
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันอังคารที ่6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561  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 นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย สมอาจ   ปานเกิด 
3 นางประภาศิริ   ค  าจุล รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ประภาศิริ   ค  าจุล 
4 นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร 
5 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
6 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
7 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
8 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
9 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 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สุปรียา   มูลจันทร์ 
7 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   
8 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
9 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 

10 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สุดาวดี  ปีตะเสน 
11 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
12 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ยศพล  ทิพย์เนตร 
13 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
14 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
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 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
20 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
21 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
22 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
23 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
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24 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
25 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
26 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
27 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
28 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
29 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
30 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
31 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
32 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    41   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    12   คน 
 

1. นายเต็ม  ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย   ไม่มา 

2. นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย ไม่มา 

3. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

4. นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

5. นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

6. นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

7. นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

8. นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

9. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1 ปฏิบัติงาน 

10. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
11. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

12. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  ขอขอบคุณ 

  - ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกท่าน ตลอดจนประชาชน
ในพื นที  ที ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจการรมน้อมร าลึกเนื องในโอกาส                
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ “ เมื อวันที  13 ตุลาคม 2561 ทุกช่วง
ระยะเวลาที ก าหนดการจัดกิจกรรมฯ จนงานส าเร็จลุล่าวงไปด้วยดี 
2) ขอขอบคุณ   

- ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกท่าน ตลอดจนประชาชน            
ในพื นที  ที ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้เนื องใน
วันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ เมื อวันที  21 ตุลาคม 2561 จนงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 

3)  ขอขอบคุณ..... 
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3)  ขอขอบคุณ 

 - ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกท่าน ที ให้ความร่วมมือ     
ในการเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที  5) เมื อวันที  23 ตุลาคม 2561 จนงาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
4)  ขอขอบคุณ 

 - ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกท่าน ที ให้ความร่วมมือใน
การเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอ าเภอล าทะเมนชัย เมื อวันที  28 ตุลาคม 2561 จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ยอดกฐินอ าเภอหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินทั งสิ น 76,815  บาท  ยอดกฐิน
สามัคคีทุกสายรวมแล้วเป็นเงินทั งสิ น 447,909 บาท 
5)  การเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 
6)  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี) 
7)  การเตรียมความพร้อมภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน 2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

  ๑)  การเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์อัคคีภัย 
  -  เนื องด้วยในช่วงนี สภาพอากาศแห้งแล้งและอาจมีพายุฤดูร้อน ลมกรรโชก
ประกอบกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ง่ายต่อการเกิดไฟป่าได้ทุกสถานการณ์ เพื อเป็น
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที อาจจะเกิดขึ นได้ จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ 
หน่วยงาน และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการใช้ไฟ การเผาป่า 
การเผาพืชไร่ทางการเกษตร (ฟางข้าว, ป่าอ้อย, ข้าวโพด) งดการจุดไฟเผาโดยเด็ดขาด   
       ส าหรับอาคารบ้านเรือน  ให้แจ้งราษฎรตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าว่ามีสภาพช ารุด
หรือไม่ หากช ารุดให้เปลี ยนสายไฟฟ้าใหม่ และตรวจตราปลั๊กไฟต่างๆ ภายในบ้านที อาจท า ให้
เกิดไฟฟ้ารั วหรือช๊อต ซึ งอาจท าให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนได้ 
  หากมีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า หรือบ้านเรือนราษฎรให้แจ้งส่วนราชการในพื นที             
ที สามารถติดต่อได้ในพื นที  เพื อให้ความช่วยเหลือทันเหตุการณ์  ดังนี  
-  นายอ าเภอล าทะเมนชัย       โทร. 081 8671992 
-  สภ.ล าทะเมนชัย       โทร. 044 964191  
-  เทศบาลต าบลหนองบัววง       โทร. 044 964030 , นายกฯ  088 3660030 
-  เทศบาลต าบลขุย       โทร. 044 009818 , นายกฯ  086 2508424 
-  เทศบาลต าบลบ้านยาง       โทร. 044 964505 , นายกฯ  081 4698214 
-  เทศบาลต าบลช่องแมว       โทร. 044 991987 , นายกฯ  081 8774804 
-  เทศบาลต าบลไพล       โทร. 044 964722-3 , นายกฯ  087 0307890 
 2)  การรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
  -  ด้วยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย
จากจังหวัดในการรณรงค์ให้เกิดค่านิยมละเลิกการบริโภคเครื องดื มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ 
 

ในช่วงเดือนสิงหาคม ..... 
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ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี ที จะมีงานประเพณีต่างๆ จึงขอความร่วมมือส่วน
ราชการ หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ตลอดจน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการดังนี  
  2.1 ระมัดระวังและรอบคอบในการเข้าร่วมงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานประเพณี
แข่งเรือยาว ที มีธุรกิจแอลกอฮอล์ในสถานที การจัดกิจกรรมฯ ซึ งอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื องดื มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
มาตรา 32 ประกอบมาตรา 3 
  2.2 ตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าที  ห้ามมิให้มีการจัดจ าหน่าย
หรือบริโภคเรื องดื มแอลกอฮอล์ในสถานที หรือบริเวณต้องห้ามตามมาตรา 27 และมาตรา 31 
แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมเครื องดื มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้แก่ วัดหรือสถานที ส าหรับ
ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานที ราชการสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานศึกษาตาม
ก าหนดว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน  ามันเชื อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น  ามันเชื อเพลิง ส่วนสาธารณะของทางราชการที จัดไว้เพื อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั วไป 
เป็นต้น 
 3)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องก าหนดจังหวัดที่จะท าการส ารวจรังวัดท าแผน
ที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  -  ด้วยกรมที ดินจะด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนดที ดิน ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS 
Network ให้ครอบคลุมทั วประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ งกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนดจังหวัดที จะท าการส ารวจฯ จ านวน 21 จังหวัด ซึ งจังหวัดนครราชสีมาก็เป็น 1 
ใน 21 จังหวัด ที จะด าเนินการตามโครงการส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที ดินและเดินส ารวจ
ออกโฉนดที ดิน   
       เพื อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอความร่วมมือส่วน
ราชการ หน่วยงานที เกี ยวข้องในการร่วมระวังชี และรับรองแนวเขตที ดินตามโครงการดังกล่าว 
โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการชี และระวังแนวเขตที สาธารณประโยชน์ที อยู่ในความดูแล
รักษาโดยเคร่งครัด 
 4)  การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 
  -  ด้วยในวันที  22 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันขึ น 15 ค  า เดือน 12 เป็น         
วันลอยกระทงตามประเพณีไทย  จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น ที เกี ยวข้อง ดังนี  
  4.1 เตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื อมิให้ เกิดอุบัติภัย โดยตรวจสอบสิ งปลูก
สร้างภายในบริเวณงาน ให้มีความมั นคงแข็งแรง และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน  าในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที ที จัดเตรียมๆไว้ส าหรับลอยกระทง  และห้ามจ าหน่ายสุราในสถานที จัดงาน 
  4.2 เข้มงวด กวดขัน ปฏิบัติตามกฎหมายที เกี ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 10 มาตรการ และจัดระเบียบอ านวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั งรักษา         
ความสงบเรียบร้อยบริเวณการจัดงาน 
  4.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตลอดจนภาคส่วนที เกี ยวข้อง ได้ร่วมกัน
ลอยกระทงตามประเพณีไทย โดยร่วมกันประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่ง
ท้องถิ น และร่วมกันงดเว้นการกระท าใดๆ ที อาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเอง และอาจเกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื น 

5)  โครงการ “พบปะสนทนา 
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 5)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”  
       -  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
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ก าหนดในวันที่ ......ธันวาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.               
ณ (หน่วยงานที่ รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอ              
ล าทะเมนชัย) 
 6)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
      -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที  ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป            
ณ วัดบ้านหนองมะเขือ  ต าบลช่องแมว   

 

 7)  การจัดกิจกรรมประจ าเดือนของจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”    
  - ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”                
ทุกเดือน นั น  ส าหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่                    
15 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 

2.2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
 ๑)  รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

1.1  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที            
1 มกราคม 2561 ถึงวันที   30 ตุลาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  
จ านวนทั งสิ น 2,768 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  97.15 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 2 ราย ที อ าเภอปากช่องและสีคิ ว (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  15 ของจังหวัด) อ าเภอ            
ล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที  1 มกราคม ถึงวันที   30 ตุลาคม 2561 ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  จ านวนทั งสิ น 45 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 134.34             
ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยจ าแนกผู้ป่วยราย 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 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

บ้านยาง 0 0 0 6 0 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0           16 

ไพล 0 0 1 0 10 1 0 0 0 0                         12 

ขุย 0 1 0 5 0 1 2 0 0 1                         11 

รวม 45 

 1.2 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที                     
1 มกราคม 2561 ถึงวันที   30 ตุลาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  จ านวน
ทั งสิ น 8,863 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 226.32 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  

15 ราย (อ.ล าทะเมนชัย …. 



๖ 
 

15 ราย (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  10 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที  1 มกราคม ถึงวันที   30 ตุลาคม 2561 จ านวนทั งสิ น 99 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 302.15 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบกระจายทุกต าบล 

 2)  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญ เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
  2.1 ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างทุกหน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ทั วไป ที สูบบุหรี  สมัครเข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี ทั วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”           
ซึ งเป็นโครงการรณรงค์เพื อการเลิกบุหรี  ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 โดยสามารถยื น          
ใบสมัครได้ที โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
  2.2 เนื องจากขณะนี มีการร้องเรียนเกี ยวกับการไม่จัดเขตปลอดบุหรี ในหลายอ าเภอ
โดยกลุ่มเป้าหมายที ถูกร้องเรียน เป็นหน่วยงานราชการ เอกชน และสถานที สาธารณะที อยู่ใน
การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ หากถูกร้องเรียน ผู้รับผิดชอบสถานที และผู้เกี ยวข้องจะถูก
ด าเนินคดีตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ
จะมีโทษทางวินัยด้วย และความผิดตาม ป.วิ อาญา ม.157 (ละเว้น) ดังนั น ขอให้ทุกหน่วยงาน
ตรวจสอบว่าหน่วยงานของท่าน และสถานที สาธารณะ ที อยู่ในความรับผิดชอบมีการจัดสถานที 
เป็นเขตปลอดบุหรี  ตามที กฎหมายก าหนด  
2.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 

   สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
             -อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ น  รวม  18 ครั ง 
   -ผู้เสียชีวิตประจ าเดือน ตุลาคม  จ านวน  1  คน 
  -ผู้บาดเจ็บประจ าเดือน ตุลาคม  รวม  ๒2 คน  (เพิ มขึ นจากเดอืนที แล้ว ๓ คน) 
  -ต าบลที มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
   ต าบลขุย   11  คน 
   ต าบลไพล           6  คน 
   ต าบลช่องแมว      3  คน 
   ต าบลบ้านยาง      3  คน 
   นอกเขต              -  คน 
  - รถจักรยานยนต์   ๒0  ครั ง  (คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.95) 
  - รถยนต์   ๓  ครั ง  (คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.04) 
  ๒.๔  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย                         

 1)  แนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม  
 1.1 ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ แพะ แกะ 
 1.2 เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
 1.3 กรณีพบสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย ให้เก็บตัวอย่าง

 1.4 รายงานการเกิดโรคตามแบบ กคร.1-6 
 1.5 สั งกักสัตว์ ห้ามเคลื อนย้ายสัตว์ป่วยและสัตว์ร่วมฝูง 
 1.6 ประกาศเขตโรคระบาดชั วคราว ควบคุมการเคลื อนย้าย สัตว์หรือซากสัตว์หรือ

ซากสัตว์เข้า-ออก พื นที เกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค 
 1.7 เฝ้าระวังโรคในพื นที อย่างต่อเนื องจนกว่าโรคสงบ  

2)  อาหารและการให้ ….. 
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  2)  อาหารและการให้อาหารสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
     2.1 โคกระบือ กินอาหารหยาบ 10% น  าหนักตัว 
  2.2 โคกระบือ กินอาหารข้น 1% น  าหนักตัว 
  2.3 โคกระบือ กินน  าประมาณ 20-50 ลิตร/ตัว/วัน 
  2.4 แร่ธาตุ อาหารเสริม 
  2.5 การถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน 

   ๒.5  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย                         
1)  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562  

 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
 1.1 เกษตรกรมีความมุ่งมั นและตั งใจผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรการ          

ข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand)  
 1.2 มีรายชื อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 1 ครัวเรือน สมัครได้ 1 ราย เท่านั น

และเข้าร่วมโครงการมากกว่า 15 ไร่ได้ แต่จะได้รับการเงินอุดหนุนไม่เกิน 15 ไร่ 
 1.3 จะต้องด าเนินการเป็นกลุ่มมีสมาชิก จ านวน 5 คน ขึ นไป 
 1.4 มีพื นที ของกลุ่มรวมกันไม่ต  ากว่า 100 ไร่ อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือบริเวณ

ใกล้ๆ เคียงกัน และอยู่ในต าบลเดียวกัน 
   1.5 พื นที ปลูกของสมาชิกในกลุ่มแต่ละรายไม่เกิน 2 แปลง  พื นที กลุ่มไม่น้อยกว่า 

100 ไร่  ตลอด 3 ปี  ที เข้าร่วมโครงการ 
 1.6 มีแหล่งน  าธรรมชาติ (อาศัยน  าฝน สระน  า คูคลอง บ่อน  า บ่อบาดาล เป็นต้น) 
 1.7 พื นที เข้าร่วมโครงการมีเอกสารสิทธิ์ เล่น นส.3ก,  สปก. , โฉนด, นส.4 
 1.8 ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื อนงานนโยบาย

ส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation (CoO)) 
 1.9 รับสมัครตั งแต่วันที  ถึงวันที  10 พฤศจิกายน 2561 

 หมายเหต ุขอรับใบสมัครและสอบถามเพิ มเติมได้ที  สนง.เกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย 
คุณวไลพร ยึดพวก (099-9632251) 

  2)  ภัยพิบัติ 
     - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้ง ตั งแต่วันที             
1 ตุลาคม 2561 จ านวน 4 ต าบล 59 หมู่บ้าน เกษตรกร 3,473 ราย พื นที  33,154 ไร่  
 3)  โรคใบด่างมันส าปะหลัง 

 การแพร่ระบาด  แมลงหวี ขาวยาสูบเป็นพาหนะน าเชื อไวรัสมาสู่มันส าปะหลัง 
 อาการ  ใบจะแสดงเสียรูปทรงใบมีขนาดเล็ก ยอดที แตกใหม่มีอาการด่างเหลือง      

ล าต้นแคระแกรน เมื อน าแว่นขยายส่องที แผลจะโปร่งแสง 
 การป้องกันการแพร่ระบาด   
 - ห้ามน าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ 

-  ส ารวจแปลงมันส าปะหลัง …. 
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   -  ส ารวจแปลงมันส าปะหลังอย่างสม  าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั ง 
  -  หากพบต้นมันส าปะหลังแสดงอาการใบด่าง ให้ขุดหรือถอนต้นที เป็นโรคไปเผา
ท าลายนอกแปลงและแจ้งหน่วยงานที เกี ยวข้อง 
   - ปลูกพืชหมุนเวียนเพื อป้องกันก าจัดเชื อโรคและหลีกเลี ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์  
 - ก าจัด หรือหลีกเลี ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันส าปะหลัง เช่น สบู่ด า 
ละหุ่ง และพืชอาศัยของแมลงพาหะ เช่น กระเพรา โหระพา ผักชีฝรั ง พริก มะเขือเปราะ มัน
ฝรั ง และพืชตระกูลถั ว 
 4)  โครงการพืชปุ๋ยสด  จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ไพล, ขุย, ช่องแมว  

รายการ ต าบลไพล ต าบลขุย ต าบลช่องแมว 
1. สาธิตการท าปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน (ตัน) 5 10 10 
2. สาธิตการท า ใช้น  าหมักชีวภาพ (ลิตร) 200 400 400 
3. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุปอเทือง (กก.) 1,000 2,000 2,000 
4. บริการวิเคราะห์ดิน (ตัวอยา่ง) 48 89 89 
5. การจัดการธนาคารเมล็ดพืชปุ๋ยสด (ราย) 48 89 78 

 5)  โครงการประสารพลังประชารัฐเพื่อการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง          
ฤดูท านา 

 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ปรับสมดุลการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 

  2. มีรายได้เพิ มในช่วงฤดูแล้ง 
เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ 
  1. สัญชาติไทย 
  2. ขึ นทะเบียนเกษตรกร 
  3. มีความประสงค์โดยสมัครใจ 
  4. เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธกส. 
มาตรการจูงใจ 
  1. ดูแลจัดการน  าจากกรมชลประทาน 
  2. ให้ค าแนะน าจากเทคโนโลยีการผลิต ตลอดฤดูกาลผลิต 

 3. สินเชื อสนับสนุนเมื อมีการผลิต ไร่ละ 2,000 ไม่เกิน 15 ไร่ ดอกเบี ย 0.01% 
ระยะเวลา 6 เดือน 

 4. รับซื อทุกเมล็ด 
 5. ประกันความเสี ยงเมื อประสบภัยชดเชยให้ไร่ละ 1,500 บาท 
 6. สนใจติดต่อ ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย ภายใน 10 พ.ย. 2561 

   ๒.6  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอล าทะเมนชัย 
    - โครงการปรับสภาพแวดล้อมที อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที อยู่ในระระยะ

จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจ าปี 2562 จ านวน 5 หลัง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ….. 
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 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 
2. รายงานการโอนเปลี ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2562  ครั งที  1  
3 . การบั นทึ กข้อมูลการใช้พลั งงาน  (ค่ า ไฟ ฟ้ าและน  ามัน เชื อ เพลิ ง) ใน ระบบ              
www.e-report.energy.go.th 
4. รายงานผลการส ารวจข้อมูลแหล่งน  ากักเก็บน  าอุปโภค-บริโภค ทั งหมด 28 แห่ง 
5. แจกเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
6.  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  เพื อขอรับเงินเบี ยยังชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยให้ผู้ที เกิดก่อน 2 ตุลาคม 2503  ที มีภูมิล าเนาในเขต
เทศบาลต าบลขุย หรือผู้ที ย้ายเขา้มาอยู่ใหมม่าลงทะเบียน เพื อขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
7. การประเมินการเลื อนขั นเงินเดือน 

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
   รายรับ          5,810,459.63   บาท     
   รายจ่าย         3,172,773.24   บาท 

3.  กองช่าง  
3.1. กิจการประปา 

1) เชื อมท่อประปา หมู่ 4 วันที  2 ตุลาคม 2561 
2) ท าความสะอาดประปา หมู่ 10 วันที  3 ตุลาคม 2561 
3) เปลี ยนถังประปา หมู่ 4 วันที  5 ตุลาคม 2561 
4) ต่อประปา หมู่ที  1 วันที  24 ตุลาคม 2561      
5) ซ่อมประปาหมู่ 7 วันที  29-30 ตุลาคม 2561 

3.2 ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่   จ านวน  3 ราย  
      1) บริษัทยิ งสวัสดิ์ซิลิกาแซนด์ จ ากัด   บ้านหนองโป่ง หมู่ที   3  
        2) นายชัยศิริ  ศรีประย่า (ตัวแทนของ) นางสาวอุษา  กลางพิมาย (เจ้าของอาคาร) 
อาคารดังกล่าวอยู่ในเขตพื นที ปฎิรูปที ดินเพื อการเกษตรกรรม (สปก.) 
        3) นายชัยศิริ  ศรีประย่า (ตัวแทนของ) นางสุวารี  แฮมิลตัน (เจ้าของอาคาร)        
อาคารดังกล่าวอยู่ในเขตพื นที ปฎิรูปที ดินเพื อการเกษตรกรรม (สปก.) 

3.3 งานด้านเอกสาร 
 1) รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 
 2) ตอบรับหนังสือขอความอนุเคาะห์รับการสนับสนุนเครื องสูบน  าพร้อมผู้ควบคุม 
(อบต.โนนยอ) 
        3) รายงานผลการด าเนนิงานตามภารกิจของสถานสีูบน  าด้วยไฟฟ้าที ได้รับการถ่ายโอน 
 4) การส ารวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั วคราวประจ า
สถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 5) ขอรับการสนับสนุนแบบแปลนสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมประมาณการราคาตาม
มาตรฐานของกรมชลประทาน  

6 การจัดท าฝายประชารัฐ 

http://www.e-report.energy.go.th/
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        6) การจัดท าฝายประชารัฐ “ คนโคราชรวมใจ แก้ภัยแล้งอย่างยั งยืน”  
 7) การจัดท าฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
 8) ขอส่งรายชื อผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน  าเพื อการเกษตร 

4.  กองการศึกษา     
     1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

5.  กองสาธารณสุข 
 1) ส่งหนังสือขอความร่วมมือขึ นทะเบียนสุนัขและแมว ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 2) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการที ขอรับการสนับสุนจากเทศบาลต าบลขุย 
 3) รายงานโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4) ส่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 5) ส่งแผนการใช้จ่ายเงินหประจ าปีงบประมาณ ประจ าปี 2562 
 6) รายงานการขับเคลื อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือน 
 7) กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล 
ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ทุกท่านที ให้ความร่วมมือในการจัดท าถังขยะอินทรี ย์/ขยะ
เปียกประจ าครัวเรือนเกือบครบ  100%   

ที่ประชุม             -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน ตุลาคม   2561 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครับ 
ที่ประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  ขอให้ทุกท่านส ารวจถนนที่เกิดการช ารุดเสียหาย  เพื่อท าการซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้ใช้

งานได้สะดวก 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.    
 
 
 (ลงชื อ )         อริษา  อาสสุวรรณ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             

   
     (ลงชื อ)     สุนันทา   เทนไธสง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม

      (นางสุนันทา   เทนไธสง) 
                   รองปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


