
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันพุธที่  4  เดือน ธันวาคม 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 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 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
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 
12 นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 

 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 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดาวดี  ปีตะเสน 
12 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
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 



๒ 

 

21 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
22 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
23 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
24 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
25 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
26 นายขจรลาภ   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ขจรลาภ   ทองไทย 
27 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
28 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
29 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
30 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
31 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
 
ผู้มาประชุม   จ านวน    43   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    11   คน 
 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
2. นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

3. นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

4. นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

5. นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน 

6. นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

7. นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

8. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบัติงาน 

9. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
10. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
11. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีอ่ืน 
 -  พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ์ สุขอิ ม  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าทะเมนชัย 
 ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าดวน จังหวัดบุรีรัมย์ 
 -  นายยุทธนา ผาสุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 ย้ายไปด ารงต าแหน่งที อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒)  ขอขอบคุณ  
 -  ขอขอบคุณทุกท่านที ร่วมจัดงานทอดกฐินสามัคคีอ าเภอล าทะเมนชัย ประจ าปี ๒๕๖๒    
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ วัดบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ ต าบล             
บ้านยาง  อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 -  ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนที ร่วมกัน         
จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดทุกห้วงระยะเวลาทุกเดือน 

3)  การขับเคลื อนกิจกรรมจิตอาสา …. 
 



๓ 

 

3)  การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๒         
 -  การขับเคลื อนจิตอาสา “เราท าความดีเพื อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ซึ งขอความร่วมมือ
เทศบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมฯ เดือนละ ๑ ครั ง สับเปลี ยนหมุนเวียนกันไป ส าหรับเดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ ก าหนดจัดใน วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ วัดสุมังคลาราม หมู่ที่  9 
ต าบลขุย อ.ล าทะเมนชัย (เจ้าภาพหลัก เทศบาลต าบลหนองบัววง) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย  

 ๑)  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  -  ด้วยส านักนายกรัฐมนตรี มีมติในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม    
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร “วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒”  ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ในนาม
รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดพิธีและและกิจกรรมในวันดังกล่าว ประกอบด้วย 
๑. พิธีท าบุญตักบาตร  
๒. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และ ถวายบังคม  
๓. กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ถวายพระราชกุศล 
  ส าหรับอ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดพิธีและกิจกรรมดังต่อไปนี้  (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้) 
 2)  วันหยุดเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๓ 
  -  เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่
เดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิล าเนาเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มกราคม 
๒๕๖๓  อ าเภอล าทะเมนชัยเห็นควรจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเคลื่อนที่  ณ จุดอ านวยการ               
ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓  และจัดท าป้ายค าขวัญ “ปีใหม่ปลอดภัย             
คนไทยปลอดทุกข”์   
 3)  ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ผู้ที ใช้รถใช้ถนนขับขี 
ยานพาหนะด้วยความไม่ประมาท เน้น เมาสุราไม่ขับขี  ไม่ขับขี ยานพาหนะด้วยความเร็ว ไม่ขับขี  
รถจักรยานยนต์ที ไม่ปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั งที ขับขี   
2. มอบก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติการเชิงรุกสอดส่องดูแลลูกบ้าน โดยการรณรงค์ในรูปแบบ              
“เคาะประตูบ้าน” “ด่านครอบครัว” “ด่านโรงเรียน” “และด่านชุมชน” เพื อป้องปรามผู้มี
พฤติกรรมเสี ยงในพื นที   
3. มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในพื นที ติดตั งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ใช้หัวข้อ “ขับรถมีน  าใจ รักษาวินัยจราจร” 
เน้นการรณรงค์ 3 ลด 1 เพิ ม ได้แก่ ลดเมาสุราแล้วขับ ลดการใช้ความเร็ว ลดจักรยานยนต์             
ไม่ปลอดภัย และเพิ มการสวมหมวกนิรภัย     
 
 

                   ๔)  โครงการฝึกอบรมจิตอาสา ….. 



๔ 

 

 ๔)  โครงการฝึกอบรมจิตอาสา เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
              -  ด้ วยอ า เภ อล าทะเมนชัย ได้ จั ดท า โครงการอบรมจิตอาสา “ เป็ น เบ้ า               
เป็น แม่พิมพ์” อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยก าหนดจัดอบรมจิตอาสา “เราท า
ความดีเพื อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์”  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับกิจกรรมของจิตอาสา 
จ านวน ๒ รุ่น โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายการอบรมฯ ดังนี  

 รุ่นที่  ๑  วันที  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๒   ณ  หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ข้าราชการทุกภาคส่วน 
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๔๐๐ คน 
 รุ่นที่  ๒  วันที  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชั ย 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อสม. กลุ่มสตรี และประชาชนทั วไป 
จ านวน ๔๐๐ คน 
 เพื อให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกท่านเข้า
ร่วมอบรมฯ  ในรุ่นที่  1  (วันพุธที่  ๑7 ธันวาคม ๒๕๖๒)  และแจ้ง  กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ข้าราชการทุกภาคส่วน นายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา จ านวน 400 คน ทั งนี ขอให้ส่งรายชื อผู้เข้าร่วมอบรม 
ภายในวันที  9 ธันวาคม 2562 
 5)  สมเด็จพระสังฆราชประทานพระอนุมัติการแต่งตั้งพระพิธีธรรมประจ าพระ
อารามหลวงในส่วนภูมิภาค 
 -  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายเกี ยวกับพิธีการศพ             
แก่ข้าราชการบุคคลที ท าคุณประโยชน์ และประชาชนที มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของส านัก
พระราชวังก าหนด ทั งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้รัฐบาลด าเนินการโดยกระทรวง
วัฒนธรรม ทั งนี กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ขอรับประทาน
พระอนุมัติการตั งพิธีธรรมประจ าพระอารามหลวง จ านวน 112 พระอาราม 
 ในการนี จังหวัดนครราชสีมาได้รับประทานพระอนุมัติการตั งพิธีธรรมประจ า             
พระอารามหลวง จ านวน 1 พระอาราม ได้แก่ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา และได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติของพระพิธีธรรม เพื อสวดอภิธรรมส าหรับ
วัดที เป็นพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาคเพื อสนองงานตามพระบรมราโชบายดังกล่าว           
แก่ข้าราชการ บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ และประชาชนที ได้รับพระราชทานเครื องเกียรติยศ
ประกอบศพเมื อสิ นชีวิต ที มีฐานันดรศักดิ์ และชั นยศพระราชาคณะชั นเจ้าคณะรอง ผู้ได้รับ
พระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ และมหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก และเครื องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ซึ งได้รับพระราชทานโกศ             
แปดเหลี ยม พร้อมด้วยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 3 คืน 

 6)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖3 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยจัดท าโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”เพื อสร้าง
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ท างานเป็นทีม มี
เป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง ส าหรับ
เดือนมกราคม ๒๕๖3 ก าหนดในวันที่..........มกราคม ๒๕๖3  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ 
.............................. (หน่วยงานที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรล าทะเมนชัย) 

 7)  ประชาสัมพันธ์ ….. 



๕ 

 

 7)  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ 
 -  ด้วยศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน แจ้งเปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อม
กันทั วประเทศ ระหว่างวันที  ๑ – ๑๐ ของทุกเดือน  โดยสมัครได้ที  
 กรุงเทพมหานคร  สมัครได้ที ส านักงานเขตทุกเขต 
 ในต่างจังหวัด   สมัครได้ที ท าการอ าเภอทั วประเทศ 
             จึงขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด 
ตลอดจนประชาชนในพื นที ได้รับทราบและสมัครจิตอาสาโดยทั วกัน 

  8)  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 อ
ส่งเสริมการออมของประชาชนและเป็นช่องทางการออมเงินขั นพื นฐานให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับความ
คุ้มครองด้านสวัสดิการให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบ านาญ (โดยเน้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรฯ สมาชิกองค์ปกครองส่วนท้องถิ น อสม. กลุ่มสตรีเป็น              
ล าดับแรก)  และขยายผลราษฎรในหมู่บ้านต่อไป 
ข้อมูล ณ วันที่ 28  พฤศจิกายน  2562 มีผู้สมัครทั้งสิ้นรายละเอียด 
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 9)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที  ประจ าเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป              
ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม หมู่ที่ 7 ต าบลขุย  
 10)  ขอแจ้งย้ายที่ตัง้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาพิมาย 
 -  ส านักงานสรรพสามิตพื นที นครราชสีมาสาขาพิมาย ขอแจ้งย้ายที ท าการจากเดิม
ตั งอยู่อาคารที  555/5-6 หมู่ที  14 ถนนมิตรภาพ  พิมาย – ชุมพวง ต าบลในเมือง อ.พิมาย           
จ.นครราชสีมา 30110 ไปยังที ท าการแห่งใหม่ ตั งอยู่อาคารเลขที  33/3 หมู่ที  1 ต.ในเมือง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 (อยู่ด้านหลังส านักงานสาธารสุขอ าเภอพิมาย ) โทรศัพท์             
044-471897 โทรสาร 044-471897 e-mail : e 73140@excise.co.th ทั งนี  ตั งแต่
วันที  1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 11)  การจัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก 2562/63 
 -  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัด
นครราชสีมา  ปีการเพาะปลูก 2562/63 ในวันที  8 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
นครราชสีมา โดยก าหนดให้มีการประกวด 2 ประเภท จ าแนกเป็น ประเภทเกษตรกรรายบุคคล 
และประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรได้พัฒนาคุณภาพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดและจะจัดส่งตัวอย่างข้าวที ชนะการประกวดระดับจังหวัดส่งเข้าไปประกวด             
ในระดับประเทศต่อไป 

 
ต าบล 

 
เป้าหมาย 

สมาชิกสะสม (มกราคม- 
ตุลาคม) 

สมาชิกรอบเดือน
พฤศจิกายน 

สมาชิกรวม (มกราคม- 
พฤศจิกายน) 

ขุย 200 275 34 309 
ช่องแมว 440 406 75 481 
บ้านยาง 340 367 30 397 

ไพล 200 269 11 280 
รวม 1,180 1,317 150 1,467 

mailto:73140@excise.co.th%20ทั้งนี้
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 จังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัด
นครราชสีมาปีการเพาะปลูก 2562/63 ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร                   
ส่งข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวดในระดับจังหวัดอย่างทั วถึง ผู้ที สนใจสามารถยื นใบสมัคร
พร้อมตัวอย่างข้าวเปลือกติดรวงได้ที ส านักงานพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เลขที  8 ถนนกุดั น 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ              
ในพื นที  ตั งแต่ บัดนี  ถึงวันที  20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
 12)  แนวทางการปฎิบัติในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอและการก าหนด
ผลงาน 
 1.  การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนเสนอในการจัดจ้างก่อสร้าง 
1.1 ในการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
คุณสมบัติของผู้ยื นเสนอตามแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที คณะกรรมการนโยบายก าหนด ส าหรับการจัด
จ้างก่อสร้างด้วยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
คุณสมบัติของผู้ยื นข้อเสนอตามแบบดังกล่าว โดยอนุโลม 
1.2 การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างที มีวงเงินตั งแต่ 1,000,000 
บาท ขึ นไป ให้ก าหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
1.3 ในงานจ้างก่อสร้างห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื อนไขของผู้ยื นข้อเสนอในเรื อง
ดังต่อไปนี  
 1.3.1 จะต้องเป็นนิติบุคคลที มีผลประกอบเป็นก าไร 
 1.3.2 จะต้องยื นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดงตั งแต่ขณะเข้าเสนอราคา 
 1.3.3 ผู้ยื นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั งตัวแทน
จ าหน่าย        ในครุภัณฑ์ประกอบนั น เช่น เครื องปรับอากาศ สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ หรือ
จะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ ายที ได้รับการ
แต่งตั งจากผู้ผลิต เป็นต้น ไม่ว่าจะก าหนดไว้ในแบบรูปและรายการรายละเอียดหรือเอกสาร
อื นๆ ที เกี ยวข้องขณะเข้าเสนอราคา  
1.4 การก าหนดผลงาน หากหน่วยงานของรัฐจะก าหนดผลงานก่อสร้าง ให้ก าหนดผลงานได้          
ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที ประมาณการที จะจ้างก่อสร้างในครั งนั น
และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ งผลงาน
ดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั น และเป็นสัญญาที ผู้รับจ้างได้ท างาน
แล้วเสร็จ ตามสัญญาซึ งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  ห้ามมิให้ก าหนด
เงื อนไขอย่างอื นที มีลักษณะเป็นการกีดกันการเข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรมด้วย 
 2.  การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง 
2.1 การจัดซื อวัสดุหรือครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที จะท าการจัดซื อจัดจ้าง ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ             
ของพัสดุที จะซื อให้ใกล้เคียงกับยี ห้อใดยี ห้อหนึ ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ งโดยเฉพาะ             
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์ความจ าเป็นต้องใช้และเห็นว่ามีลักษณะของการใช้งาน
หรือ มีข้อจ ากัดทางเทคนิคที จ าเป็นต้องระบุยี ห้อเป็นการเฉพาะ 
 

2.2 การก าหนดรายละเอียด ….. 
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2.2 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื อ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
เจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป เช่น ต้องเป็นพัสดุที ผลิตจากทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป
หรือต้องเป็นสินค้าที ผลิตจากประเทศเยอรมัน ประเทศญี ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น 
2.3 การก าหนดเงื อนไขในการยื นหนังสือแต่งตั งตัวแทนจ าหน่าย ให้ก าหนดว่าต้องได้รับการ
แต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื นขณะเข้า         
เสนอราคา 
2.4 การก าหนดผลงาน โดยปกติในการจัดซื อจัดจ้างที มิใช่งานก่อสร้าง มิให้ก าหนดผลงานแต่
หากหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นที ต้องก าหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดผลงานได้
ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที จะจัดซื อจัดจ้างในครั งนั น  
 13)  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562  
   1.  ด้านสังคม  
 -  การน าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้อง เช่น  ส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั งคงของ
มนุษย์น าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ซึ งถือเป็นสถาบันที มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิต
ของคนไทยไปขับเคลื อนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่
องค์ความรู้ที มีประโยชน์ เพื อพัฒนาจิตใจและจิตส านึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับ
ให้มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ ซึ งเป็นคุณสมบัติของ
คนไทยที ควรธ ารงรักษาไว้รวมทั งให้เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารที ถูกต้องเกี ยวกับการด าเนิน
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเพื อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั วถึงและ            
เท่าเทียมกัน 
 2.  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และอ่ืนๆ 
 -  การเร่งตรวจสอบสภาพผนังกั้นน้ า ฝายชะลอน้ าหรือคันกั้นน้ าที่ช ารุดทรุดโทรม            
เพื่อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ให้ส านักงาน
ทรัพยากรน  าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณเร่งตรวจสอบสภาพพนังกั นน  า ฝายชะลอน  า 
หรือคันกั นน  าที ช ารุดทรุดโทรมเพื อด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน
โดยเร็ว ทั งนี ให้พิจารณาด าเนินการให้ครอบคลุมถึงกรณีพนังกั นน  า ฝายชะลอน  าหรือคันกั นน  า
ที เป็นดินซึ งช ารุดเสียหายซ  าซากจากสาเหตุอุทกภัย และสมควรเปลี ยนแปลงรูปแบบและวัสดุ
การก่อสร้างให้มั นคงถาวรกว่าเดิม  
 14)  การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) แก่องค์กรพัฒนาสังคม 

 -  ด้วยกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั นคงของมนุษย์จะให้การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการ
ด าเนินโครงการเสริมพลังเพื อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที พึ ง ผู้ประสบปัญหา             
ทางสังคมและกลุ่มเสี ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 -  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
ความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้องค์กรพัฒนาเอกชนในพื นที  ได้รับทราบการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน หากประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน ขอให้เสนอ
โครงการตามข้อก าหนดในหลักเกณฑ์และแนวทางในการให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน 

ปีงบประมาณ ….. 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสามารถดาวน์ โหลดเอกสารที เกี ยวข้องได้ที เว็ป ไซต์ 
www.dsdw.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ และส่งให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ตั งอยู่ที ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที  10 มกราคม 2563 เพื อส านักงานฯ จะได้พิจารณาเบื องต้น 
ก่อนรวบรวมจัดส่งให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต่อไป 
 15)  การประกวดส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 -  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื นบ้าน
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2563 เพื อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ นและให้มีเวทีในการ
แสดงออก เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ นให้นักเรียนหรือเยาวชนและประชาชน ได้มีการ
ร้องสรภัญญ์พื นบ้านได้อย่างแพร่หลาย จึงได้จัดประกวดในการร้องสรภัญญ์พื นบ้านอีสานขึ นใน
วันจันทร์ที  23 ธันวาคม 2562 ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 เพื อให้การด าเนินการแข่งขันในการประกวดร้องสรภัญญ์พื นบ้านอีสาน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที สนใจน าทีมนักเรียนและเยาวชน
หรือทีมประชาชนเข้าร่วมประกวดสรภัญญ์พื นบ้านอีสานในวันจันทร์ 23 ธันวาคม 2562                 
เวลา 08.30 น. อนึ งขอให้ผู้ที สนใจเข้าร่วมการประกวดตามโครงการดังกล่าว 
        16)  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต  
 -  ด้วยสาขาการบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนด 
ออกรับบริจาคโลหิตในพื นที อ าเภอล าทะเมนชัย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย เพื อจัดหาโลหิตที มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา                
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย 
       17)  การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงพระราชทาน 
 -  จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญท่านและบุคลลากรในสังกัดเข้าร่วมรับชมการแสดง
โขนศาลาเฉลิมกรุง ในวันอาทิตย์ที  8 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์          
ท้าวสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค 
   18)  การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2563 
 -  ด้วยกรมการศาสนา ก าหนดด าเนินโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่                  
วิถีพุทธ พ.ศ.2563 ด าเนินการระหว่างวันที  31 – 1 มกราคม 2563 ทั วประเทศ เพื ออุทิศ
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ โดยเชิญชวนประชาชนในทุก
พื นที รักษาศีลธรรม จิตภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ทั วประเทศ ครอบครัว 
และตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงปีใหม่ ในปีนี 
ก าหนดชื อ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายราชกุศล เสริมสิริมงคลทั วไทย พ.ศ. 2563”  
 ในการนี  เพื อถวายเป็นราชกุศลและเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล          
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 อ าเภอล าทะมนชัย จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงาน          
ของท่านเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญตักบาตรเนื องในวันขึ นปีใหม่ในช่วงเช้าของวันที                
1 มกราคม 2563 ทุกวัดในพื นที  

19)  แจ้งแนวทางปฏิบัติ ….. 
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 19)  แจ้งแนวทางปฏิบัติการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์         
พ.ศ. 2551 ของจังหวัดนครราชสีมา 

 -  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ดูแล
และรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ งเป็นกฎหมายที มี
ความเกี ยวข้องกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์ และได้มีการ
ประกาศอนุบัญญัติต่างๆ ที ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551
เพื อก าหนดแนวทางการในการปฏิบัติตามกฎหมายที ก าหนด ส าหรับผู้ประกอบกิจการให้ยื นค า
ขออนุญาตได้ที ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ถนนเพชรมาตุคลา ต าบลมะเริง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หมายลเขโทรศัพท์ 0 -4422-0898 ส่วนคุณสมบัติ
และรายละเอียดของผู้ขออนุญาตให้ติดต่อฝ่ายความมั นคง ที ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย  

๒.2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย   
 1. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 1.1 สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที             
1 ม.ค. 2562 ถึงวันที   28 พ.ย. 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  จ านวน
ทั งสิ น 8,516 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  323.15 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  13 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที  1 ม.ค. ถึงวันที  28 พ.ย. 2562  จ านวนทั งสิ น 282 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
860.67 ต่อประชากรแสนคน ซึ งสูงกว่าระดับจังหวัด  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยจ าแนก
ผู้ป่วยรายต าบล หมู่บ้าน ดังนี   

 

เขตพื นที รับผิดชอบต าบลช่องแมวแบ่งออกเป็น 2 รพ.สต. 
รพสต.ช่องแมวพื นที รับผิดชอบหมู่ 1,2,3,4,8,10,13,14,16,17,18,19,20,21,22 
รพสต.ดงหลบพื นที รับผิดชอบหมู่ 5,6,7,9,11,12,15, 
 1.2 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที                  
1 ม.ค. 2562 ถึงวันที   28 พ.ย. 2562    ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  จ านวนทั งสิ น 
21,406 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 812.27 รายต่อประชากรแสนคน  ไม่มี รายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  29 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที  1 ม.ค. ถึงวันที    28 พ.ย. 2562  จ านวนทั งสิ น 75 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
228..90 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบกระจายทุกต าบล 
 

๒.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย ….. 
 

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 20 2 4 5 
1
2 

1
7 

1
0 

7 
2
3 

6 0 
2
5 

4 
1
0 

1
6 

1 
1
1 

0 0 2 3 0 175 

บ้านยาง 4 0 14 
1
0 

0 0 
1
1 

0 0 2 3 9 0 2 0 0 2           57 

ไพล 1 2 1 0 5 6 0 0 2 4                         21 

ขุย 3 0 2 
1
7 

0 5 0 3 4 0                         29 

รวม 282 
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๒.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
    ๑) สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

  1.  อุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ น รวม  18  ครั ง 
        2.  ผู้เสียชีวิตประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒  จ านวน  ๐  คน 
   2.1 เปรียบเทียบกับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒   เสียชีวิต ๐ คน ยอดลดลง ๐ คน 
  3.  ผู้บาดเจ็บประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒  รวม  21  คน 
   3.1 เปรียบเทียบกับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  บาดเจ็บ 12 คน  เพิ มขึ น 9 คน 
   3.2 ต าบลที มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 

ต าบลขุย         จ านวน   2 คน ต าบลไพล   จ านวน  1 คน  
ต าบลช่องแมว   จ านวน  10 คน ต าบลบ้านยาง  จ านวน  7   คน 
นอกเขต         จ านวน     1  ราย  

   *ประเภทยานยนต์พาหนะที เกิดอุบัติเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
         -รถจักรยานยนต์               จ านวน 21 ครั ง   
  ๒)  จ านวนผู้เข้ารับริการที่โรงพยาบาลล าทะเมนชัย  เดือน พฤศจิกายน  2562 
-  จ านวนผู้เข้ารับริการที โรงพยาบาลล าทะเมนชัย  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ล าดับ หน่วยงาน / จุดบริการ จ านวนผู้รับบริการ 
1 หอผู้ป่วยนอก ( OPD ) 5,649 คน 
2 หอผู้ป่วยใน นอนรักษาตัวที โรงพยาบาล ( IPD ) 139    คน 

  -  10 อันดับโรค ที เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลล าทะเมนชัย เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
หอผู้ป่วยนอก ( OPD ) 

ล าดับ ชื อโรค จ านวนผู้ป่วย / คน 
1 โรคความดันโลหิตสูง 395 คน 
2 เบาหวานชนิดที ไมต่้องพึ งอินซูลิน ที ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 364 คน 
3 ไข้หวัด 289 คน 
4 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 135 คน 
5 ปวดท้อง 100 คน 
6 โรคทางกล้ามเนื อ 59 คน 
7 วิงเวียนศรีษะ 59 คน 
8 โรคตดิเชื อระบบทางเดินหาย 56 คน 
9 ฟันผุ 56 คน 

10 ไข้เลือดออก 52 คน 
- หอผู้ป่วยในที นอนโรงพยาบาล ( IPD ) 

ล าดับ ชื อโรค จ านวนผู้ป่วย / คน 
1 หลอดลมอักเสบ 12 
2 ไข้เลือดออก (  DF ) 8 คน 
3 โรคหัวใจ 6 คน 
4 ภาวะน  าตาลในเลือดสูง 6 คน 
5 ไข้เลือดออก (  DHF ) 6 คน 
6 การติดเชื อในกระแสเลือด 4 คน 
7 ปวดท้อง 3 คน 
8 ไข้หวัดใหญ ่ 3 คน 
9 ติดเชื อไวรสั 2 คน 

10 ให้น  าเกลือเฝ้าระวังภาวะทางร่างกาย 2 คน 
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                               3. การบ าบัดและฟื้นฟูประจ าเดือนตุลาคม 2562    
 สรุปการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูฯ ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)  

  

ต.ค.62 พ.ย.62  

สมัครใจ บังคับบ าบัด สมัครใจ บังคับบ าบัด สมัครใจ 
บังคับ
บ าบัด 

ทั งหมด 1 8 0 9   

ก าลังบ าบัดฯ 0 8 0 9   

บ าบัดฯครบ 0 0 0 0   

ติดตาม7ครั ง/1ปี 0 0 0 0   

ครบ7ครั ง/1ปี 0 0 0 0   

เสพซ  าใน1ปี 1 1 0 0   

ถูกจับ 1 1 0 0   
ส่งต่อ  0 0 0 0   

  
  ๒.4  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย                         

 1)  โรคใบด่างในมันส าปะหลัง 
 -  โรคใบด่างในมันส าปะหลังมีแมลงหวี ขาวเป็นพาหะน าโรค มีหลักวิธีก าจัด 3 ข้อ 
ได้แก่ 1)พบแล้วให้ฝังกลบท าลาย 2)ก าจัดแมงหวี ขาว และ 3)ห้ามเคลื อนย้ายต้นพันธุ์ออกจาก
แปลง เพื อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดพื นที อื น เกษตรกรต้องส ารวจทุกอาทิตย์ ๆ ละ 2 ครั งเป็น 
อย่างต  า เมื อพบการระบาดให้ท าลายทันที โดยการท าให้ต้นตาย ด้วยวิธีฝังกลบ หรือสับต้น      
มันส าปะหลังเป็นท่อน ๆ แล้วใส่ถุงด ามัดปากถุงทิ งไว้ในแปลงกลางแดด จนกว่าต้นจะตาย            
แล้วห้ามเคลื อนย้ายออกนอกแปลง และถ้าต้องการจะปลูกใหม่ ต้องใช้ท่อนพันธุ์ที สะอาดจาก
แปลงที ไม่เป็นโรคมาก่อน พร้อมทั งแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอทราบ สิ งที ส าคัญเกษตรกรต้อง
ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยราชการในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค จึงจะก าจัด           
โรคระบาดนี ได้จริงจัง 
 2)  การขนย้ายท่อนพันธ์มันส าปะหลัง 
 -  จังหวัดนครราชสีมา ทั งจังหวัด เป็นเขตควบคุมห้ามขนย้ายต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์  
มันส าปะหลังเข้า-ออกในจังหวัด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที  โดยสามารถ           
ยื นแบบฟอร์มการขนย้ายท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ ได้ที ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื นที ที ต้องการ          
จะขนย้าย ก่อนเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื อเจ้าหน้าที จะได้เข้าไปตรวจสอบ ว่าพื นที ที ขอท าการ           
ขนย้าย เข้า ออก นั น อยู่ในเขตพื นที ควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังหรือไม่ ซึ งหากเป็นพื นที 
ควบคุมจะไม่มีการอนุญาตให้มีการขนย้ายต้นพันธุ์มันส าปะหลังทุกกรณี 

๒.5  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอล าทะเมนชัย  
 1. ประกาศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน    5 หมู่บ้าน ได้แก่  
1.1 บ้านหนองโปร่ง          หมู่ 3  ต าบลขุย         อ าเภอล าทะเมนชัย     จ.นคราชสีมา 
1.2 บ้านหนองสะแก         หมู่ 4  ต าบลขุย         อ าเภอล าทะเมนชัย     จ.นครราชสีมา 

1.3 บ้านหนองมะเขือใหญ่ ..... 
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1.3 บ้านหนองมะเขือใหญ่  หมู่ 5  ต าบลช่องแมว   อ าเภอล าทะเมนชัย     จ.นครราชสีมา 
1.4 บ้านหนองเชือก          หมู่ 5  ต าบลบ้านยาง   อ าเภอล าทะเมนชัย    จ.นครราชสีมา 
1.5 บ้านหนองจานใต้        หมู่ 12 ต าบลช่องแมว  อ าเภอล าทะเมนชัย    จ.นครราชสีมา 
 2. มอบใบประกาศตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย             
ปี พ.ศ. 2562 ระดับ 4 ดาว  และระดับ 5 ดาว 

๒.6  ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอล าทะเมนชัย  
 -  ซักซ้อมการก าหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ได้ซักซ้อมการก าหนดระยะเวลาการเปิดการ
เรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ น โดยขอความร่วมมือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นที มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด พิจารณาให้ศูนย์ พิจารณาให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเปิดการเรียนการสอนตลอดทั งปีงบประมาณ (ยกเว้นวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีการการปิดการเรียนการสอน  

 2.๗  ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอล าทะเมนชัย 
 -  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื อให้ประชาชนที เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื องการนวดตอก
เส้น และส่งเสริมให้น าความรู้ที ได้รับไปปฏิบัติเพื อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวการด าเนินการโครงการนวดตอกเส้น มีจ านวน 25 รุ่น ระยะเวลาการฝึกอบรมรุ่นละ 
8 วัน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คนคือ ประชาชนในพื นที จังหวัดนครราชสีมา              
ก าหนด าเนินโครงการฯ ของอ าเภอล าทะเมนชัย ในวันอังคารที  14 – วันอังคารที  21 มกราคม 
2563 ตามหนังสือที แจ้งไปยังเทศบาลทั ง 5 แห่ง ส าหรับผู้ที สนใจเข้าร่วมโครงการนวดตอก
เส้นสามารถสมัครได้ที  ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ า
อ าเภอล าทะเมนชัย 

 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. รายงานข้อมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. การเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2563 
4. จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ 
5.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 
6. รายงานการเลื อนขั นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562             
ครั งที  1 และครั งที  2 
7. รายงานต าแหน่งสายงานบริหารว่าง 
8. รายงานข้อมูลอัตราก าลังของ อปท. ประจ าเดือน พ.ย. 2562 
 

7. รายงานการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการ 

http://www.e-report.energy.go.th/
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7. รายงานการจัดตั งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
9. รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั งที  1 
10. ส่งแบบส ารวจข้อมูลเพื อขอรับความช่วยเหลือตามโครงการบ้านกาชาดฯ ประจ าปี 
2563 
 

2.  กองคลัง 
 - รายงานงบการเงินประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2562 
   รายรับ          3,631,395.41  บาท     
   รายจ่าย         3,302,428.07  บาท 

3.  กองช่าง  
3.1. กิจการประปา 

  -  เปลี ยนซัมเมอร์ส  2 แรง พร้อมกล่องควบคุม ประปาบ้านขุย หมู่ที  6       

3.2  งานด้านเอกสาร 
          -  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื อซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง 

          -  รายงานข้อมูลประเมินพื นที เสี ยงขาดแคลนน  าดิบนอกเขตบริการประปา             
ส่วนภูมิภาค ฤดูแล้งปี 2562/2563 
4.  กองการศึกษา     

- จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

  5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานแผนความต้องการครุภัณฑ์ (รถขยะ) 
 2) รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 3) ประชุมอนุมัติแผนการเงิน และแผนงานโครงการ สปสช. 
 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

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

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที  5 ...... 
 

 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
 นายสิทธิ์  สวมกลาง  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย  แจ้งให้ด าเนินการ

ตรวจสอบโคมไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านนายแทน  ทองไทย  หมู่ที  5  ต าบลขุย   
ที่ประชุม                   -รับทราบ- 
 นายท านอง  วงศา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย  แจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซมระบบ

ประปา หมู่ที  7 ต 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 

 

ก าหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒”   

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑. กิจกรรมท าบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) 
    ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย 
    เวลา ๐๖.๐๐ น. -ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย 
    เวลา ๐๖.๓๐ น. -พระสงฆ์และสามเณร  จ านวน ๘๙ รูป หรือตามท่ีเห็นสมควร เดินทางมาถึงบริเวณ
พิธี 
               ฉันภัตตาหารเช้า  ณ บริเวณพิธีฯ (หอประชุมอ าเภอฯ) 
    เวลา ๐๗.๐๐ น. -นายอ าเภอล าทะเมนชัย  ประธานในพิธี  เดินทางถึงบริเวณพิธี 

   -พระสงฆ์  จ านวน ๑๐ รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ 
   -ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -ประธาน จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
     พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
     (ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ) 
   -เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 
   -พระสงฆ์ให้ศีล จบ  พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ 
   -ประธาน  พร้อมด้วยข้าราชการ  ถวายเครื่องไทยธรรม 
      (ประธานฯ ถวายประธานสงฆ์) 
   -ประธาน ทอดผ้าไตร  จ านวน  ๑๐  ไตร 
   -พระสงฆ์สดับปกรณ์ 
   -พระสงฆ์อนุโมทนา 
   -ประธานกรวดน้ า 
   -ประธานกราบลาพระรัตนตรัย 
   -ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
    มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
    (ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพ) 
   -ประธาน ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณตักบาตร 
   -พระสงฆ์และสามเณร เดินรับบิณฑบาต 
   -ประธานและผู้ร่วมพิธีใส่บาตรพระสงฆ์ 
   -เสร็จกิจกรรม 

การแต่งกาย -ข้าราชการ/ทหาร/ต ารวจ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  :  เครื่องแบบปกติขาว  ไม่สวมหมวก 
            -องค์กรเอกชน/ประชาชน  : ชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา  หรือชุดสุภาพ  โทนสี
เหลือง  
 
 
 

๒. พิธีถวายพานพุ่ม ….. 
 
 



๑๖ 
 

  

๒. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ  ถวายราชสดุดี  และถวายบังคม 
    ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย   
    เวลา  ๐๘.๐๐ น. -ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี 

-ถวายพานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงาน  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ตามล าดับ 

   -นายอ าเภอล าทะเมนชัย  เดินทางถึงบริเวณพิธีและเข้าประจ าจุด 
   -นายอ าเภอล าทะเมนชัย ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
   -นายอ าเภอล าทะเมนชัย กล่าวถวายราชสดุดีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
    ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร 
   -นายอ าเภอล าทะเมนชัย  น าผู้ร่วมพิธี ถวายบังคม 
    (สุภาพสตรี) ที่มิได้แต่งกายด้วยชุดปกติขาว  หมอบกราบ 
   -เสร็จพิธี 

การแต่งกาย -ข้าราชการ/ทหาร/ต ารวจ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  :  เครื่องแบบปกติขาว  ไม่สวมหมวก 
  -องค์กรเอกชน/ประชาชน  : ชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา  หรือชุดสุภาพ  โทนสี
เหลือง 

พานพุ่มราชสักการะ    ๑. พานพุ่มดอกไม้ของประธาน   เป็นพานดอกไม้สดโทนสีเหลือง 
                   ๒. พานพุ่มดอกไม้ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/ประชาชนเป็นพานพุ่ม 
ดอกไม้สด/ดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง 
 

๓. กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ  “เราท าความดีเพื่อ ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์” 
    เวลา  ๐๙.๐๐ น. -กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
              ณ วัดสุมังคลาราม  บ้านตลาดหนองบัววง  หมู่ที่ ๙  ต.ขุย   
การแต่งกาย -ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง หมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจ าตัวจิตอาสา)  

             -ชุดพร้อมปฏิบัติงาน (เสื้อโทนสีเหลือง) 

   
  

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ที่ ฝ่ายรับผิดชอบ กิจกรรมที่ต้องท า ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 สถานที ตักบาตรขา้วสาร
อาหารแห้ง (ภาคเช้า) 
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอ
ล าทะเมนชยั 
 

 นิมนต์พระสงฆ์ 
 จัดหายานพาหนะรับส่งพระ  
 ล้างหอประชุม 
 โต๊ะ เก้าอี   ส าหรับใส่บาตร 
 ข้าวต้ม น  าปานะ ถวายพระสงฆ์  
 เต็นท์โรงอาหาร 
 จัดหาเครื องดื ม (น  าปานะ) 
 เครื องไทยธรรม 10 ชุด 
 ประดับผ้าตรงอาสน์สงฆ์ 
 จัดหาพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที  ๙  
       พร้อมประดบัเครื องทองน้อย ดอกไม้สด 
       (พิธีภาคเช้า) และประดับดอกไมโ้ต๊ะหมู่บูชา 

อ าเภอด าเนินการ 
วัดทีเข้าร่วมกจิกรรมฯ 
ทต.หนองบัววง 
ทต.หนองบัววง 
ทต.หนองบัววง 
ทต.หนองบัววง 
ทต.หนองบัววง 
ทต.หนองบัววง 
ทต.หนองบัววง 
ทต.หนองบัววง 
 

  อ.ท า นส.       
    ส่งให้ 

 โต๊ะหมู่บูชา 2 ชุด พร้อมอาสน์สงฆ ์ 
 เสื อ  พรมน  าเงิน และแดงยาว   
 โซฟาหลุยซ์  ๑  ตัว , กระโถน,  ที หยาดน  า 

ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านฯ  

2 จัดเตรียมสถานที  
-หอประชุมอ าเภอ 
  

  เต็นท์ใหญ่  จ านวน ๒ หลัง 
  ผูกผ้าประดับเต็นท์ (สีเหลือง-ขาว) 
 โต๊ะลงทะเบียนพานพุ่มฯ 

ทต.ขุย หาผ้ามาเอง 

  ตกแต่งประดับเวที   
  จัดหาพระบรมฉายาลักษณ ์รัชกาลที  ๙ 
         พร้อมติดตั ง 
 โต๊ะวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ 
  ผูกผ้า (สีเหลือง  ขาว) 
  ประดับธงชาต ิ

ทต.ไพล หาผ้ามาเอง 

 จัดและตกแต่งดอกไม้บริเวณเวท ี
       โต๊ะเครื องราชสักการะ(ดอกไม้สด) 
 ดอกไม้แสตนประธาน(กศน.),พิธกีร ๒ ชุด 
 ดอกไม้ชุดรับแขก  ๑  ชุด 
 หญ้าเทียม 

ทต.บ้านยาง ดอกไม้โทนสี
เหลือง 

 จัดหาเก้าอี  และเก็บ   ๓๐๐  ตวั 
 จัดเก้าอี ในหอประชุม และในเต็นท์  
 เครื องเสียง 

ทต.ช่องแมว  

3 พิธีการ  ประชาสัมพันธ์งาน 
       และก าหนดขั นตอนพิธกีาร 

ผอ.วิวัฒน ์ และทีมงาน  

4 ฝ่ายการจราจร  จัดระเบียบการจราจร 
       และที จอดรถ 

-สภ.ล าทะเมนชัย 
-อพปร. 

 

5 ฝ่ายรักษาพยาบาล  เตรียมความพร้อมด้านยาแก่ผู้ร่วมงาน -รพ.ล าทะเมนชัย /สนง.สาธารณสุข  
6 ฝ่ายอ านวยการ  เตรียมค ากล่าว 

 ลงทะเบียนฯ 

ปกครองอ าเภอ  

7 ถวายจตุปัจจัย + ปิ่นโต -+-
ผ้าไตร 
 

 ถวายจตุปัจจัย พระภกิษุ  ๑๐ รูป  - 
       -ปค. สธ. อปท.5 ปศ. ตร. รพ. 
 ปิ่นโต  ๑๐ ชุด  
        -ศูนย์เครือข่ายครู  วธ. สด.  ทถ. กษ.  กน.4    
 ผ้าไตร  ๑๐  ชุด (สจ.ชยกฤต) 

-ส่วนราชการทุกสว่น  

 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 


