
นายชัย เจริญกลาง ถึงสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ ปานเกิด บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที  10 

3.3  งานด้านเอกสาร 
         - ส ารวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั วคราวถ่ายโอน          
งานสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าเพื อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลภารกิจที ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

4.  กองการศึกษา     
- จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

  5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานการจัดท าเทศบัญญัติ การติดตั งบ่อดักไขมันในอาคาร 
 2) รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 3) สรุปรายงานการเงินและสรุปกิจกรรมของ สปสช. 
 4) รายงานการเงินรายไตรมาสของ สปสช 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน ตุลาคม   2562 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครับ 
ที่ประชุม -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระที  4 ..... 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 นายเต็ม  ฤทธิ์ไธสง  ต าแหน่ง  ที ปรึกษานายกเทศมาตรีต าบลขุย  แจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซม

โคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื นที เทศบาลต าบลขุย   
ที่ประชุม                   -รับทราบ- 
 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.    
 
 
(ลงชื อ )        อริษา  อาสสุวรรณ       จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ      
        

     (ลงชื อ    เสาวภา   ประภาสโนบล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 

                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 
(ลงชื อ )        อริษา  อาสสุวรรณ       จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ      
        

     (ลงชื อ    เสาวภา   ประภาสโนบล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 

                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 
 
 
 
 
 
 


