
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันอังคารที่ 8  เดือน มกราคม 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 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
4 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
5 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
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 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
8 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
9 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ยศพล  ทิพย์เนตร 

10 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
11 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
12 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
13 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
14 นางสาวภณดิา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
15 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
16 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
17 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
18 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
19 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
20 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
21 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
22 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
23 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 



๒ 

 

24 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
25 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
26 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
27 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 
28 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    37   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    16   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. นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

6. นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

7. นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป เดินทางไปราชการ 
8. นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง เดินทางไปราชการ 
9. นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เดินทางไปราชการ 

10. นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี ไมม่า 
11. นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป ไมม่า 

12. นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป ไมม่า 

13. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบัติงาน 

14. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

15. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

16. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  แนะน ำตัวข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ 

 -  นายเสกสรร  กลิ นพูน  ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ย้ายมาด ารงต าแหน่งนายอ าเภอล าทะเมนชัย ตั งแต่วันที  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
      มาปฏิบัติหน้าที ในต าแหน่งนายอ าเภอล าทะเมนชัย เมื อวันที   ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑    

๒)  ขอขอบคุณ 
 - ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ตลอดจนประชาชนทุกท่าน ที ร่วมตั งด่านจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ (๗ วัน
อันตราย)  ตั งแต่วันที  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที  ๒ มกราคม ๒๕๖๒  และจัดเวรยาม
รักษาการทุกหมู่บ้าน เพื อความปลอดภัยของประชาชน   ผู้เดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงปีใหม่ 
๒๕๖๒     
 

3)  ขอขอบคุณการจัด ….. 
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3)  ขอขอบคุณการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล  เสริมศิริมงคล            
ทั่วไทย  ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

   - ตามอ าเภอล าทะเมนชัยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระ
ราชกุศล เพื อเสริมศิริมงคลทั วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 
๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ -  ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลาตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป  ณ วัดใกล้บ้าน เพื อเป็นการสมาทานศีล สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา รวมทั งเสริม       
ศิริมงคลแก่ตนเอง  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที เข้าร่วมกิจกรรมฯ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 4)  การขับเคลื่อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 
  - ในการขับเคลื อนจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ขอความร่วมมือเทศบาลต าบลทุก
แห่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  เดือนละ ๑ ครั ง  โดยได้ก าหนดแผนฯ 
ดังนี  
 วันที  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพหลักเทศบาลต าบลหนองบัววง  ณ..............................  
 วันที  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าภาพหลักเทศบาลต าบลขุย  ณ..................................  
 วันที  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพหลักเทศบาลต าบลบ้านยาง  ณ.................................   
 วันที  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒  เจ้าภาพหลักเทศบาลต าบลช่องแมว  ณ................................  
 วันที  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพหลักเทศบาลต าบลไพล  ณ..................................  
 ทั งนี   ขอเชิญจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และสถานที 
ก าหนด 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

๑)  การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ 
 -  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั งได้แจ้งการออกประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั ง เรื องการแบ่งเขตเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั ง ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที  ๑๓๕ ตอน ๑๐๑ ก  เมื อวันที  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้ง
แผนการจัดการเลือกตั งฯ และร่างโครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั ง ส.ส.  เพื อเตรียมความ
พร้อมการจัดการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 -  จังหวัดนครราชสีมาแบ่งเขตเลือกตั งออกเป็น ๑๔ เขตเลือกตั ง  ส าหรับอ าเภอ
ประทาย, โนนแดง, เมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชัย และอ าเภอคง (เฉพาะต าบลเทพาลัย ต าบล           
ขามสมบูรณ์ และต าบลตาจั น)  อยู่ในเขตเลือกตั งที  ๖  
แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

วัน / เดือน / ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 
๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ -พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ -ครม. น าร่าง พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั ง ส.ส. ขึ นทูลเกล้า  
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ -ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั ง ส.ส. พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ  
๒ ม.ค. ๒๕๖๒ -พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั ง ส.ส. มีผลใช้บงัคับ  
๔ ม.ค. ๒๕๖๒ -กกต. ประกาศ  (๑) ก าหนดวนัเลือกตั ง 

                    (๒) วันรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั ง 
                    (๓) จ านวน ส.ส.แบบแบง่เขตเลือกตั งที พึงมีแต่ละจังหวัดและ
จ านวนเขตเลือกตั งแบบแบ่งเขตของแต่ละจังหวัด 
                    (๔) ก าหนดสถานที ที พรรคการเมืองจะส่งบัญชรีายชื อผู้สมัคร 
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2)  ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต 
  -  ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดออกรับบริจาคโลหิตในพื นที 
อ าเภอล าทะเมนชัยในวันอังคารที  ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอ าเภอล า
ทะเมนชัย เพื อจัดหาโลหิตไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 3)  กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย 
 -  ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดรอบที ว่า
การอ าเภอล าทะเมนชัย เป็นประจ าทุกเดือน นั น  ส าหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๒  ก าหนดจัด
กิจกรรมในวันก าหนดจัดกิจกรรมในวัน................ที.่...........เดือนมกราคม ๒๕๖๒   
 4)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดจัดโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” เพื อ
สร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ท างานเป็นทีม                 
มีเป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง  ส าหรับ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก าหนดในวันที่..........กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.                    
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัววง (หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลต าบลหนองบัววง) 
 5)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 
       -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ าเดือน 
มกราคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสะแก   หมู่ที่ ๔  ต าบลขุย  
 
 

6)  การส่งมอบบัตรสวัสดิการ ….. 
 
 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื อ 
๑๐-๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ -ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั งลว่งหน้า (ในเขต/นอกเขต/นอกราชอาณาจักร)  
๑๔-๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒  -รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั ง 

-พรรคการเมืองแจ้งรายชื อบุคคลที จะแต่งตั งเป็นนายกรัฐมนตรี 
 

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ -ประกาศบัญชีรายชื อผู้สมัคร ส.ส.  
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒ -วันสุดทา้ยประกาศบัญชีรายชื อผู้มีสิทธิ์เลือกตั ง 

-วันสุดทา้ยประกาศก าหนดหนว่ยเลือกตั ง/ที เลือกตั ง 
 

๓ ก.พ. ๒๕๖๒ -กกต.เขต  สรรหา/แต่งตั ง กปน. 
-วันสุดทา้ยสง่หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 

 

๔-๑๖ ก.พ. ๒๕๖๒ -วันลงคะแนนเลือกตั งนอกราชอาณาจักร  
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ -วันสุดทา้ย เพิ มชื อ – ถอนชื อ ผู้มีสิทธิเลือกตั ง  
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ -วันลงคะแนนเลือกตั งลว่งหน้าในเขตเลือกตั ง / นอกเขตเลือกตั ง  
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๒ -วันสุดทา้ยรวมบัตรลงคะแนนเลือกตั งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั ง / นอกราชอาจักร  
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒  -วันเลือกตั้ง ส.ส. 

-นับคะแนนบัตรเลือกตั งล่วงหนา้ในเขต / นอกเขตเลือกตั ง / นอกราชอาณาจักร 
 

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ -วันสุดทา้ยประกาศผลการเลือกตั ง  
๕ พ.ค. ๒๕๖๒ -วันสุดทา้ยจัดท าบญัชีรายชื อผูม้ีสิทธิเลือกตั งที ไมไ่ปใชส้ิทธิเลือกตั งและไม่แจ้งเหตุ

ที ไม่อาจไปใชส้ิทธิเลือกตั งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั นไม่ใช่เหตุอันสมควร 
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   6)  การส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม) 
 -  สรุปการน าส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยม ยั งยืน ในกลุ่มผู้พิการ 
ผู้สูงอายุหรือผู้ที ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในปี ๒๕๖๐ (เพิ มเติม) 

ล าดับ ต าบล 

จ านวนบัตร จ านวนผู้มสีิทธิ จ านวนผู้มสีิทธิ จ านวนบัตร 

หมายเหต ุที น าส่ง รับบัตรแล้ว ปฏิเสธการรับบตัร คงค้าง 

(ใบ) (ราย) (ราย) (ใบ) 

1 ขุย 223 ๑๙๙ 0 ๒๔   

2 บ้านยาง 323 ๓๑๒ ๑ ๑๐ ปฏิเสธ(เสียขีวิต)  

3 ช่องแมว 685 ๖๖๔ 2 ๑๙ ปฏิเสธ(เสียขีวิต) 

4 ไพล 144 ๑๓๔ ๓ ๗ ปฏิเสธ(เสียขีวิต) 

รวมทั งสิ น 1,375 ๑,๓๐๙ ๖ ๖๐   

     - ปัญหาอุปสรรคที ไม่สามารถจ่ายบัตรให้หมดได้ เนื องจาก ผู้มีรายชื อในบัตรไม่อยู่ ในพื นที  
ไปรับจ้างต่างจังหวัด (รับจ้างตัดอ้อย) 
 7)  โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 -  จังหวัดแจ้งแผนปฏิบัติการโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื อนที  เพื อดูแล
ประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที  ๙  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ส าหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๒  อ าเภอล าทะเมนชัย ก าหนดออกหน่วยแพทย์เคลื อนที ในวัน
พฤหัสบดีที      ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  ณ ศาลาวัดศรีปทุมาราม  บ้านหนองดู่  หมู่ที  ๑๐ ต าบล
บ้านยาง   

8)  ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครู ใหญ่และครูใหญ่พระเทพ
วิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 -  ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณี
พิ เศษ ประจ าปี  ๒๕๖๑ ระหว่างวันที  ๒๑ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  ณ  ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาจนา ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฌาปนสถานชั วคราว วัดหนองแวง 
(พระอารามหลวง) ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน อ าเภอเมืองขอนแก่น  

 -  จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด และประชาชนทั วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในพิธีดังกล่าว ดังนี    ๑.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม   ๒.ร่วมถวายจตุปัจจัยและเครื อง
ไทยธรรม          ๓.ร่วมออกโรงทาน  ๔.ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๐๒๐๕๗  ในวันและเวลาราชการ 
 9)  การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 

-  ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที เกี ยวข้องพิจารณา
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณา
จัดตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในปีถัดไป เพื อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ  

ครุภัณฑ์ สิ งก่อสร้าง ….. 



๖ 
 

ครุภัณฑ์ สิ งก่อสร้าง จากยางพาราเพิ มมากขึ น เช่น บล็อกยางปูพื นภายนอกอาคาร (ทางเท้ า
สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
เป็นต้น จังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ด าเนินการดังนี  

๑.มอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ร่วมกับผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานกลางประจ าพื นที เพื อรับผิดชอบในการอ านวยการและ
ประสานงานกับท้องถิ นจังหวัด และผู้บริหาร อปท. ในการขอรับการสนับสนุนด าเนินการท า
ถนนด้วยการผสมยางพารา 

๒.มอบให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ นจังหวัด เชิญหน่วยงานที 
เกี ยวข้องหารือแนวทางการด าเนินโครงการท าถนนด้วยการผสมยางพาราฯ และชี แจงให้
ผู้บริหาร อปท. ทราบถึงความส าคัญของโครงการ 

๓.มอบหมายให้เกษตรอ าเภอประสานงานร่วมกับผู้อ านวยการยางแห่งประเทศไทย
สาขาในการรวบรวมรายชื อ สถานที ขายน  ายางพาราและท าหนังสือรับรองกลุ่มเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรที ประสงค์จะขายน  ายางพาราไปท าถนนหรือสิ งปลูกสร้างในพื นที ให้แก่ อปท. 
  10)  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ผลการ
จับกุมผู้กระท าความผิดเกี ยวกับยาเสพติด ปี 2561) 
1.  ผลการจับกุมวันที่ 1 ตุลาคม - 3๑ ธันวาคม 2561 
1.1 จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด รวมทั งสิ น  65   ราย  65  คน   แยกข้อหา ดังนี  
 (1) ข้อหาสมคบ จ านวน          -            ราย          -        คน 
 (2) ข้อหาผลิต   จ านวน          -            ราย          -        คน 
 (3) ข้อหาจ าหน่าย                     จ านวน          -            ราย          -        คน 
 (4) ข้อหาครอบครองเพื อจ าหน่าย  จ านวน         3            ราย          3       คน 
 (5) ข้อหาครอบครอง จ านวน         4            ราย          4       คน 
 (7) ข้อหาเสพ     จ านวน         34          ราย          34     คน 
    (8) เสพบ าบัด จ านวน         24          ราย          24     คน 
1.2 จ านวนของกลาง 
 (1) เฮโรอีน กก.   -   ก.   
 (2) ยาบ้า               177   เม็ด 
 (3) ไอซ์                 กก.   -   ก.   
 (4) กัญชาแห้ง         กก.   -   ก. 
  (5) กัญชาสด           กก.  -  ก.   
 (6) พืชกระท่อม       กก.  -  ก. 
  (7) สารระเหย         กป.   -   ถุง 
3. การจับกุมตามกฎหมายจับคดียาเสพติด จับกุมรวม  จ านวน   -  หมาย 
    (1) ข้อหาเสพ และครอบครอง         จ านวน    - หมาย 
    (2) ข้อหาครอบครองเพื อจ าหน่ายขึ นไป จ านวน    - หมาย 

2.  ผลการจับกุมระหว่าง..... 
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2.  ผลการจับกุมระหว่าง ๑ – ๓๑ ธันวาคม 2561 
2.1 จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด รวมทั งสิ น  17  ราย   17  คน    แยกข้อหา ดังนี  
 (1) ข้อหาสมคบ  จ านวน           - คน 
 (2) ข้อหาผลิต   จ านวน           - คน 
 (3) ข้อหาจ าหน่าย จ านวน           - คน 
 (4) ข้อหาครอบครองเพื อจ าหน่าย จ านวน           1 คน 
 (5) ข้อหาครอบครอง จ านวน           1 คน 
 (6) ข้อหาเสพ   จ านวน           11 คน 
 (7) ข้อหาเสพขับ จ านวน           1 คน 
 (8) เสพบ าบัด   จ านวน           3 คน 
2.1 จ านวนของกลาง 
(1) ยาบ้า  104    เม็ด                             
(2) ไอซ์                กก.    -     ก. 
(3) กญัชาแห้ง กก.    -     ก.         
(4) กัญชาสดกก.        กก.    -     ก. 
(5) พืชกระท่อม กก.    -     ก.         
(6) สารระเหย          กป.     -     ก. 
 11)  การเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่สงฆ์ 

 -  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) แจ้งแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ โดยให้ด าเนินการ
ตรวจเฝ้าระวังวัด  ซึ งผลการด าเนินการเฝ้าระวังยาเสพติดในพระสงฆ์ในห้วงเดือนธันวาคม          
ที ผ่านมานั น  (1 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) ตรวจพบพระสงฆ์จ านวน 2 รูป             
มีผลปัสสาวะเป็นบวก  ซึ งทางคณะสงฆ์มีความเห็นให้ด าเนินการลาสิกขาบทเพื อน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาต่อไป 

  12)  การติดตามผู้เสพที ไม่รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูตามก าหนด 
 -  ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอล าทะเมนชัย
(ศป.ปส.อ.ล าทะเมนชัย) ได้แจ้งให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมารายงานตัวเพื อน าเข้าบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟู ณ  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอล าทะเมนชัย ภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที ได้รับหนังสือ ผลปรากฏว่าไม่มารายงานตัว จ านวน 3 ราย ดังนี   
1. นายกิตติศักดิ์  พันธ์น้อย  อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที  13 หมู่ที  7 ต าบลไพล อ าเภอล าทะ
เมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 2. นายธีระพงษ์  รอดรัมย์  อายุ 16 ปี  อยู่บ้านเลขที  69 หมู่ที  7 ต าบลไพล  อ าเภอล าทะ
เมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
3. นายอภิสิทธิ์ กิจการ  อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที  69 หมู่ที  6 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

ทั งนี  ….. 



๘ 

 

 ทั งนี   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอล าทะเมนชัย
(ศป.ปส.อ.ล าทะเมนชัย) ได้ประสานไปยัง สภ.ล าทะเมนชัยติดตามตัวมาด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
 13)  การบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       1. การปิดล้อมตรวจค้น 
  - ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจ  
ร่วมกันในการด าเนินการปิดล้อมตรวจค้น  พื นที ที คาดว่าเป็นแหล่งเกี ยวข้อง หรือ แพร่ระบาด
ยาเสพติด  และหากมีผลการจับกุมยาบ้าเกินกว่า 50 เม็ดขึ นไป ในหมู่บ้านใด  ให้ด าเนินการ
ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านที มีการจับกุมยาบ้านั นได้   
 2. การติดตามผู้เสพที ไม่รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูตามก าหนด 
 - ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอล าทะเมนชัย
(ศป.ปส.อ.ล าทะเมนชัย) ได้แจ้งให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมารายงานตัวเพื อน าเข้าบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟู ณ  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอล าทะเมนชัย ภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที ได้รับหนังสือ ผลปรากฏว่าไม่มารายงานตัว จ านวน 3 ราย ดังนี   
 ๒.1 นายกิตติศักดิ์  พันธ์น้อย  อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที  13 หมู่ที  7 ต าบล
ไพล อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒.๒ นายธีระพงษ์  รอดรัมย์  อายุ 16 ปี  อยู่บ้านเลขที  69 หมู่ที  7 ต าบล
ไพล  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
   ๒.๓ นายอภิสิทธิ์  กิจการ  อายุ 19 ปี  อยู่บ้านเลขที  69  หมู่ที  6 ต าบลขุย  
อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทั งนี   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอล าทะเมนชัย
(ศป.ปส.อ.ล าทะเมนชัย) ได้ประสานไปยัง สภ.ล าทะเมนชัยติดตามตัวมาด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
   3. การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 - ขอให้หน่วยงานราชการ ที ด าเนินการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายา
เสพติด หรือกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด รายงานผลการด าเนินการอ าเภอ     
ล าทะเมนชัย หรือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอล าทะเมนชัย           
ทราบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  สถานีต ารวจภธูร ..... 
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 2.2  สถานีต ารวจภูธรล าทะเมนชัย  
 - สถิติผลการจับกุมตามมาตรการ ๑๐ ข้อหลัก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 

 

ประจ าวนัที ่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที ่

ไม่สวม 
อุปกรณ์ส่วน

ควบ 
เมาสุรา 

ไม่คาด
เข็มขัด 

ไม่มี 
ขับรถเร็วเกนิ

กว่า 
ฝ่าฝนื ขับรถ แซงใน 

โทรศพั
ท ์

รวม 
  ไม่ครบถ้วน                 

หมวก
นิรภยั 

(มอเตอร์ไซ
ค์ไม่

ปลอดภัย) 

ขณะขบั
รถ 

นิรภยั 
ใบอนญุาต

ขับขี ่
กฎหมาย
ก าหนด 

สัญญา
ณไฟ 

ย้อน
ศร 

ที่คบั
ขัน 

ขณะ
ขับรถ 

๒๗ ธ.ค. ๖๑ ๑๖ ๕ ๑ ๒๖ ๓๓ ๐ ๐ ๒ ๓ ๑ ๘๗ 

๒๘ ธ.ค. ๖๑ ๑๗ ๗ ๑ ๙ ๓๖ ๐ ๐ ๓ ๔ ๓ ๘๐ 

๒๙ ธ.ค. ๖๑ ๑๘ ๗ ๑ ๔ ๓๔ ๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๗๐ 

๓๐ ธ.ค. ๖๑ ๑๖ ๕ ๔ ๘ ๓๙ ๐ ๐ ๒ ๒ ๑ ๗๖ 

๓๑ ธ.ค. ๖๑ ๑๔ ๔ ๔ ๔ ๓๕ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๖๔ 

๑ ม.ค. ๖๒ ๑๓ ๕ ๑ ๕ ๓๘ ๐ ๐ ๒ ๔ ๓ ๗๑ 

๒ ม.ค. ๖๒            

รวม ๙๔ ๓๓ ๑๒ ๕๖ ๒๑๕ ๐ ๐ ๑๑ ๑๖ ๑๒ ๔๔๘ 

ห้วงวันที ่๑  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

วันที  ไม่สวม อุปกรณ์ส่วน
ควบ 

เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัด ไม่มี ขับรถเร็วเกิน
กว่า 

ฝ่าฝืน ขับรถ แซงใน โทรศัพท์ รวม 

  ไม่ครบถ้วน          

 หมวก
นิรภัย 

(มอเตอร์ไซค์
ไม่ปลอดภัย) 

ขณะขับ
รถ 

นิรภัย ใบอนุญาต
ขับขี  

กฎหมาย
ก าหนด 

สัญญาณไฟ ย้อนศร ที คับขัน ขณะขับรถ  

๑ ม.ค. ๖๒ ๑๕๓ ๕๖ ๑๒ ๘๗ ๒๔๖ ๐ ๐ ๑๖ ๒๓ ๑๕ ๖๐๘ 

รวม ๑๕๓ ๕๖ ๑๒ ๘๗ ๒๔๖ ๐ ๐ ๑๖ ๒๓ ๑๕ ๖๐๘ 
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ห้วงวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

วันที่ 

ไม่สวม 
อุปกรณ์ 
ส่วนควบ 

เมาสุรา 
ไม่คาด
เข็มขัด 

ไม่มี 
ขับรถเร็ว
เกินกว่า 

ฝ่าฝืน 
ขับ
รถ 

แซง
ใน 

โทรศัพท์ 

รวม   ไม่ครบถ้วน                 

หมวก
นิรภัย 

(มอเตอร์ไซค์
ไม่ปลอดภัย) 

ขณะขับ
รถ 

นิรภัย 
ใบอนุญาต

ขับขี ่
กฎหมาย
ก าหนด 

สัญญาณ
ไฟ 

ย้อน
ศร 

ที่คับ
ขัน 

ขณะขับ
รถ 

๑ -๓๑ ธ.ค. 
๖๑ 

๑๔๐ ๕๑ ๑๑ ๘๒ ๒๐๗ ๐ ๐ ๑๔ ๑๙ ๑๒ ๕๓๗ 

รวม ๑๔๐ ๕๑ ๑๑ ๘๒ ๒๔๖ ๐ ๐ ๑๔ ๑๙ ๑๒ ๕๓๗ 

  
2.3  ธนำโรงพยาบาลล าทะเมนชัย 

               ๑)  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
    -อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ น  รวม  ๒๐ ครั ง 
   -ผู้เสียชีวิตประจ าเดือน   รวม    ๑ คน 
   *เปรียบเทียบกบัเดือน พฤศจิกายน  เสียชีวิต  ๑ คน  (เพิ มขึ น) 
  -ผู้บาดเจบ็ประจ าเดือน  รวม  ๒๔  คน 
   *เปรียบเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน  บาดเจ็บ  ๒๕ คน  ลดลง ๑ คน 
    -ต าบลขุย       ๑๓ คน -ต าบลช่องแมว  ๕  คน 
    -ต าบลบ้านยาง  ๔ คน -ต าบลไพล       ๐  คน 
    -นอกเขต         ๒ คน 
  -ประเภทยานพาหนะที เกิดอุบัตเิหตุ 
   *รถจักรยานยนต ์          ๒๒ ครั ง  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๖ 
   *รถจักรยานยนต์พว่งข้าง  ๒ ครั ง  คิดเป็นร้อยละ   ๘.๓๓ 
 ๒.๔  สำธำรณสุขอ ำเภอล ำทะเมนชัย  

      1.1  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 มกราคม 
2561 ถึงวันที   25 ธันวาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม   จ านวนทั งสิ น 
3,437 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  130.42 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย          
ที อ าเภอปากช่อง, สีคิ ว และคง (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  12 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย         
มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที   31 ธันวาคม 2561  จ านวนทั งสิ น 62 รายคิด
เป็นอัตราป่วย 189.23 ต่อประชากรแสนคน ซึ งสูงกว่าระดับจังหวัด (เดือนตุลาคม พบผู้ป่วย 12 
ราย พฤศจิกายน พบผู้ป่วย 12 ราย เดือนธันวาคม พบผู้ป่วย 4 ราย )  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 4 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

บ้านยาง 1 0 0 6 0 2 1 1 4 2 0 0 0 0 4 0 0           21 

ไพล 0 5 1 0 
1
0 

2 0 0 0 0                         18 

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

รวม 62 
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      1.2 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 มกราคม 
2561 ถึงวันที   25 ธันวาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่   จ านวนทั งสิ น 
10,067 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 382 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 17 ราย           
(อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  10 ของจังหวัด)อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม ถึงวันที   25 ธันวาคม 2561 จ านวนทั งสิ น 118 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 369.37             
ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบกระจายทุกต าบล      
  1.3 พบผู้ป่วยโรคไอกรน  2 ราย พื นที  หมู่ที  12 ต.ช่องแมว อ.ล าทะเมนชัย รายแรก          
เพศหญิง อายุ 1 เดือน 27 วัน เริ มป่วย 14 ธ.ค. 61 (เสียชีวิตแล้ว 27 ธ.ค. 61 ช่วงเช้า)  
รายที  2  เพศชาย อายุ 9 ปี ตรวจเพาะเชื อ พบเชื อไอกรน ทั ง 2 คนเป็นพี น้องกัน อยู่ระหว่าง
ติดตามค้นหาผู้สัมผัสเพิ มเติม 

 ๒.5  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย 
   ๑) การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี ๒๕๖๒ (ก่อนเกิดภัยพิบัติ) 
   2) การจัดท าฐานข้อมูลแปลงพืชอาหารสัตว์ 

 3) การควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ให้อาสาปศุสัตว์มารับวัคซีนป้องกันโรคปากและ   
เท้าเปื่อย, โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโค-กระบือ มีค่าตอบแทนการฉีดให้กับอาสาปศุสัตว์ 
 4) โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ อ าเภอล าทะเมนชัยได้รับจัดสรร จ านวน ๖๒ ราย เกษตรกรสามารถเลือก
กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ๓ กิจกรรม คือ ไก่ไข่  เป็ดเทศ  เป็ดไข่  พร้อมอาหารและเวชภัณฑ์ 

  ๒.6  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย 
 ๑)  การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ าเภอล าทะเมนชัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 

  - ด้วยอ าเภอล าทะเมนชัย ก าหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ าเภอล าทะเมน
ชัย ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที  ............................... พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ สนามที ว่าการอ าเภอล าทะเมน
ชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที ดีงามให้คงอยู่
สืบไป รวมทั งเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของชาวล าทะเมนชัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชาวล า
ทะเมนชัยได้มีกิจกรรมกันหลังจากฤดูกาลเก็บเกี ยวข้าว 

       ๒)  การจ าหน่ายธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปี ของท้าวสุรนาร ี
-  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา            

ได้สร้างธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปี ของท้าวสุรนารี เพื อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัด
นครราชสีมา และความเป็นสิริมงคลของผู้มีจิตเลื อมใสศรัทธา และสนใจที จะบูชาธงไว้เป็น
เครื องยึดเหนี ยวจิตใจ โดยมี ๓ รูปแบบดังนี  
-  ธง ตั งโต๊ะ สูง ๒๒ ซ.ม. กว้าง ๑๖ ซ.ม. บูชาชุดละ ๕๙๙ บาท 
-  ธง ตั งโต๊ะ สูง ๒๓.๕ ซ.ม. กว้าง ๑๗ ซ.ม. บูชาชุดละ ๕๙๙ บาท 
-  ธง ติดหน้ารถ สูง ๑๔ ซ.ม. กว้าง ๑๑.๕ ซ.ม. บูชาชุดละ ๓๔๙ บาท (มวลสารมงคลบรรจุ
ปลายธงทั งสองข้าง) 
 จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ  หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท่องถิ น บูชาแห่ง
ละ ๑ ชุด  ในส่วนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บูชาหมู่บ้านละ ๑ ชุด ทั งนี  สอบถามรายละเอียดและ 
สั งจอง  ได้ที ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย ชั น ๒ ที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย 
ตั งแต่บัดนี   เป็นต้นไป  
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 ๒.๗  ท้องถิน่อ าเภอล าทะเมนชัย 
 ๑) การประชุมซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยก
ก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน
ระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  
  - ตามที กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง” เพื อขับเคลื อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนดังกล่าวระหว่างวันที  9 มกราคม 
2562 ถึงวันที  9 มีนาคม 2562 เพื อให้จังหวัดใช้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง”          
ไปขับเคลื อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื นที และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย             
ได้แจ้งก าหนดการประชุมซักซ้อมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวัน
พฤหัสบดีที  3 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.  

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2. รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3 . การบั นทึ กข้อมูลการใช้พลั งงาน  (ค่ า ไฟ ฟ้ าและน  ามัน เชื อ เพลิ ง) ใน ระบบ              
www.e-report.energy.go.th 
4. รายงานข้อมูลการท าความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่าง อปท. 
5. รับรองผู้ลงทะเบียนเพื อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 
6. รายงานการประเมินผลควบคุมภายในของ อปท. 
7. รายงานแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน  ธันวาคม  2561 
   รายรับ          10,873,743.70  บาท     
   รายจ่าย          9,463,866.84   บาท 

3.  กองช่าง  
 3.1  กิจการประปา  (แจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ จ านวน 1 ราย) 
        - นางม้วย    เขื อนแก้ว   เนื องจากมิเตอร์ช ารุด 
 3.2  ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่   จ านวน  1  ราย  
        - นายบรรจบ  หมั นการ  หมู่ที  10 
  3.3  งานด้านเอกสาร 
        1)  ตอบแบบสอบถามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดท าแบบมาตรฐาน คู่มือ
ปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ นและระบบงานต่างๆ  
        2) แจ้งเปลี ยนมาตรวัดน  าประปาใหม่ เนื องจากมาตรวัดน  าไม่เคลื อนไหวและช ารุด 
จ านวน4 ราย 
    -  นายประหยัด    ท่าเลิศ  หมู่ 10 
    -  นางติ ม        แซ่กัว   หมู่ 10 
    -  นายชัย     เจริญกลาง  หมู่ 10 
    -  น.ส.บุบผา    สิร ิ       หมู่ 1 

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


๑๓ 

 

4.  กองการศึกษา     
     1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
     2) รายงานจ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื อลดภาวะปัญหาเด็กซ  าซ้อน 

3) ประชุมคณะกรรมการเพื อพิจารณาคัดเลือกสื อการเรียนการสอนส าหรับเด็กเล็ก
งบประมาณ 2562 
     4) ด าเนินการติดตามการเบิกเงินโครงการ DLTV 

5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานการด าเนินการจัดการขยะการรวมกลุ่ม Clusters 
 2) รายงานแนวทางการด าเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื อมอบให้
ประชาชาน 
 3) ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพื อแต่งตั งคณะอนุ LTC และ
อนุกรรมการด าเนินงานกองทุนฯ 
 4) ส่งรายงานการรับโอนเงิน สปสช.  + 
     5) รายงานผลการด าเนินการจัดท าถังขยะอินทรีขยะเปียกครัวเรือน 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน  แจ้งการจัดกิจกรรมพบปะนายอ าเภอล าทะเมนชัย 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  แจ้งการหารือการจัดโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.    
 
 
 (ลงชื อ )                                       ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 
 

   
     (ลงชื อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


