
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันอังคารที่  6  เดือน มีนาคม 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 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 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
11 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
12 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 
13 นายสมยศ  แหงไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สมยศ  แหงไธสง 
14 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 
15 นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 บุญยัง  ทนน  า 

 พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง   
๑ นางเสาวภา   ประภาสโนบล  ปลัดเทศบาลต าบลขุย เสาวภา   ประภาสโนบล 
2 นางจิตฐิมา  หยั งบุญ ผู้อ านวยการกองคลัง จิตฐิมา  หยั งบุญ 
3 นายวิษณุกร  ทัดกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง วิษณุกร  ทัดกลาง 
4 นางนุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ นุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ 
5 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สุปรียา   มูลจันทร์ 
6 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
7 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
8 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   
9 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 

10 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
11 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
12 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
13 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
14 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
15 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
16 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
17 นางสาวอรรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรรวรรณ  กล้าหาญ 



๒ 

 

18 นายอภิวัฒน์  อินทร์นอก พนักงานจ้างทั วไป อภิวัฒน์  อินทร์นอก 
19 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 

20 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 

21 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 

22 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
23 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
24 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
25 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
26 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
27 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
28 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    43   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    12   คน 
 1.  นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มาประชุม 

2.  นางสุนันทา  เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย    ปฏิบัติงาน 
3.  นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ปฏิบัติงาน 
4.  นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน    ปฏิบัติงาน 
5.  นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
6.  นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
7.  นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
8.  นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
9.  นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1  ปฏิบัติงาน 
10.  นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
11.  นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
12.  นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ      
ที ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเงินหรือสิ งของน าไปสมทบทุนในการจัดกิจกรรม ออกร้าน
กาชาดในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ าปี 2561  ซึ งจังหวัดนครราชสีมาได้
ก าหนดจัดงาน “วันรวมน  าใจสู่กาชาด ประจ าปี 2561” เมื อวันที  13 กุมภาพันธ์ 2561   
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ส าหรับอ าเภอล าทะเมนชัยรวบรวมยอดสนับสนุนได้
ทั งสิ น 51,040  บาท  และจักรยาน จ านวน 4 คัน  ข้าวหอมมะลิ  200  ถุงๆละ 1 กิโลกรัม 
พัดลม 2 ตัว  กระทะไฟฟ้า 1 อัน 

 -ทราบ-  
2.  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ         
ทุกท่าน ตลอดจนประชาชน ที มีจิตใจอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต เมื อวันที  23 กุมภาพันธ์ 
2561  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั งสิ น 179 คน บริจาคโลหิตได้           
144 คน  บริจาคโลหิตไม่ได้ 35 คน  ได้โลหิตทั งสิ น 57,600  ซีซี 

  -ทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 
 1.  การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ าปี 2561 
 - จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ าปี 
2561 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2561  รวม 12 วัน 12 คืน  ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
 ส าหรับอ าเภอล าทะเมนชัย  ก าหนดจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจ าปี 
2561 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสนามที่ว่าการ 
อ าเภอล าทะเมนชัย รายละเอียดศูนย์ประสานงาน อบจ.นม. จะแจ้งให้ทราบอีกครั งหนึ ง  
-ทราบ- 

2.  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 เมษายน ๒๕๖1 ก าหนดในวันที่............................... ๒๕๖1 07.00 น. ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลไพล (หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลไพล)  

 -ทราบ- 
    3.  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖1 

 - อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ าเดือน 
มีนาคม ๒๕๖1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม ๒๕๖1 ตั งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป        
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเชือก หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านยาง 
-ทราบ- 
 4.  โครงการท าดีเพื่อพ่อ (ท าความสะอาดบริเวณที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย  
 - ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ท าดีเพื อพ่อ” ในวันพุธของ
สัปดาห์ที สองของทุกเดือน นั น ส าหรับเดือนมีนาคม 2561 ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที  7 
มีนาคม 2561 ณ ที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย 
-ทราบ-   
 5.  การรณรงค์ขึ นทะเบียนและรับช าระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ นอก
สถานที่  
 - ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดแผนการออกรับบริการ
ประจ าเดือน มีนาคม 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.             
ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย 
-ทราบ-  

 2.2  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
   -  รายงานเฝ้าระวังทางระบาทวิทยา 

  -  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม 2561 ถึงวันที  17 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 
จ านวนทั งสิ น 34 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.29 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย (ล าทะ
เมนชัย ล าดับที  5 ของจังหวัด   อ าเภอล าทะเมนชัยมีรายงานผู้ป่วยนับตั งแต่วันที  1 มกราคม 
ถึงวันที  27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม จ านวนทั งสิ น 4 ราย 
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คิดเป็นอัตราป่วย 12.26 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยต าบลขุยมีผู้ป่วย 
รวม 4 คน  
 จาสถานการณ์ดังกล่าว พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเด็ก และวัยเรียน ดังนั น สสจ.
นครราชสีมา ขอความร่วมมือเร่งด าเนินมาตรการในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 
(โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยเน้นการก าจัดลูกน  ายุงลาย และใส่ทรายอะเบทหรือปล่อย
ปลากินลูกน  า ในภาชนะขังน  าทุกชนิด 
-ทราบ- 

  2.3  ส านักงานสรรพากรพื นที่สาขาชุมพวง 
 1. การยื นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจ าปีภาษี 2560 ซ ึ งจะสิ นสุด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ยื น แ บ บ ฯ  ใ น วั น ที  3 1  มี น า ค ม  2 5 6 1  ทั้ ง นี้ 
หากยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทาง อินเตอร์เน็ตที่   www.rd.go.th  หรือยื นผ่าน RD 
smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และช าระ
ภาษีออกไปจนถึงวันที  9 เมษายน 2561 โดยไม่เสียค่าปรับและเงินเพ่ิม 
 ส าหรับผู้ที ถูกหักภาษี ณ ที จ่ายไว้เกินและขอคืนภาษี ขอแนะน าให้สมัครพร้อมเพย์ก่อน
การยื นแบบแสดงรายการภาษี จะได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วกว่าการคืนด้วย เช็คซึ งส่งทาง
ไปรษณีย์ โดยกรมสรรพากรจะคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ที ผูกไว้กับเลขประชาชนเท่านั น 
 2. สิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน ส าหรับการยกเว้นรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนที มี
รายได้ทั งปีไม่เกิน 1,800,000 บาท ไม่ต้องรวมค านวณเพื อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส าหรับรายได้ที ได้รับตั งแต่วันที  1 มกราคม 2560 ถึงวันที  31 ธันวาคม 2562 ซึ งวิสาหกิจ
ชุมชนที จะได้รับสิทธิประโยชน์นี ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
และได้ขอมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ณ ส านักงานสรรพากรพื นที สาขาในท้องที ที วิสาหกิจชุมชน
ตั งอยู่ ทั งนี  วิสาหกิจชุมชนใดที มีรายได้ในปี 2560 เป็นต้นไป เกิน 60,000 บาท ต่อปี ต้อง
ยื นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปี (ภ.ง.ด.90  ครั งแรกภายในวันที  31 มีนาคม 
2561 

 -ทราบ-  

 2.4  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย    
  1.  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
1  อุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ นรวม 26 ครั ง  
2  ผู้เสียชีวิตประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวม 1 คน  
3  ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนกุมภาพันธ์ รวม 30 คน  
4  ยานพาหนะที เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ จ านวน 28 ครั ง รถยนต์ 2 ครั ง และอื น ๆ  
1 ครั ง 
-ทราบ- 

2.5  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย 
  1. โครงการ 5 ประสานสืบสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 
   - ฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 110 ราย 
   - ฝึกอบรมวันที  13 – 14 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย 
  2. การฝึกอบรมเกษตรกรในแปลงใหญ่ข้าว 
   - จัดฝึกอบรมการพัฒนาข้าวมะลิก่อนลงปฏิบัติในไร่นา 
   - ฝึกอบรมครั งที  2 วันที  8 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย  
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  3. การจัดเวทีชุมชนแปลงใหญ่ 
 - จัดเวทีการพัฒนาแปลงใหญ่ข้าว ต.ขุย วันที  22 มีนาคม 2561  ณ ศาลา
ประชาคมหนองเต็ง  ม.6  ต.ขุย 
 - จัดเวทีการพัฒนาแปลงใหญ่ล านางเลิ ง ม.4 ต.ไพล วันที  28 มีนาคม 2561   
ณ ศาลาวัดไพล   
 - จัดเวทีการพัฒนาแปลงใหญ่ล านางเลิ ง ม.5 ต.ไพล วันที  2 มีนาคม 2561   
ณ ศาลาวัดไพล   

  4. การขึ นทะเบียนเกษตรกรในพื นที ปลูกพืชใหม่ที มีการยืนต้นอยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  5. ภัยพิบัติ (อุทกภัย  อยู่ระหว่างด าเนินการอนุมัติงบประมาณจากปลัดกระทรวงฯ 

6. ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ได้แก่ เพลี ยจักจั นมะม่วง, เพลี ยแป้งสีชมพูแลไรแดงใน
มันส าปะหลัง 

-ทราบ- 

2.6  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย 
 - ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประกวด
บรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25มกราคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญ 
วัดสะแก พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื อคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา เข้าประกวดในระดับภาคประจ าปี 2561 (คณะสงฆ์ภาค 11  
ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ทั งนี  จังหวัดนครราชสีมา  
ได้ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดแล้ว  ดังนี  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปวิชญา จันรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองยาง อ าเภอล าทะเมนชัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรทิพา  มามาก   โรงเรียนบ้านขุยวิทยา อ าเภอล าทะเมนชัย 
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจิตรสินี  ยังผล   โรงเรียนบ้านขุยวิทยา อ าเภอล าทะเมนชัย 
 โดยนักเรียนที ชนะการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด      
ในระดับภาคที จังหวัดชัยภูมิต่อไป 
-ทราบ- 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. การส ารวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
2. รายงานผลตามข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 
3. รายงานการแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ครั งที  1 
4. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั งที  6 
5. ขอข้อมูลจ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั งในเขตเทศบาลต าบลขุย  
6. การยืนยันเขตเลือกตั ง  
7. รายงานสรุปรายละเอียดแผนงานกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี พ.ศ.2560-2561 

  -ทราบ- 
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2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
   รายรับ          13,231,557.43   บาท     
   รายจ่าย           9,278,829.08   บาท 

-ทราบ- 

3.  กองช่าง  
 1. กิจการประปา 
 1.1 ขอใช้น  าประปา จ านวน  1 ราย 
  -  นายเจษฎา  แกวโสภา  หมู่ที  1 (ขอใช้น  าประปาชั วคราว) 
  1.2 ซ่อมแซมน  าประปาในเขตเทศบาลต าบลขุย 
      -  ต่อน  าประปาบ้านขุย วันที  19 กุมภาพันธ์ 2561 
      -  ซ่อมน  าประปา หมู่ที  7บ้านหนองไผ่  วันที   2 กุมภาพันธ์ 2561 
 2. ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื นที่   จ านวน 1 ราย  

     2.1 นางสาวกาญจนา   แวงโพธิ์ษา  หมู่ 9  ชนิดอาคาร  บ้านเดี ยว คสล. อาคาร
ดังกล่าวอยู่ในที กันเขตหมู่บ้าน (พื นที กันออกจากการปูผังของสปก.)  
 3. โครงการ 
 3.1  โครงการซ่อมแซมระบบระบายน  า บ่อพัก วางท่อระบายน  า รางระบายน  า  
ทางไป รพ. ล าทะเมนชัย หมู่ที  7  บ้านหนองไผ่   
     3.2  โครงการซ่อมแซมถนนดิน หนองผักแว่น หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
     3.3  โครงการซ่อมแซมถนนดิน เส้นสวนบ้านลุงอ๊อดเข้าดง หมู่ที  7  บ้านหนองไผ่  
     3.4  โครงการซ่อมแซมถนนดิน เครือจาน หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา  
  3.5  โครงการก่อสร้างระบบการระบายน  า บ่อพัก วางท่อระบายน  า  รางระบายน  า 
ทางไปมาบป่ากุง หมู่ที  4  บ้านหนองสะแก  
     3.6 โครงการถนนคสล.จากประปาหมู่บ้านถึงศาลปู่ตา หมู่ที  4 บ้านหนองสะแก    
     3.7 โครงการถนน คสล.ซอยคุ้มเด็กอนามัยหมู่ที  6 บ้านขุย 
 4. งานด้านเอกสาร 
 4.1 หนังสือขอความร่วมมือส ารวจครอบครัวผู้มีฐานะยากจนตามโครงการบ้าน
กาชาดรวมใจอยู่ได้อย่างยั งยืนโดยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจ าปี 2561 
  4.2 หนังสือตอบเรื องร้องทุกข์ นายยาว แสนรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ถนนดิน  
เส้นทางจากนา นางสายชล  สุดข า ถึงนา นาง ชาน  กล้าหาญ 
 4.3  หนังสือตอบเรื องร้องทุกข์ นายอ าพล  กล้าหาญ  อยากให้วางท่อใหม่เพราะ
ของเดิมช ารุด 
 4.4  หนังสือตอบเรื องร้องทุกข์ นางส ารวย  เตวิชา (ให้แจ้งพิกัดเส้นทางดังกล่าว    
ให้ชัดเจน) 
 4.5  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน  า หนองจอก
สาธารณประโยชน์ 
 4.6  รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง พ.ศ.2561 
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 5. รังวัดและรับรองแนวเขต 
  - รังวัดและรับรองแนวเขตหนังสือส าคัญส าหรับที หลวง เลขที  30964 หนองกรด
ละเลิงสาธารณประโยชน์ วันที  26  กุมภาพันธ์  2561 
-ทราบ- 

4.  กองการศึกษา     
1. การตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานจากท้องถิ นอ าเภอล าทะเมนชัย 
2. ประชุมจัดท าแผนและส่งแผน/โครงการของสภาเด็กและส่งแผน/โครงการของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลขุย เพื อขอรับการสนับสนุนบ้านพักเด็กจังหวัดนครราชสีมา  
จ านวน 20,00 บาท 
 -ทราบ- 

5.  กองสาธารณสุข 
 5.1 ยอดจ่ายเบี ยยังชีพ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
   ผู้สูงอายุ    จ านวน  501  ราย  งบประมาณ  326,300  บาท 
   พิการ       จ านวน  296  ราย  งบประมาณ  237,600  บาท 
   เอดส์        จ านวน      5  ราย  งบประมาณ      2,500  บาท 
     รวมงบประมาณทั งสิ น     566,400  บาท 
 5.2 ด้านรายงาน 
1. รายงานจ านวนสุนัขจรจัดในพื นที  
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายางาน RF1, RF2 
3. รายงานจ านวนอาสาสมัครท้องถิ นรักษ์โลก 
4. ตรวจสอบสถานะการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที รับเงินผ่านธนาคาร 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
   -รับรอง- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-  ซ่อมแซมถนนเส้นมาบป่ากุง  หมู่ที  3  บ้านหนองโป่ง 
-  ซ่อมแซมท่อระบายน  า 
-  ซ่อมแซมระบบน  าประปา  หมู่ที  10  บ้านขุยใหม่พัฒนา 
-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      
 


