
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันพฤหัสบดีที่ 6  เดือน ธันวาคม 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 นางประภาศิริ   ค  าจุล รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ประภาศิริ   ค  าจุล 
3 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
4 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
5 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
6 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
7 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 
8 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
9 นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 บุญยัง  ทนน  า 

 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 



๒ 

 

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 
33 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 
34 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    43   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    10   คน 
 

1. นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

2. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

3. นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

4. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

5. นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

6. นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

7. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1 ปฏิบัติงาน 

8 นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
9. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

10. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  แนะน ำตัวข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ 

-  นายวิศววิศว์  วงศ์สมศรี    ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 
          ย้ายมาด ารงต าแหน่งอ าเภอล าทะเมนชัย 

๒)  กำรจัดกิจกรรมป่ันจักรยำน “Bike อุ่นไอรัก” คลำยควำมหนำว สำยน  ำแห่ง  รัตนโก
สินธุ์ วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
3)  วันหยุดเทศกำลปีใหม่  ๒๕๖๒ 

 - เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่เดินทาง
ไปท่องเที่ยวและกลับภูมิล าเนาเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก          
แก่ประชาชน โดยเฉพาะระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒  
อ าเภอ   ล าทะเมนชัยเห็นควรจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดอ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒  และจัดท าป้ายค าขวัญ “ปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอด
ทุกข”์   
 

ระเบียบวาระที  2 ….. 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

  ๑)  กำรเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่ ๒๕๖๒ (ห้วงระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒) 

 -  เพ่ือเป็นการเตรียมความในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเป็นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของ
ประชาชน จึงขอให้ทุกทุกภาคส่วนบูรณาการในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในท้องถิ่น ต าบล 
หมู่บ้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในห้วงระหว่างเวลา
ดังกล่าว 

ช่วงเดินทางกลับภูมิล าเนา  วันที่ ๒๘ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖1 
ช่วงเฉลิมฉลอง อยู่ในพื้นท่ี  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ช่วงเดินทางกลับไปท างาน  วันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
2)  กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง            

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
 3)  กำรออกหน่วยบริกำรอ ำเภอเคลื่อนที่ ประจ ำเดือน ธันวำคม  ๒๕๖๑ 
  -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่  ประจ าเดือน 
ธันวาคม  ๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑  ตั งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ศำลำวัดบ้ำนอ้อ  บ้ำนอ้อ หมู่ที่ ๒  ต ำบลไพล   
 4)  กำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรท ำดีเพื่อพ่อ ประจ ำเดือนธันวำคม ๒๕๖๑ 
 -  ตามที่อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ท าดีเพ่ือพ่อ” ของทุกเดือน นั้น  
ส ำหรับเดือนธันวำคม ๒๕๖๑  ก ำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ ธันวำคม  ๒๕๖๑   
 5)  โครงกำร “พบปะสนทนำ จิบกำแฟยำมเช้ำ” 
       -  อ าเภอล าทะเมนชัยจัดท าโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ท างานเป็นทีม มี
เป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง  ส ำหรับ
เดือนมกรำคม ๒๕๖๑ ก ำหนดในวันที่.............มกรำคม ๒๕๖๒  ตั งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ น.             
ณ บ้ำนพักนำยอ ำเภอล ำทะเมนชัย (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ปกครองอ ำเภอ   ล ำทะเมนชัย) 

 2.2  ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ ๑๑ จังหวัดนครรำชสีมำศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขต
กำรศึกษำ ๑๑ จังหวัดนครรำชสีมำ  

 - ประชำสัมพันธ์และแจ้งกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ และของหน่วยบริกำรฯ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ฯ ช่วยเหลือระยะแรก
เริ่ม ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อมผู้พิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ 
จัดหาสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งประสานการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนร่วมด้านการศึกษาอ่ืนๆ   โดยช่วยเหลือคนพิการที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ  
 - หากพบเด็กพิการ ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ ๑๘ ปี ที่ยังไม่ได้รับการศึกษา หรือยังไม่เข้า          
สู่ระบบโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการล าทะเมนชัย 
๑. คุณครู รังสิยา  ศรีมหันต์    หัวหน้าหน่วยบริการล าทะเมนชัย ๐๙๓-๓๒๑๒๖๒๘ 
๒. นางสาวสุภาพร  ตองติดรัมย์  บุคลากรหน่วยบริการล าทะเมนชัย ๐๙๓-๐๗๕๕๑๔๘ 



๔ 

 

 2.3  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำล ำทะเมนชัย 
               ๑)  โครงกำรสินเชื่อชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปี ปีกำรผลิต ๒๕๖๑/๖๒ 

 - เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และคลายความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย          
ในครัวเรือน ระหว่างรอการขายผลผลิต รวมถึงสร้างทางเลือกในการขายข้าวเปลือกช่วงที่ราคา
ตกต่ า   
 * โครงกำรเริ่มตั งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ถึง ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒” 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 
 ๑.เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 ๒.หลังเก็บเกี่ยว ขอให้ท าการลดความชื้น สิ่งเจือปน และดูแลคุณภาพข้าว 
 ๓.น าข้าวเปลือกข้ึนยุ้งฉาง 
 ๔.ติดต่อ ธ.ก.ส.เพ่ือตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพข้าวเปลือก 
 ๕.ธ.ก.ส.พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
 ๖.โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน ๓ วัน 
วงเงินที่จะได้รับ  ประกอบด้วย 
 -วงเงินสินเชื่อ  ๑๑,๘๐๐ บาท/ตัน  จาก  ธ.ก.ส. 
 -รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 -ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ๓,๗๕๐ บาท/ตัน 
 -ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง  ๑,๕๐๐ บาท/ตัน 

   ๒.๔  สำธำรณสุขอ ำเภอล ำทะเมนชัย  
       ๑)  รำยงำนเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 

     1.1  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม 2561 ถึงวันที  29 พฤศจิกายน 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  
จ านวนทั งสิ น 3,171 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  120.33 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 2 ราย ที อ าเภอปากช่องและสีคิ ว (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  15 ของจังหวัด) อ าเภอล า
ทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที   1  มกราคม ถึงวันที   29 พฤศจิกายน 2561 
จ านวนทั งสิ น 57 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 173.97 ต่อประชากรแสนคน ซึ งสูงกว่าระดับ
จังหวัด          (เดือนตุลาคม พบผู้ป่วย 12 ราย พฤศจิกายน พบผู้ป่วย 12 ราย)  ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต 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 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

บ้านยาง 0 0 0 6 0 2 1 1 4 2 0 0 0 0 3 0 0      19 

ไพล 
1 3 1 0 1

0 
1 0 0 0 0             16 

ขุย 0 1 0 5 0 1 2 1 0 4             14 

รวม 57 

  
1.2 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ …. 
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     1.2 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที            
1 มกราคม 2561 ถึงวันที   24 พฤศจิกายน 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  
จ านวนทั งสิ น 9,538 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 361.93 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 19 ราย (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  11 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีราย งาน
ผู้ป่วย นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที   24 พฤศจิกายน 2561 จ านวนทั งสิ น 110 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 335.72 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  

   ๒.5  โรงพยำบำลอ ำเภอล ำทะเมนชัย 
   - สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ ำเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
        *อุบัตเิหตุทางถนน เกิดข้ึน รวม  ๒๐ ครั้ง 
        *ผู้เสียชีวิตประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  จ านวน ๐ คน 
    -เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เสียชีวิต ๑ คน   
              ลดลง ๑ คน   
         *ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  รวม  ๒๕  คน 
    -เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  บาดเจ็บ ๒๒ คน เพ่ิมข้ึน ๓ คน 
    -ต าบลที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
     ต าบลขุย            ๑๔ คน 
     ต าบลช่องแมว        ๖ คน 
     ต าบลบ้านยาง        ๓ คน     
     ต าบลไพล             ๒ คน     
     นอกเขต               -  คน 
        *ประเภทยานยนต์พาหนะที่เกิดอุบัตเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
    -รถจักรยานยนต์         จ านวน  ๒๕ ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 
    -รถยนต์         จ านวน    ๐ ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๐) 

   ๒.6  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
 ๑)  สถำนกำรณ์โรคปำกและเท้ำเปื่อยในโคเนื อ โคนม กระบือ สุกร แพะ และแกะ 
       ๒)  สถำนกำรณ์โรค Africans Swine Fever ในประเทศจีน 

 ๓)  ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐด้ำนปศุสัตว์  รวม ๑,๗๙๘ รำย 
 - รอบแรก  จ านวน ๖๗๘ ราย (ตรวจสอบรายชื่อมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ              
เมืองยาง อ าเภอชุมพวง  ๑๖ ราย รายงานจังหวัดแล้ว ๓๕๖ ราย (รอบแรกที่มีรายชื่อ ๖๖๒ 
ราย) 
 - จั งหวัดตรวจสอบรายชื่อ มีซ้ าโครงการธนาคารโคกระบือเพ่ือเกษตรกร                   
ตามพระราชด าริ  จ านวน  ๘๒  ราย 

 - ยังไม่ได้รายงานจังหวัด  ๑,๑๒๐ ราย 
 ๔)  โครงกำร ๕ ประสำนสืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่  ถวำยในหลวง  ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒  ได้รับจัดสรร  จ านวน  ๖๑  ราย 

  5)  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลแปลงพืชอำหำรสัตว์ 
  ๒.๗  หน่วยสัสดีอ าเภอล าทะเมนชัย ….. 



๖ 
 

1) แจ้งทหำรกองเกินที่จะเข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำกองประจ ำกำรปี 
๒๕๖๒ 

 -  ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒  ส าหรับผู้ที่รู้หรือสงสัยว่าตนเองมีโรคที่ขัดต่อการรับ
ราชการทหารกองประจ าการ สามารถไปขอรับการตรวจได้ที่  โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก  
จ านวน ๒๑ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส าหรับผู้ที่มี
สภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงที่ยังไม่ได้แปลงเพศ หรือยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนร่างกาย สามารถ
ขอรับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกหรือโรงพยาบาลของรัฐที่มีแผนกจิตเวช  
เพ่ือขอรับหนังสือรับรองจากแพทย์ทางจิตเวชซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยว่าสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด
หรือไม่  ผู้ที่ขอตรวจโรคให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน, ใบส าคัญ(แบบ สด.๙), หมายเรียกเข้า
รับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) และรูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป เมื่อได้รับใบรับรอง
แพทย์จากคณะกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลให้น าไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกใน
วันตรวจเลือกฯ 
       ๒) ประชำสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสอบชิงทุนกำรศึกษำขององค์กำรสงเครำะห์ทหำร    
ผ่ำนศึก  เปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจ าการบัตรชั้น ๒ บัตรชั้น ๓ บัตรชั้น ๔ เพ่ือ
ด าเนินการสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การฯ  ประจ าปี ๒๕๖๒  เป็นเงินทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ต่อปีการศึกษา เพ่ือศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนส าเร็จปริญญาตรี           
ในประเทศ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๑. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจ าการ 
 ๒. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๓. มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ในขณะที่ยื่นค าร้องขอรับทุน 
 ๔. มีความประพฤติด ี

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษาก าหนดยื่นหลักฐานการสมัครสอบได้
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ในวันเวลาราชการ  

 ๒.๘  ส ำนักงำนวัฒนธรรมอ ำเภอล ำทะเมนชัย 
 -  กำรจัดงำนประเพณีบุญกุ้มข้ำวใหญ่ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 ตามที่อ าเภอล าทะเมนชัย โดยส่วนราชการทุกส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอ าเภอ ก าหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นประจ า
ทุกปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  วัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงอยู่ต่อไปและจัดหารายได้ เพ่ือด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ นั้น      

 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น 
2. รายงานการโอนเปลี ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2562  ครั งที  1  
3 . การบั นทึ กข้อมูลการใช้ พลั งงาน  (ค่ า ไฟ ฟ้ าและน  ามัน เชื อ เพลิ ง) ใน ระบบ              
www.e-report.energy.go.th 
 

4. รายงานข้อมูลอัตราก าลัง ….. 

http://www.e-report.energy.go.th/
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4. รายงานข้อมูลอัตราก าลังของเทศบาล รอบเดือนพฤศจิกายน 2561 
5. แจกเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 
6.  บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของส านักงาน ปปช. ในระบบ e-planNACC เรื อง
แผนป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564  ที ผ่านการประเมินได้ 138 คะแนน 
7. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
ประจ าปีงบประมาณ 2561  

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 
   รายรับ          8,635,671.25   บาท     
   รายจ่าย         6,302,174.13   บาท 

3.  กองช่าง  
3.1. กิจการประปา 

 1) ขออนุญาตใช้น  าประปาชั วคราว จ านวน 1 ราย 
   - น.ส. นัฐรินทร์  เจริญรุ่งเรือง    
       2) ขอรับเงินประกันการใช้น  าประปา  จ านวน 200 บาท 
        - นางสุวารี   แฮมิลตัน   
 3.2 ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่   จ านวน  3 ราย  
      1) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื นที    จ านวน  1  ราย  
        - นายธีระ  เพียรอยู่  หมู่ที  4 
 2) แจ้งการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร จ านวน 1 ราย 
        - บริษัทอาร์อี ไบโอฟูลเอลส์ จ ากัด   
 3.3 งานด้านเอกสาร 
  2.1  ส ารวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นที ต้องการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณที เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน 
        2.2 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับค่าปรับปรุง ซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 
4.  กองการศึกษา     
     1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
 2) รายงานของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทยเพื อมอบให้ประชาชน พ.ศ.2562  
 3) โครงการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื อก าจัดยุงลายในเขตเทศบาลต าบลขุย 
 4) เมื อวันที  29 พฤศจิกายน 2561 ที ผ่านมากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ น
เทศบาลต าบลขุยได้รับรางวัลกองทุนต าบลบริหารจัดการดีเด่นระดับอ าเภอ โดยได้รับ           
โล่เกียรติยศจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9   

ที่ประชุม             -ทราบ- 
 

 ระเบียบวาระที  2 ….. 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน พฤศจิกายน   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)    นุชรี   วุฒิพุทธศาสตร์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม

      (นางนุชรี   วฒุิพุทธศาสตร์) 
              หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


