
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันศุกร์ที่  9  เดือน กุมภาพันธ์ 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 นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร 
4 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
5 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
6 นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 
7 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
8 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
9 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 

10 นายสมยศ  แหงไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สมยศ  แหงไธสง 
11 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 
12 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 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
8 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
9 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   

10 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดาวดี  ปีตะเสน 
11 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
12 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
13 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
14 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
15 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
16 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
17 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
18 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
19 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 

20 นางสาวอรรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรรวรรณ  กล้าหาญ 
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21 นายอภิวัฒน์  อินทร์นอก พนักงานจ้างทั วไป อภิวัฒน์  อินทร์นอก 

22 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
23 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
24 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
25 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
26 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
27 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
28 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
29 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
30 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
31 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
32 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    44   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    11   คน 
 1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย   ไม่มาประชุม 
 2.  นายเต็ม  ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย   ไม่มาประชุม 
 3.  นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1   ไม่มาประชุม 
 4.  นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1  ไม่มาประชุม 
 5.  นางสาวนิภาพร   เทนไธสง  นักวิชาการคลัง   ไม่มาประชุม 
 6.  นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป ไม่มาประชุม 
 7.  นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน    เดินทางไปราชการ 

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 
 1.  ขอขอบคุณ 

 -  การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2561 เมื อวันที  23 มกราคม 2561          
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหาร
ท้องถิ นและก านันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตลอดจนประชาชนทุกท่านที เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 2561 จนงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี สรุปรายรับ-รายจ่าย ดังนี  
รายรับ         รายจ่าย 
- เงินสดร่วมบริจาค (4 ต าบล)         22,073  บาท   - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีสงฆ์ 
- รายได้จากการขายข้าว               230,039  บาท พิธีพราหมณ์ การแสดง  
  เงินรางวัล 
 
 

- รายได้จากการจัดร าวง …..
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- รายได้จากการจัดร าวง    10,840  บาท            - ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที  
- เหมาร าวง 59 หมู่บ้าน    59,000  บาท            ค่ารับลงทะเบียน และวัสดุ 
- เงินร่วมบริจาคจากห้างร้าน   18,100  บาท            อุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ 
รวมรับ                     340,052  บาท          รวมค่าใช้จ่าย   91,804  บาท 
ยอดคงเหลือสุทธิ    248,248  บาท 
รายละเอียดการรับข้าวและเงินร่วมบริจาค 

ต าบล ข้าวมะลิ (กระสอบปุ๋ย) ข้าวเหนียว (กระสอบ
ปุ๋ย) 

เงินบริจาค (บาท) 

ขุย 121 16 9,919 
บ้านยาง 46 133 500 
ช่องแมว 103 221 10,184 
ไพล 45 12 1,470 

รวม 355 382 22,073 
***หมายเหตุ  :  เงินยกมาปี 2560 = 20,000 บาท   ยกไปปี 2561 = 20,000 บาท 

 -ทราบ-  
2.  มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

  -ทราบ- 
3.  โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

  -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 
 1.  การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร 
 - ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากส านักการสอบสวนและนิติการว่า 
คณะกรรมการควบคุมการเรี ยไร มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรี ยไร พุทธศักราช       
. 2487 ในคราวประชุมครั งที  4 /2560 เมื อวันศุกร์ที  17 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติ
อนุญาตให้ผู้ยื นค าขอจัดให้มีการเรี ยไร จ านวน 4 ราย ดังนี  
1) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย นางสายสุริ จุติกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ 
2) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
3) มูลนิธิอ็อกแฟม ประเทศไทย โดย นางสาวสุนทรี แรงกุศล ประธานกรรมการมูลนิธิ 
4) มูลนิธิสากลเพื อคนพิการ โดย นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ 
-ทราบ- 

    2.  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” 
  - อ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดจัดโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”         
เพื อสร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ท างานเป็นทีม 
มีเป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง ส าหรับ
เดือน มีนาคม ๒๕๖1 ก าหนดในวันที่............................... ๒๕๖1 07.00 น. ณ หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวไหม (หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนง.พัฒนาชุมชน และ สนง.วัฒนธรรมอ าเภอ)  

  -ทราบ- 
3.  โครงการท าดีเพื อพ่อ ..... 
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 3.  โครงการท าดีเพื่อพ่อ (ท าความสะอาดบริเวณที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย) 
 - ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ท าดีเพื อพ่อ” ในวันพุธของ
สัปดาห์ที สองของทุกเดือน นั น ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที               
7 กุมภาพันธ์ 2561   
-ทราบ- 
 4.  ผบ.มทบ.21 ก าหนดจะออกประชุม 
 - ผบ.มทบ.21 ก าหนดจะออกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา จ านวน 400 คน ในวันที  27 กุมภาพันธ์  2561              
ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย โดยจะมีการจัดกิจกรรม ดังนี  
1) เททางลาดลานจอดรถส าหรับคนพิการ 
2) ทาสีฐานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี 
3) ติดตั งป้ายคัทเอ้าท์หน้าที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย จ านวน 1 ป้าย 
 โดยทั งนี  ขออนุมัติใช้เงินบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพื อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์
ส่วนรวมและขอให้ทางเทศบาลประมาณการราคา ทั ง 3 รายการ โดยอ าเภอจะมีหนังสือ
ประสานอีกครั งหนึ ง 

   -ทราบ-   
 5.  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต 
 - ด้วยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที  5 นครราชสีมา มีหน้าที  
ออกรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษาและสถานที 
ต่างๆ ตลอดมาเพื อจัดหาโลหิตที มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตาม
โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และแม้ว่าจะได้มีการขอรับบริจาคโลหิตอยู่เป็น
ประจ า แต่จ านวนโลหิตที ได้รับบริจาคก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เจ็บป่วย 
โดยจะจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคจากอ าเภอล าทะเมนชัย ในวันศุกร์ที  23 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย 
 จึงขอเชิญทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริจาคโลหิตอย่างทั วถึง และร่วม
บริจาคโลหิตในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  

   -ทราบ- 
 6.  การขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของจังหวัดนครราชสีมา 
 - จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามค าสั งจังหวัดนครราชสีมา            
ที  3367/2559  ลงวันที  12 พฤษภาคม 2559 เพื อพิจารณาด าเนินการขับเคลื อนโครงการ 
อันเนื องมาจากพระราชด าริในพื นที จังหวัดนครราสีมา เมื อวันอังคารที  12 ธันวาคม 2560             
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
 ในการประชุมดังกล่าวที ประชุมได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง อ าเภอ          
ทุกอ าเภอด าเนินการขับเคลื อนโครงการอันเนื องมาจากพระราชด าริในพื นที หลายประการ 
ดังนั นเพื อให้ เกิดการบูรณาการในพื นที และให้การขับเคลื อนโครงการอันเนื องมาจาก
พระราชด าริในพื นที เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง
และอ าเภอ ด าเนินการตามมติที ประชุมดังกล่าว  ดังนี  

1) โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ ….. 
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 1) โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื องมาจากพระราชด าริ บ้านน  าซับ ต าบล             
วังน  าเขียว อ าเภอวังน  าเขียว ให้อ าเภอทุกอ าเภอน าแนวทางโครงการกสิกรรมไร้สารพิษฯ ไป
ขยายผลการด าเนินงานในพื นที  โดยให้อ าเภอพิจารณาจุดด าเนินการอย่างน้อยอ าเภอละ 1 จุด 
พร้อมทั งพิจารณาว่าจะด าเนินกิจกรรมใด อย่างไร แล้วจัดท ารายละเอียดโครงการในส่วนของ
กิจกรรมที จ าเป็นและไม่มีงบประมาณเพื อขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา ส่งให้
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที  31 มกราคม 2561 โดย
มอบหมายให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 2) โครงการขยายผลโครงการอันเนื องมาจากพระราชด าริจังหวัดนครราชสีมา 
  2.1) โครงการขยายผลเกษตรกรเพื ออาหารกลางวันอันเนื องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้อ าเภอด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื องในพื นที 
โรงเรียนน าร่อง และโรงเรียนขยายผล โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้อ าเภอขยายผลใน
พื นที เพิ มขึ นอย่างน้อยอ าเภอละ 1 โรงเรียน ตามแนวทางการขยายผลโครงการ แล้วแจ้ง
รายชื อโรงเรียนที คัดเลือกเข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในวันที  31 มกราคม 
2561 พร้อมทั งให้เตรียมโครงการเพื อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินเหลือจ่ ายไว้
พร้อม 
  2.2) โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื นที ประยุกต์ตามพระราชด าริ ด าเนินการใน
พื นที  9 อ าเภอ จ านวน 22 โครงการ ขอให้นายอ าเภอติดตามในเรื องความต่อเนื อง การใช้
ประโยชน์จากโครงการตลอดจนการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ (โครงการเลี ยงปลา หมู่ที  8 
ต าบลขุย) 
-ทราบ- 

 2.2  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
   -  รายงานเฝ้าระวังทางระบาทวิทยา 

  1) สรุปสถานการณ์โรคที ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2560  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  2) สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม 2560 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2560 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม จ านวน
ทั งสิ น 1,859 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 68.67 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต         
2 ราย ที อ าเภอโชคชัยและประทาย (ล าทะเมนชัย ล าดับที  7 ) พบอ าเภอล าทะเมนชัย         
มีรายงานผู้ป่วยนับตั งแต่วันที  1 มกราคม ถึงวันที  31 ธันวาคม 2560 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกรวม จ านวนทั งสิ น 69 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 221.99 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยต าบลขุยมีผู้ป่วย รวม 11 คน  
-ทราบ- 



๖ 
 

2.3  ส านักงานเกษตร ... 

  2.3  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย 
  1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agerda) ประกอบด้วย 
   1) ศูนย์เรียนรู้การเพิ มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.ขุย องค์ประกอบ 
    - เกษตรกรต้นแบบ 
    - แปลงเรียนรู้ 
    - ฐานการเรียนรู้ 
    - หลักสูตรการเรียนรู้ 
   2) แปลงใหญ่ ข้าวต.ไพล ต.ขุย/มันส าปะหลัง ต.ช่องแมว เป้าหมาย 
    - ลดต้นทุนการผลิต 20% 
    - แปลงเรียนรู้ 20% 
    - การบริหารจัดการ 
    - การตลาด 
   3) ข้าวครบวงจร/ข้าวอินทรีย์ 8 กลุ่ม 
    - ต.ช่องแมว ม.12 
    - ต.ไพล ม.9, 7, 8 
    - ต.ขุย ม.10 
    - ต.บ้านยาง ม.4, 6, 10 
    เป้าหมาย 
     - ด าเนินการกลุ่ม 
     - พื นที รวมกันไม่ต  ากว่า 100 ไร่ 
     - ด าเนินการตามขบวนการเกษตรอินทรีย์ 
     - ภายในปี 2565 เกษตรปลอดภัย 100% และ ปี 2570 เกษตรอินทรีย์ 
  2. นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร (Function)  
   1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/ประมง/สัตว์ 
   2) ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
   3) ให้บริการทางการเกษตร 
     - ขึ นทะเบียนเกษตรกร 
     - ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 
   4) โครงการอื น ๆ 
     - โครงการ 9101 
     - โครงการไทยนิยมยั งยืน 
     - วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) 
     - เพิ มความต้องการของชุมชน (ตลาดท าการผลิต) 
     - การเพิ มรายได้ 
   5) งานอารักขาพืช 
     - การป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน 
     - การใช้สารชีวภัณฑ์ 
     - จัดท าแปลงพยากรณ์และติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
  3. นโยบายจังหวัด (Area) 
    - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน/ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
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- แปลงใหญ่ ….. 
    - แปลงใหญ่ 
    - ปฏิรูปภาคเกษตร 
    - ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที ส าคัญ 

-ทราบ-  

 2.4  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย    
  1.  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน มกราคม 2561 
1) อุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ นรวม 19 ครั ง  
2) ไมม่ีผู้เสียชีวิตประจ าเดือนมกราคม 2561  
3) ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนมกราคม รวม 21 คน เปรียบเทียบกับเดือน ธันวาคม บาดเจ็ด 30 
คน ลดลง จ านวน 9 คน โดยต าบลขุยมีผู้บาดเจ็บ 8 คน  
4) ยานพาหนะที เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ จ านวน 15 ครั ง รถยนต์ 4 ครั ง และอื น ๆ 2 
ครั ง 
-ทราบ- 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. รายงานเปลี ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณและโอนงบประมาณ 
2. ประชุมสภาพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปีงบประมาณ 2561 สมัย
ที  1 
3. รายงานข้อมูลสินค้า OTOP 
4. รายงานผลตามข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา 
5. เข้าร่วมกิจกรรมอ าเภอเคลื อนที  ณ บ้านหนองไผ่  หมู่ที  7  

  -ทราบ- 

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน มกราคม 2561 
   รายรับ          10,948,911.48   บาท     
   รายจ่าย           7,263,879.54   บาท 

-ทราบ- 

3.  กองช่าง  
 3.1  กิจการประปา 
   1) การขอใช้น  าประปา จ านวน 1 ราย   

 - น.ส. สายรุ้ง     บ ารุงนา  หมู่ที  10  
   2) ซ่อมแซมน  าประปาในเขตเทศบาลต าบลขุย 

 -  ซ่อมน  าประปา หมู่ 1 บ้านหนองบัววงวันที   17มกราคม 2561 
       -  ซ่อมน  าประปา หมู่ที  4บ้านหนองสะแก วันที   24มกราคม 2561 
 -  เปิดรางระบายน  า บ้านขุย  วันที   26 มกราคม 2561 
 3.2  ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื นที     
      1) นางบัวหลา   ยังผล   บ้านขุย  หมู่ 6  ชนิดอาคาร  คสล. 1ชั น 
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3.3  โครงการ ….. 
 3.3  โครงการ 

1)  โครงการซ่อมแซมถนนดิน เส้นสวนบ้านลุงอ๊อดเข้าดง  หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่  
งบประมาณ 51,400 บาท  ส ารวจ + ท าประมาณการแล้ว  
 2) เริ มด าเนินงาน โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน หนองผักแว่น หมู่ที  10  บ้านขุย
ใหม่พัฒนา 
3) เริ มด าเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนดิน เครือจาน หมู่ที  10  บ้านขุยใหม่
พัฒนา  
4) เริ มด าเนินงานโครงการถนนคสล.จากประปาหมู่บ้าน ถึงศาลปู่ตา หมู่ที  4           
บ้านหนองสะแก ( โครงการกันเงินปีงบประมาณ  2560 ) 
5) เริ มด าเนินงานโครงการถนนคสล.ซอยคุ้มเด็กอนามัย  หมู่ที  6 บ้านขุย      
( โครงการกันเงินปีงบประมาณ  2560 ) 
6) ส่งมอบโครงการถนนดินเสริมหินคลุก จากบ้านตาพัฒนา คุ้มเมืองยางเข้าดง  
หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่   

  3.4  ด้านเอกสาร 
1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโคมไฟฟ้าสาธารณะของบ้านหนองไผ่     
คุ้มเมืองจาก  หมู่ที  7 
2) หนังสือแจ้งระงับการก่อสร้างชั วคราว  โครงการซ่อมแซมระบบระบายน  า       
บ่อพัก วางท่อ ระบายน  า ทางกลางบ้าน-ศาลปู่ตา หมู่ที  4 บ้านหนองสะแก 
3) รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง  พ.ศ. 2560 
4) หนังสือแจ้งให้เข้าด าเนินการก่อสร้างโครงการ ซ่อมแซมระบบระบายน  า  บ่อพัก  
วางท่อ  ระบายน  าทางกลางบ้าน-ศาลปู่ตา หมู่ที  4 บ้านหนองสะแก  
5) ขอความอนุเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ทดสอบวัสดุส าหรับงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า บ่อพัก วางท่อระบายน  า ทางไปมาบป่ากุง        
บ้านหนองสะแก หมู่ที  4 (ทดสอบแท่งลูกบาศก์คอนกรีตที เก็บจากหน้างาน)             
ผลการด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
6) ขอความอนุเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ทดสอบวัสดุส าหรับงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบการระบายน  า บ่อพัก วางท่อระบายน  า รางระบายน  า         
ทางกลางบ้าน – ศาลปู่ตา บ้านหนองสะแก หมู่ที  4 (ทดสอบแท่งลูกบาศก์คอนกรีต
ที เก็บจากหน้างาน)  
7) เปลี ยนหลอดไฟฟ้า บ้านหนองไผ่ คุ้มเมืองจาก หมู่ที  7 วันที   19  มกราคม  
2561  
8) ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ที อ าเภอล าทะเมนชัย  วันที  23 มกราคม 2561 
9. ร่วมประชุมปรึกษาหาข้อยุติการเปลี ยนแปลงรายละเอียดโครงการซ่อมแซม
ระบบระบายน  า บ่อพัก วางท่อ ระบายน  า  ทางกลางบ้าน-ศาลปู่ตา  เนื องจาก
ได้รับข้อร้องเรียน จาก นาง ทิม    ชอบการไร่  ขอให้มีการเปลี ยนแปลงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ    

-ทราบ- 

4.  กองการศึกษา     
-ทราบ- 
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5.  กองสาธารณสุข 
 5.1 ยอดจ่ายเบี ยยังชีพ ประจ าเดือน มกราคม 2561 
   ผู้สูงอายุ     งบประมาณ  238,400  บาท 
   พิการ        งบประมาณ  326,300  บาท 
   เอดส์         งบประมาณ      2,500  บาท 
     รวมงบประมาณทั งสิ น     567,200  บาท 
 5.2 ด้านรายงาน 
1. รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผุ้สูงอายุ
ในส่วนไม่เพียงพอ 
2. แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ นรักษ์โรค 
3. รายงานจ านวนอาสาสมัครท้องถิ นรักษ์โลก 
4. รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน มกราคม 2561 
   -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-  ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลขุย 
-  ซ่อมแซมถนนทางขึ นทางหนองไผ่ 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
-ทราบ- 

 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.   
   
 
 
 (ลงชื อ )                                           ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 
 

   
     (ลงชื อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


