
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันอังคารที่ 5  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 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 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 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
8 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
9 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 

10 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
11 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 
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 านักปลัด 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 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
11 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดาวดี  ปีตะเสน 
12 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
13 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
14 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
15 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
16 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
17 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
18 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
19 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
20 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
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21 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
22 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
23 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
24 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
25 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
26 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
27 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
28 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
29 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    41   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    12   คน 
 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

2. นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

3. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

4. นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน 

5. นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบตัิงาน 

6. นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

7. นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
8. นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป ไมม่า 
9. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบตัิงาน 

10. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบตัิงาน 

11. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบตัิงาน 

12. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบตัิงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  ขอขอบคุณ 

 -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ตลอดจนประชาชนทุกท่าน ที ให้ความร่วมมือในการบริจาคโลหิต เมื อวันที  9 มกราคม 
2562  มียอดจ านวนผู้ลงทะเบียนเพื อบริจาคโลหิต       
๒)  การจัดงานวันรวมน ้าใจสู่กาชาด ประจ้าปี 2562 
 - ด้วยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดจัดงานวันรวม
น  าใจ สู่กาชาด ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที  7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30             
- 12.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื อรับบริจาคเงินและ
สิ งของน าไปสมทบทุนในการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดในงานวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 
ประจ าปี 2562 รวมทั งการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ  
 
 

3)  การขับเคลื อนจิตอาสา …. 
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3)  การขับเคลื่อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 

   - ในการขับเคลื อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ งขอความร่วมมือเทศบาลทุก
แห่งจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เดือนละ 1 ครั ง โดยได้ก าหนดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ในวันพฤหัสบดีที  21 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าภาพหลักได้แก่ เทศบาล
ต าบลขุย  

..ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

๑)  การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ 
 -  ส าหรับเขตเลือกตั งที  6  เขตเลือกตั งอยู่ที อ าเภอประทาย (ประกอบด้วยอ าเภอ
ประทาย, โนนแดง, เมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชัย และอ าเภอคง (เฉพาะต าบลเทพาลัย ต าบล
ขามสมบูรณ์ และต าบลตาจั น 
 คณะกรรมการเลือกตั งประจ าเขตเลือกตั งที  6 ประกอบด้วย 
 1. พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล   นายอ าเภอประทาย 
 2. พันต ารวจเอก ปริญญา พรเดชาพิพัฒ      ผู้ก ากับการ สภ.ประทาย 
 3. นายสวัสดิ์  พันธุ์อินทร์    อดีต ขรก.ครู (ร.ร.บ้านหนองมะเขือ) 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั งประจ าเขตเลือกตั งที  6 คือ 
 - นายฐนัญญ์ภพ  ดาราย ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง              
อ าเภอประทาย 
 คณะอนุกรรมการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเหลือฯ  และเจ้าหน้าที 
ธุรการ-การเงิน (ระดับอ าเภอ) เขตเลือกตั งที  6 อ าเภอล าทะเมนชัย ประกอบด้วย 
 1. นายเสกสรร  กลิ นพูน  นายอ าเภอล าทะเมนขัย   คณะอนุกรรมการฯ 
 2. นายปรัชญา  มันตาทร  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง    

คณะอนุกรรมการฯ 
 3. นายศราวุธ  พิมละมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทนารม   ผู้ช่วยเหลือฯ 
 4. นางโชษิตา  ชุมสงฆ์  เจ้าหน้าที ปกครองช านาญงาน   ผู้ช่วยเหลือฯ 

5. นางสาวอุมาพร  จิรัฐติเวท  จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน  จนท.ธุรการ -
การเงิน  

2)  การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 
  -  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลิกตั งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 106 มาตรา 107  และมาตรา 109 ก าหนดให้ผู้ลงทะเบียนเพื อ
ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั งในเขตเลือกตั ง นอกเขตเลือกตั ง และนอก
ราชอาณาจักร มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งเมื อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั ง ตั งแต่วันที  
28 มกราคม 2562 ถึงวันที  19 กุมภาพันธ์ 2562  
  ส าหรับหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งที ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั งก่อนวันเลือกในเขต
เลือกตั งได้มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ต้องได้รับค าสั งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที นอกเขตเลือกตั งในวันเลือกตั ง เช่น 
ข้าราชการ ต ารวจ ทหาร เป็นต้น 
 

2. มีหลักฐานแสดงว่า …. 
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2. มีหลักฐานแสดงว่า ในวันเลือกตั งตนจะต้องไปปฏิบัติหน้าที  ณ ที อื นนอกเขตเลือกตั ง จนไม่
สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั งในเขตที ตนมีสิทธิ์เลือกตั งได้ เช่น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งที อยู่ในภาคเอกชน 
บริษัทต่าง ๆ เป็นต้น 
3. ได้รับค าสั งแต่งตั งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั ง หรือให้ปฏิบัติหน้าที เกี ยวกับการ
เลือกตั งภายหลังสิ นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว (19 กุมภาพันธ์ 2562 ) หากประสงค์
ประใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั งในเขตเลือกตั ง ให้ยื นค าขอต่อนายทะเบียนได้ก่อนวันเลือกตั งไม่น้อย
ว่า 15 วัน (ภายใน 8 มีนาคม 2562 ) เช่น กปน. เป็นต้น ซึ งกลุ่มนี ระบบทะเบียนเปิดรับอีก
ครั งหลังจากปิดระบบในวันที  19 กุมภาพันธ์ 2562  แล้ว 
 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งทั ง 3 กลุ่ม ต้องน าค าสั งหรือหลักฐานการไปปฏิบัติหน้าที  แนบค าขอ
ไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วย ส าหรับหลักฐานอื นที แสดงว่าตนมีธุระ เช่น การ์ดงานแต่งงาน 
งานบวช ไม่อยู่ในเหลักเกณฑ์ที จะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั งก่อนวันเลือกตั งในเขต
เลือกตั งได้ 
 3)  การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 -  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ งก าหนดให้มี
การเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2561 ก าหนดให้ข้าราชการต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที ราชการ
และในการปฏิบัติการอื นที เกี ยวข้องกับประชาชนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ            
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ 
 เพื อให้การเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและ
เที ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงาน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ วางตนเป็น
กลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที ราชการ หากพบกระท าความผิดให้ถูกด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที และกฎหมายที เกี ยวข้องต่อไป   
 4)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
       -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป             
ณ ศาลาวัดศรีปทุมาราม บ้านหนองดู่  หมู่ที่ 10  ต าบลบ้านยาง 

  5)  กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย 
 -  ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ท าความ ดี ด้วยหัวใจ”                
เป็นประจ าเดือนทุกเดือน นั น ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดจัดกิจกรรมในวันอังคาร
ที  12 กุมภาพันธ์ 2562  

6)  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
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ก าหนดในวันศุกร์ที่..........มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.                    
ณ ............... (หน่วยงานที่รับผิดชอบ สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอ+สนง.วัฒนธรรมอ าเภอ) 

7)  การด าเนินโครงการจิตอาสา ….. 
 



๕ 

 

 7)  การด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด าริ 
 -  จังหวัดแจ้งให้ทุกอ าเภอจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจิต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ อย่างต่อเนื อง จนกว่าจะถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก       
ระหว่างวันที   4-6 พฤษภาคม 2562 ทั งนี  ให้อ าเภอแจ้งส่วนราชการ องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ น และสถานศึกษาในพื นที  ท าความสะอาดบริเวณสถานที ราชการ บริเวณโดยรอบ
สถานที ราชการ คูคลอง ที สาธารณประโยชน์ อย่างต่อเนื อง และรายงานผลการปฏิบัติทุกครั ง   
ที มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
- ชื อกิจกรรม 
- สถานที จัดกิจกรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม (ระบุโดยสังเขป) 
- ภาพประกอบ (ก่อนท ากิจกรรม-ระหว่างท ากิจกรรม-หลังท ากิจกรรม) 
เพื อรวบรวมรายงานศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
(ศอญ.) ทราบต่อไป   

8)  การรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ (Mobile Application) 
 -  ตามที รัฐบาลได้ด าเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ เป็นการให้วงเงินในบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐเพื อใช้ช าระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานหรือร้านค้าที ก าหนด ส าหรับสวัสดิการเพื อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ตามที กระทรวง
พาณิชย์ก าหนด นั น เพื อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ได้มีโอกาสเลือกซื อสินค้าอุปโภคบริโภคที จ าเป็นต่อการด ารงชีพ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์
ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื อนที  
(Mobile Application)          
 9)  แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจ าตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรท าบัตรหาย 

-  บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการส าคัญที ใช้พิสูจน์และยืนยันตัว
บุคคลในการขอใช้สิทธิหรือประกอบธุรกรรมต่างๆ แม้ผู้ถือบัตรได้แจ้งหายและขอมีบัตรใหม่
แล้วท าให้บัตรเดิมสิ นสภาพไปแล้วก็ตาม แต่หากเอกสารดังกล่าวไปอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพ
อาจก่อให้เกิด  ความเสียหายต่อเจ้าของบัตรได้ 

กรณีบัตรประจ าตัวประชาชนที เจ้าของบัตรที มารับบริการหรือติดต่อท าธุรกรรม
ต่างๆ ลืมทิ งไว้ หรือกรณีประชาชนผู้ใดพบบัตรประจ าตัวประชาชนที เจ้าของบัตรท าบัตรหาย 
หากไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัตรมารับบัตรคืนได้ ขอให้น าส่งบัตรประจ าตัวประชาชนดังกล่าว
ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที  ณ ที ว่าการอ าเภอ ส านักงานเขต ส านักงานเทศบาล ศาลว่าการเมือง
พัทยา หรือสถานที ให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือตู้ไปรษณีย์ แล้วแต่กรณี และ
ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าหากผู้ใดน าบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้อื นไปใช้แสดงว่าตนเป็นเจ้าของ
บัตร หรือยึดไว้ซึ งบัตรของผู้อื นเพื อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื นโดยมิชอบ จะมีความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนและกฎหมายอาญาที เกี ยวข้อง 
  10)  การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน              
พ.ศ.2561 
   -  กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งให้จังหวัดเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ.2562  

ระหว่างวันที  4-11 กุมภาพันธ์ …..  



๖ 
 

ระหว่างวันที  4-11 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ งตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื อสายจีน จะมีการ
สักการบูชาสิ งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน 
กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารย่านธุรกิจ บ้านเรือนที อยู่อาศัย และ
ในบางพื นที อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง 
อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้   
 11)  มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561 
  -  ด้วยคณะกรรมการนโยบายเครื องดื มแอลกอฮอล์ ครั งที  2/2561 เมื อวันที  20 
ธันวาคม 2561 ได้มีมติเน้นย  าการด าเนินการตามแนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื องดื มแอลกอฮอล์ตามบทบาทหน้าที ของหน่วยงาน โดยมอบหมายส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เน้นเรื องการควบคุมการจ าหน่ายเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ และรณรงค์การงดบริโภคเครื องดื มแอลกอฮอล์ในงานรื นเริงของส่วนราชการ 
  12)  ขอความร่วมมือสืบหาข้อมูลและแจ้งเบาะแสกรณีอาวุธปืนของทางราชการสูญ
หายไปจากคลังอาวุธกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 
 -  ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้ขอความร่วมมือในการสืบหาข้อมูลและแจ้งเบาะแส
กรณีอาวุธปืนทางราชการสูญหายไปจากคลังอาวุธกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
นครราชสีมาที  1 พร้อมทั งได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศการขยาย
ระยะเวลาการตั งเงินรางวัลตอบแทนแก่ผู้แจ้งความน าจับหรือผู้แจ้งเบาะแส อันน าไปสู่การ
จับกุมผู้กระท าผิดและการจ่ายเงินรางวัลตอบแทนแก่ผู้จับกุม แยกเป็น 
1. อาวุธปืน M16 A1  จ านวน  76  กระบอก 
2. อาวุธปืนเล็กยาว ปลย.11(HK33) ขนาด 5.56 มม.   จ านวน  7  กระบอก 
3. อาวุธปืนลูกซอง 5 นัด    จ านวน  54  กระบอก 
4. อาวุธปืนลูกซองยาวเดี ยว    จ านวน 25 กระบอก 
หากบุคคลใดพบเบาะแสอาวุธปืนที สูญหายดังกล่าว ให้แจ้งส่วนราชการและหน่วยงานดังนี   
- ที่ท าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความม่ันคง)  
โทรศัพท์/โทรสาร 044-242989, 044-256459 
- ที่กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 3    
โทรศัพท์/โทรสาร 044-255277, 044-254234 
เว็ปไซด์ : www.ppr3.go.th 
 13)  แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอ
พระราชทานความช่วยเหลือ 
       -  ด้วยส านักงานองคมนตรี ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที 
เกี ยวข้อง เพื อพิจารณาและก าหนดแนวทางการปฏิบัติเรื องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม 
และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเรื องฎีกาขอพระราชทาน
ความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในเรื อง
ทูลเกล้าถวายฎีกา  ดังนี  
1. ประเด็นเรื องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ               
ให้ถือว่าเป็นเรื องส าคัญเร่งด่วน ที หน่วยงานจะต้องรับทราบ และน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ ได้แก่ 

1.1 ความเร่งด่วนเกี ยวกับความเดือดร้อน ….. 
 



๗ 

 

1.1 ความเร่งด่วนเกี ยวกับความเดือดร้อน หรือความกดดัน และผลเสียจะเกิดหากไม่แก้ไข 
1.2 ความถูกต้องเป็นธรรมจะต้องมีให้ 
1.3 อะไรที ช่วยได้ ท าให้เกิดความถูกต้อง หรือเกิดผลดี 
1.4 อะไรจริง ไม่จริง หรือฎีกาที ไม่ชอบด้วยเหตุผล 
1.5 ล าดับความเร่งด่วนและประเภทให้ดี 
2. ประเด็นการรายงานผลการด าเนินงาน ขอให้ความส าคัญในประเด็น ดังต่อไปนี  
2.1 ขอให้แจ้งผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรม
ของผู้ฎีกาตามความเป็นจริงและรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที ก าหนด 
2.2 ในการรายงานผล หากมีข้อมูลเกี ยวกับพฤติกรรมผู้ฎีกา เช่น เป็นกลุ่มแกนน า แสวงหา
ประโยชน์จากการถวายฎีกา หรือพฤติกรรมที ไม่ เหมาะสมอื น ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าว
ประกอบด้วย 
2.3 บูรณาการความร่วมมือในการประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ฎีกาด้านอื นๆ เพื อบรรเทา
ความเดือดร้อน เช่น การประสานกับยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น 
3. ให้มีการรายงานผลการด าเนินการ การรายงานถึงปัญหา อุปสรรค หรือ เหตุที ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้ รวมทั งข้อเสนอแนะที เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ทูลเกล้า
ถวายฎีกา 

๒.2  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย 
   ๑)  การเหนี ยวน าโดยฝังฮอร์โมนให้กับโค-กระบือที มีปัญหาเกี ยวกับระบบสืบพันธุ์ 
    - จ านวนโค-กระบือที มีปัญหาผสมไม่ติด 
    - โค-กระบือ เมื อคลอดลูกแล้ว 60 วัน จะต้องกลับมาเป็นสัตว์ตามปกติ 

  - ให้ทุกหมู่บ้านส ารวจรายชื อเกษตรกรที เลี ยงโค-กระบือ ที มีปัญหาผสมไม่ติด หรือ
โค-กระบือที มีปัญหาเกี ยวกับระบบสืบพนัธ์ มดลูกเป็นหนอง หรือมดลูกอักเสบ 

   2) การฉีดวัคซีป้องกันโรคแท้งติดต่อให้กับลูกโค-กระบือเพศเมีย อายุ 3-8 เดือน 
 3) โรคพยาธิในเลือดในโค-กระบือ 

   ๒.3  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย 
        ๑)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้งานพระราชพิธี พระราชกุศล           
รัฐพิธีและศาสนพิธี สนองงานสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  - ด้วยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี สนองงาน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  รุ่นที  9 ระหว่างวันอาทิตย์ที  10 - วันจันทร์ที                    
11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย 

2)  การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ าเภอล าทะเมนชัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  - อ าเภอล าทะเมนชัย ได้ก าหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ าเภอล าทะเมน
ชัย ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที  14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์             
ท้าวสุรนารี  ที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย  
 

3)  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม ….. 
 



๘ 

 

       3)  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
-  ด้วยในวันอังคารที  19 กุมภาพันธ์ 2562 (ตรงกับวันขึ น 15 ค  า เดือน 3 ) 

ซึ งเป็นวันมาฆบูชา เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ ง จึงขอเชิญชวนร่วมงานวัน
มาฆบูชา ประจ าปี 2562 ในวันอังคารที  19 ก.พ. 2562  ณ วัดศรีปทุมารามหมู่ที  10 
ต าบล บ้านยาง หรือร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท าบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม 
เป็นต้น ณ วัดในเขตพื นที ใกล้เคียงตามความเหมาะสม และให้ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร      
ในอาคารสถานที ราชการ บ้านเรือน และหน่วยงานต่างๆ เพื อถวายเป็นพุทธบูชา 

  
 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. การด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ นตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื องมาจากพระราชด าริ (อม.สธ.สถ.) 
2. รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั งที  2 
3 . การบั นทึ กข้อมูลการใช้พลั งงาน  (ค่ า ไฟ ฟ้ าและน  ามัน เชื อ เพลิ ง) ใน ระบบ              
www.e-report.energy.go.th 
4. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนและหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดินและสิ งก่อสร้าง 
5. รับรองผู้ลงทะเบียนเพื อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 
6. การส ารวจข้อมูลที มีการท าการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นกับส านักงานต ารวจภูธรจังหวัด 
7. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง  

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน  มกราคม  2562 
   รายรับ          15,769,269.70  บาท     
   รายจ่าย        13,414,839.91   บาท 

3.  กองช่าง  
 3.1 กิจการประปา 
     3.1.1 ขออนุญาตใช้น  าประปาชั วคราว  จ านวน 1 ราย 
          - นางพยอม    บุญทรัพย์   หมู่ที  1 
 3.2 ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่   จ านวน  1  ราย 
        -นางส ารอง   ทันไธสง  หมู่ที  5 
 3.3 ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)
จ านวน  1  ราย  
        - นายประธาน  ช าไธสง  หมู่ที  7 
  3.4 โครงการ 
       3.4.1  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกนาตาลอย – เชื อมหมู่ที  
10  หมู่ที  6 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
       3.4.2  จัดท าราคากลาง 

                            - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบการระบายน  า      
สามแยกนาตาลอย หมู่ที  6 บ้านขุย ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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๙ 
 

           - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง เส้นทางคันคูหนอง
กระทุ่ม-ทางลงท่าสงกรานต์ หมู่ที  5 บ้านโนนชุมพวง  ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
           - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบการระบายน  า 
หนองกระทุ่ม-หนองจอก หมู่ที  5 บ้านโนนชุมพวง  ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
           - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง เส้นทางซอยบ้านตาราม 
(คุ้มบ้านเก่า)หมู่ที  6 บ้านขุย ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
           - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง หนองท่าเยี ยม บ้านโนน
ชุมพวง หมู่ 5 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  3.5 งานด้านเอกสาร 
               3.5.1  การตรวจสอบติดตามปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ  
               3.5.2 แบบรายงานข้อมูลแหล่งน  าในความรับผิดชอบของ อปท. 

4.  กองการศึกษา     
     1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
     2) รายางานข้อมูลแบบ ศพด. 1-3  

 3) จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที สวนสัตว์นครราชสีมา 
     4) ด าเนินการติดตามการเบิกเงินโครงการ DLTV 

 5.  กองสาธารณสุข 
 1) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ ง 
 2) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick off ตามแผนปฏิบัติการ 60 
วัน “แยกก่อนทิ ง” 
 3) รายงานผลการจัดท าถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 
 4) รายงานข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ ง” ในระบบสารสนเทศ              
ตามเมนู 6 เป้าหมาย 

     5) ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สปสช. เพื ออุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานที 
ขอรับการสนับสนุน 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน มกราคม   2562 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครับ 
ที่ประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน  มีท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระที  4 ..... 
 
 



๑๐ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  การส ารวจและรับแจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลขุย 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.    
 
 
 
 (ลงชื อ )        อริษา  อาสสุวรรณ        จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 
 

   
     (ลงชื อ)    เสาวภา  ประภาสโนบล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


