
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันพุธที่  10  เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา  13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม   
ล าดับที่ ชือ่  -  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 นายเต็ม  ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย เต็ม  ฤทธิ์ไธสง 
5 นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร 
6 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
7 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
8 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
9 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 

10 นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 
11 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
12 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
13 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 
14 นายสมยศ  แหงไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สมยศ  แหงไธสง 
15 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 
16 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 านักปลัดเทศบาลฯ นุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ 
6 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สุปรียา   มูลจันทร์ 
7 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร  เทนไธสง 
8 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
9 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 

10 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   
11 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดาวดี  ปีตะเสน 
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 
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17 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
18 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
19 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 

20 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 

21 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 

22 นางสาวอรรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรรวรรณ  กล้าหาญ 
23 นายอภิวัฒน์  อินทร์นอก พนักงานจ้างทั วไป อภิวัฒน์  อินทร์นอก 
24 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
25 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
26 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
27 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
28 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
29 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
30 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
31 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
32 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
33 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
34 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
35 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    51   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน      4   คน 

1.  นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู  ปฏิบัติงาน 
2.  นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
3.  นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
4.  นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.  ขอขอบคุณ 

 -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ตลอดจน ประชาชนทุกท่าน ที ร่วมตั งด่านจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วัน
อันตราย) ตั งแต่วันที  28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที  3 มกราคม 2561 และจัดเวรยาม
รักษาการทุกหมู่บ้าน เพื อความปลอดภัย ของประชาชนผู้เดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงปีใหม่ 
2561 
-ทราบ-  
2.  ขอขอบคุณการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมศิริมงคลทั่วไทย      
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 
 -  ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็น         
พระราชกุศล เสริมศิริมงคลทั วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม  

พุทธศักราช 2561 ….. 
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พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที  31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 เวลาตั งแต่ 
19.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดใกล้บ้าน เพื อเป็นการเทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การสมาทานศีล สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ท าบุญตักบาตร ลด ละ เลิก
อบายมุข ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ 
รวมทั งเสริมศิริมงคลแก่ประเทศชาติ นั น ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที เข้าร่วมกิจกรรมฯ จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

  -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 
 1.  แผนปฏิบัติการโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
 - ด้วยกรมที ดินจะด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนดที ดินตามแผนปฏิบัติการโครงการ
เดินส ารวจจัดท ารูปแปลงโฉนดที ดินและเดินส ารวจออกโฉนดที ดินด้วยระบบ RTK GNSS 
N e tw o rk ให้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั่ ว ป ร ะ เท ศ  ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ  พ .ศ .2 5 6 1 
ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศก ำหนดจังหวัดที่จะท ำกำรส ำรวจรังวัด 
จัดท ำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตำมประกำศฯ รวม 30 จังหวัด รวมทั งจังหวัดนครราชสีมาด้วย 
 เพื อเป็นการสนับสนุนให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินส ารวจออก
โฉนดที ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมที ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
ผู้รับผิดชอบในการชี ระวังแนวเขตถือปฏิบัติดังนี   
 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นผู้มีหน้าที รับผิดชอบในการด าเนินการเกี ยวกับ        
การดูแลรักษาที สาธารณประโยชน์ รวมทั งที สาธารณประโยชน์ประจ าต าบลหมู่บ้าน ต่อผู้ยึดถือ
ครอบครองที ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ งการน าชี แนวเขตของที สาธารณประโยชน์
ควรจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ ง อย่าให้ผู้ใดบุกรุกที สาธารณประโยชน์ได้  
 1.2 การชี ระวังและรับรองแนวเขต ให้ด าเนินการดังนี  
  (1) การมอบหมายเจ้าหน้าที ออกไปชี ระวังและรับรองแนวเขต ให้พิจารณา
มอบหมายปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ       
ในกรณีไม่สามารถมอบหมายปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการได้ ให้พิจารณามอบหมาย
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ งคนไปร่วมชี ระวัง
และรับรองแนวเขต  
  (2) การออกไปชี และระวังแนวเขต ให้คัดเอกสารทางราชการที เกี ยวข้องไป
ด้วยทุกครั ง เพื อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการ เช่น ทะเบียนที สาธารณประโยชน์ ให้ใช้ความ
ระมัดระวัง ด้วยความรอบคอบ โดยอย่าให้มีการรุกล  าสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด 
  (3) ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที อื นที เกี ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น เทศบาล
ต าบล เพื อให้การชี ระวังและรับรองแนวเขตเป็นไปอย่างถูกต้อง หากพบข้อพิรุธหรือกรณี             
ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้รายงานนายอ าเภอทราบโดยเร็ว 
-ทราบ- 

2.  โครงการบริจาคเบี ยยังชีพ .... 
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   2.  โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
 - ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ด าเนินการตามมาตรให้การช่วยเหลือเพื อการยังชีพแก่
ผู้สูงอายุที มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยก าหนดแหล่งที มาของ
เงินเป็น 2 ส่วน คือ 
1) เงินภาษีสรรพสามิตในส่วนของสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ 2 ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 
2) โครงการบริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดย ครม.มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ
โครงการบริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยเริ มตั งแต่ 1 ธันวาคม 2560 เป็น
ต้นไป 
 ผู้ที ประสงค์บริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุให้แจ้งความประสงค์ที องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ น หรือส านักงานเขตที ลงทะเบียนรับเบี ยยังชีพไว้ หรือกรณีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด        
แต่อาศัยอยู่ กทม. แจ้งความประสงค์ที กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ น 
 เพื อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้ และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที มีสิทธิรับเบี ยยังชีพเป็น
ประจ ารายเดือนได้ร่วมบริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ จึงขอความร่วมมือทุกภาค
ส่วนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นที ทราบโดยทั วกัน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ มเติมได้ที  
www.dop.go.th 

  -ทราบ- 
 3.  แนวทางการปฏิบัติในการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้า
เมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง 
 - ตามที จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้อ าเภอขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน              
ฝ่ายปกครอง (นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ด าเนินการปราบปรามและ
จับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื อง นั น เพื อให้การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
ปกครองตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้ลักหลบหลบหนี       
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั งระบบ และสามารถเสริมสร้างความมั งคงซึ งเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศโดยรวม จึงให้ทุกอ าเภอด าเนินการ เพิ มเติมดังนี  
 1) ป้องกันและสกดักั นผู้หลบหนีเข้าเมือง โดย 
  - จัดตั งชุดปฏิบัติการหรือคณะท างาน 
  - จัดตั งจุดตรวจหรือจุดสกัดในพื นที  
  - ลาดตระเวนหรือเฝ้าตรวจพื นที ที ล่อแหลม 
  - หาข่าวเชิงรุก โดยใช้เครือข่ายด้านการข่าวในพื นที  
  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการทราบถึงบทลงโทษของการ
กระท าผิดกฎหมายในการลักลอบเข้าเมือง รวมทั งเห็นถึงความจ าเป็นและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการตามระบบการจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง เพื อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว 
 2) การด าเนินการปราบปรามและจัดกุมผู้หลบหนีเข้าเมือง โดย 
  - จะด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตาม
อ านาจหน้าที อย่างเข้มข้น เด็ดขาด โดยมุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อนายจ้าง 
นายหน้า ผู้น าพา ผู้ให้ที พักพิง และผู้ที เกี ยวข้องที ร่วมกระท าความผิด ตามกระบวนการทาง
กฎหมาย 
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  - ด าเนินการมิให้มีการลักลอบกลับเข้ามาใหม่ของคนต่างด้าวในพื นที  โดยร่วม
บูรณาการท างานร่วมกันกับงานความมั นคงอ าเภอด าเนินการแต่งตั งชุดปฏิบัติการระดับอ าเภอ
เมื อไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั งหนึ ง เพื อปฏิบัติหน้าที ตามแนวทางต่อไป    
-ทราบ- 

4.  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” 
  - อ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดจัดโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” เพื อ
สร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ท างานเป็นทีม มี
เป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง  ส าหรับ
เดือน กุมภาพันธ์๒๕๖1 ก าหนดในวันที่...........กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ทต.หนองบัววง)  

   -ทราบ-   
    5.  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖1 

 - อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ าเดือน 
มกราคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป        
ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ต าบลขุย 

   -ทราบ- 
 6.  การจัดสรรงบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 1) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ได้แก่ 
  - โครงการจัดหาแหล่งน  าเพื อการเกษตร บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที  6 ต าบล
ไพล อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 250,000 บาท 
 2) การสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ได้แก่ 
  - โครงการขุดขยายสระหนองบักอุ้ย บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที  15 ต าบลช่องแมว 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองจาน หมู่ที  9 ถึง
บ้านมาบป่าแดง หมู่ที  11 ต าบลช่องแมว อ าเภอล าทะเมนชัย 

   -ทราบ- 
 7.  โครงการท าดีเพื่อพ่อ (ท าความสะอาดบริเวณที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย) 
 - ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ท าดีเพื อพ่อ” ร่วมกับก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจิตอาสาฯ เป็นประจ าทุกเดือน ส าหรับเดือนมกราคม 2561 ก าหนดจัด
กิจกรรมในวันพุธที  10 มกราคม 2561  
-ทราบ- 

 2.2  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย 
   1.  การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

  - ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเบิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 
ต้องยื นแบบค าขอการด าเนินกิจการที ส านักงานรับจดทะเบียนพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ ดังนี  

1) หนังสือส าคัญแสดง ….. 
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  1) หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) 
  2) เอกสารส าคัญการด าเนินการ (ท.ว.ช.3)  
  3) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื นแบบ 
  4) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  5) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2 และ 3 สูญหาย) 
  6) ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก 
  7) แผนประกอบการ 
  8) ผลการด าเนินงาน 
-ทราบ- 
 2.  โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้
มาตรการรักษา 
  - เสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
  1) มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมข้าวโพดเลี ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เมื อวันที  26 กันยายน 2560 
  2) คุณสมบัติของเกษตรกร 
    - มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
    - ขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
    - เป็นพื นที นาที ทางราชการเอกสารสิทธิ์ให้เกษตรกรตามกฎหมาย 
    - เกษตรกรร่วมโครงการได้ตั งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่  
  3) เกษตรกรจะต้องยื นแบบแสดงความจ านงและกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 
  4) เกษตรกรต้องแจ้งการยืนยันเพาะปลูกในแบบยืนยันและปลูกแล้วอย่างน้อย 15 
วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน 
  5) การรับเงินสมทบคณะท างานตรวจสอบระดับต าบล 
  6) คณะกรรมการระดับอ าเภอพิจารณารับรองสิทธิ์และส่งข้อมูลให้ จังหวัด และ 
ธกส. สาขาใหญ่โอนเงินเข้า บ/ช เกษตรกร 
-ทราบ- 

   3.  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
     เงื่อนไข 

  1) เน้นกลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก 5 คนขึ นไป พื นที ไม่ต  ากว่า 100 ไร่ อยู่ในชุมชน
เดียวกัน 
  2) มีแหล่งน  าที เหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ 
  3) เอกสารสิทธิ์ตามรายชื อผู้ครอบครอง 
  4) จัดท ารายละเอียดการปลูกข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นงบอุดหนุน  
  1) ผ่านการพิจารณาจาก SC ให้เขา้ร่วมโครงกำร 
  2) การผลิตตามมาตรการข้าวอินทรีย์ 
    - พื นที เพาะปลูก ไม่มีสารตกค้างหรือปนเปื้อนสารเคมี 
    - แหล่งน  า ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตราย 
 

- ดิน/ปุ๋ย ใช้ตามค าแนะน า …. 
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    - ดิน/ปุ๋ย ใช้ตามค าแนะน าของกรมการข้าวแนะน า 
    - จัดตามกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ทุกขั นตอน 
  3) การสนับสนุนงบประมาณ 3 ปี ๆ ละ 2,000 3,000 และ 4,000 บาท/ไร่ 
ตามล าดับ เมื อตรวจผ่านเกณฑ์ 
-ทราบ- 
 4.  โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน 
  - ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพิจารณาหลังจากด าเนินโครงการ 
  1) แต่งตั งคณะกรรมการ เบิก-จ่าย เงิน 
  2) จัดเวทีชุมชนการด าเนินงานต่อยอดโครงการ  
  3) สรุปรายงานผลให้ทางอ าเภอเป็นเอกสารหลังจากได้รับหนังสือ 7 วัน 
-ทราบ- 

  2.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
  1.  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560  
1) อุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ นรวม 17 ครั ง  
2) ผู้เสียชีวิตประจ าเดือน รวม 1 คน  
3) ผู้บาดเจ็บประจ าเดือน รวม 22 คน 
4) มีผู้กระท าผิดตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. + 4 ไม่  ดังนี  
 - ไม่สวมมวกนิรภัยขณะขับขี  17 คน 
 - เมาสุราไม่ขับรถ  6 คน 
 - มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 0 คน 
 - คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี  0  คน 
 - ไม่มีใบขับขี  8 คน 
 - ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด 2 คน 
 - ขับรถย้อนศร 0 คน 
 - โทรศัพท์ขณะขับรถ 0 คน 
 - ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 0 คน 
 - แซงในที คับขัน 0 คน 

   -ทราบ-  

 2.4  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย    
  - การด าเนินงาน 3 ด้านประสานใจ ทุกครอบครัวปลอดภัยทุกเทศกาล องค์ประกอบ           
3 ด่านฯ 

 1)  ด่านครอบครัว 
2) ด่านชุมชน 
3) ด่านบังคับใช้กฎหมาย (ต ารวจ) 
 
 

แผนผังการด าเนินงาน ….. 
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แผนผังการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -ทราบ- 

 2.5  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย 
  1.  การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต : ขังคอกไม่ปล่อยเลี้ยง 
   - โคเนื อใช้พื นที  8 ตารางเมตรต่อตัว 

  - การให้อาหารหยาบและอาหารข้น อาหารหยาบ 10% น  าหนักตัว, อาหารข้น 
1% น  าหนักตัว, มีรางน  า รางอาหาร ให้สัตว์ได้กินตลอดเวลา 
-ทราบ- 

  2.  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มี 2 วิธี คือ 
   - ผสมพ่อพันธุ์ 
   - ผสมเทียม 

-ทราบ- 
 3.  การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ         
โรคอหิวา 
-ทราบ- 

  4.  การใช้น้ าหมักชีวภาพในปศุสัตว์ น้ าหมักแบ่งออก 3 ประเภท ดังนี้ 
1) น  าหมักจากพืช 
2) น  าหมักจากสัตว์ 
3) น  าหมักจากพืชสมุนไพร 
-ทราบ- 

2.6  หน่วยสัสดีอ าเภอ ..... 
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 2.6  หน่วยสัสดีอ าเภอล าทะเมนชัย 
  1) การตรวจโรคทหารกองเกิน ก่อนการตรวจเลือกประจ าปี 2561 
  2) การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การทหารผ่านศึก ประจ าปี 2561 
  3) การจัดตั งเครือข่ายทหารผ่านศึกอ าเภอล าทะเมนชัย 

-ทราบ- 

 2.7  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย 
  1.  การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2560 

  - ตามที อ าเภอล าทะเมนชัย ได้จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2560 
เมื อวันที  16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัยนั น ในการด าเนินงานได้
มีกิจกรรมประกวดค าขวัญของอ าเภอล าทะเมนชัย ทั งนี  คณะกรรมการตัดสินการประกวดค า
ขวัญอ าเภอล าทะเมนชัย ได้เรียบเรียงค าขวัญอ าเภอล าทะเมนชัยเรียบร้อยแล้ว ดังนี  จึง
ประชาสัมพันธ์ค าขวัญอ าเภอล าทะเมนชัยมาเพื อทราบ 
  เมืองล าน้ าสองสาย   
  ล าทะเมนชัย – แม่น้ ามูล 
  เพิ่มพูนวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
  งามผ้าไหมลายไขว้ตาล่อง 
  ย้อนมองพิพิธภัณฑ์วัดศิริชัย 

    สุดแดนไกลชายแดนตะวันออกโคราช 
 -ทราบ- 
   2.  การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2561 
 -ทราบ- 
  3.  การจัดงาน “ตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปันอีสานหนึ่งเดียว” 

  - ก าหนดจัดงานระหว่างวันที  25 – 27 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที ว่า
การอ าเภอล าทะเมนชัย 

 -ทราบ- 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 
2. เตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
3. จดัโครงการฝึกอบรมเพื อเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561  

  -ทราบ- 

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน ธันวาคม 2560 
   รายรับ          9,188,601.62   บาท     
   รายจ่าย         5,344,398.13   บาท 

-ทราบ- 

3.  กองช่าง  
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3.  กองช่าง  
 3.1  กิจการประปา 
   1) การขอใช้น  าประปาชั วคราว จ านวน 2 ราย   
    - นางสมบูรณ์  เพ็ญการ  หมู่ที  4 
    - นางทองย้อย  ธรรมปัตโต  หมู่ที  10 
   2) ซ่อมแซมน  าประปาในเขตเทศบาลต าบลขุย 
    - ซ่อมแซมน  าประปา หมู่ 7 บ้านหนองไผ่ วันที  5 ธ.ค. 2560 
    - ซ่อมแซมน  าประปา หมู่ 4 บ้านหนองสะแก วันที  6 ธ.ค. 2560 
    - ซ่อมแซมน  าประปา หมู่ 7 บ้านหนองไผ่ วันที  6 ธ.ค. 2560 
    - ซ่อมแซมน  าประปา หมู่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา วันที  6 ธ.ค. 2560 
    - ซ่อมแซมน  าประปาหน้า รพ.ล าทะเมนชัย วันที  16 ธ.ค. 2560 
    - ซ่อมแซมน  าประปา หมู่ 10 บ้านขุยใหม่พัฒนา วันที  17 ธ.ค. 2560 
   3) แพสูบน  ารั ว ท าการซ่อมแซมแพสูบน  า 
   4) ขุดลอกรางระบายน  า ล้างท่อระบายน  า หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
   5) เปลี ยนหลอดไฟสี แยกหน้า รพ.ล าทะเมนชัย   
 3.2  ด้านเอกสาร 
   1) เข้าร่วมโครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและ   
การบริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที  25-26 ธันวาคม 2560  
   2) แต่งตั งผู้แทนน าท าการรังวัดและรับรองแนวเขตหนังสือส าคัญส าหรับที หลวง 
เลขที  30964 (หนองกรดละเลิงสาธารณประโยชน์) และแจ้งให้ส านักงานที ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาชุมพวง ทราบ 
   3) ช าระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตหนังสือส าคัญส าหรับที หลวง 
เลขที  30964 (หนองกรดละเลิงสาธารณประโยชน์)  
   4) ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ทดสอบวัสดุว่าได้ค่ามาตรฐานเหล็ก
ชั น SR 24 สำหรับงานโครงกำรก่อสร้ำงระบบกำรระบำย บ่อพัก วำงท่อระบำยน  า ซอยหมู่ที  3 
เชื อมหมู่ที  4 หมู่ที  3 บ้าหนองโป่ง 
   5) รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง พ.ศ.2560 
   7) ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ทดสอบวัสดุ  ว่าได้ค่ามาตรฐาน
คอนกรีตประเภท ค.2 ส าหรับงานโครงการก่อสร้างระบบการระบาย บ่อพัก วางท่อระบายน  า 
ซอยหมู่ที  3 เชื อมหมู่ที  4 หมู่ที  3 บ้านหนองโป่ง 
   8) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นตามอ านาจหน้าที  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3.5  ด้านอื นๆ 
    1) โครงการซ่อมแซมถนนดินหนองผักแว่น หมู่ ที  10 บ้านขุยใหม่ พัฒนา 
งบประมาณ 17,000 บาท ส ารวจ+ท าประมาณการแล้ว 
    2) โครงการซ่อมแซมระบบระยายน  า บ่อพัก วางท่อระบายน  า รางระบายน  า ทาง
ไป รพ. ล าทะเมนชัย หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 65,040 บาท ส ารวจ+ท าประมาณ
การแล้ว 
 

3) โครงการซ่อมแซม 
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    3) โครงการซ่อมแซมถนนดินเครือจาน หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา งบประมาณ 
7,600 บาท ส ารวจ+ท าประมาณการแล้ว 
    4) โครงการซ่อมแซมถนนดินหนองผักแว่น หมุ่ที  10 บ้านขุยใหม่ พัฒนา 
งบประมาณ 17,000 บาท ส ารวจ+ท าประมาณการแล้ว 
    5) ส่งมอบโครงการ ขยายเขตบริการน  าประปาของเทศบาลต าบลขุย คุ้มเมืองยาง 
หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่ 
    6) ส่งมอบโครงการ ขยายเขตบริการน  าประปาของเทศบาลต าบลขุย คุ้มอ่างทอง 
หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่ 
    7) ส่งมอบโครงการ ขยายเขตบริการน  าประปาของเทศบาลต าบลขุย ซอยบ้าน        
ตายุ้ย หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
    8) ส ารวจและประมาณราคาถนนคุ้มเมืองจาก-ทางเข้าดง 
-ทราบ- 

4.  กองการศึกษา    
 - เข้าร่วมโครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที  25-26 ธันวาคม 2560  
-ทราบ- 

5.  กองสาธารณสุข 
 5.1 ยอดจ่ายเบี ยยังชีพ ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 
   ผู้สูงอายุ     497  ราย   งบประมาณ  327,700  บาท 
   พิการ        300  ราย   งบประมาณ  240,000  บาท 
   เอดส์            6  ราย    งบประมาณ      3,000  บาท 
     รวมงบประมาณทั งสิ น    570,700   บาท 
 5.2 ด้านรายงาน 
1. รายงานสรุปจ านวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี ยยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (มฝ.2) 
3. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล 
4. รายงานส ารวจ อปท. ที เข้าร่วมการด าเนินงานกองทุนต่างของ สปสช. 
5. รายงานการเงินของทุน สปสช.ทต.ขุย ไตรมาส 4 
6. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน กองทุน สปสช.ทต.ขุย รายงานประจ าปี 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 
   -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-  ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกทางขึ นอ่างหนองไผ่ 2 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
-ทราบ- 
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ปิดประชุมเวลา  11.00 น.   
   
 
 
 (ลงชื อ )                                           ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 
 

   
     (ลงชื อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


