
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันอังคารที่ 5  เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา  08.30 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 นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย เต็ม   ฤทธิ์ไธสง 
4 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
5 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
6 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
7 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 

 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  กณัหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
9 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   

10 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ยศพล  ทิพย์เนตร 
11 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
12 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
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 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
18 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
19 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
20 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
21 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
22 นายขจรลาภ   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ขจรลาภ  ทองไทย 
23 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
24 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
25 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
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26 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
27 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
28 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 
29 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณดิา  เบื องกลาง 
30 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
31 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    38   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    15   คน 
 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

2. นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

3. นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย ไม่มา 

4. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

5. นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

6. นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

7. นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 
8. นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

9. นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง ไม่มา 

10. นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่มา 
11. นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ลาคลอด 
12. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบตัิงาน 

13. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบตัิงาน 

14. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบตัิงาน 

15. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบตัิงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  ขอขอบคุณ 

 -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเงินหรือสิ่ งของน าไปสมทบทุนในการจัดกิจกรรม              
ออกร้านกาชาดในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ าปี ๒๕๖๒  ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมาได้ก าหนดจัดงาน “วันรวมน ้ ำใจสู่กำชำด ประจ้ำปี  ๒๕๖๒” เมื่อวันที่                    
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ส าหรับอ าเภอล าทะเมนชัย
รวบรวมยอดสนับสนุนได้ทั้งสิ้น  ๘๗,๖๗๘.-บาท  
โดยมอบ    -เงินสดวันรวมน้ าใจสู่กาชาด        ๕๕,๐๐๐.-บาท 

    -จักรยาน  ๔  คัน   รวมเป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐.-บาท 
    -ผ้าห่ม  ๔  ผืน      รวมเป็นเงิน     ๑,๙๐๐.-บาท 
    -และข้าวหอมมะลิ ถุงละ ๑ กก.   จ านวน  ๙๐ ถุง 

      ส าหรับยอดเงินคงเหลือ  ๒๐,๗๗๘.-บาท น าเข้ากองทุนผู้ยากไร้ ผู้พิการประจ า อ.ล าทะเมนชัย 
 

๒)  ขอขอบคุณ….. 
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๒)  ขอขอบคุณ 
 -  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกท่าน ตลอดจนประชาชนทุก
ท่าน ที่ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจ าปี 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพ่ือเป็นการสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
สรุปกำรรับ – จ่ำยเงิน ในกำรจัดงำนประเพณีในครั งนี  
 รำยรับ                       รำยจ่ำย 
 -เงินร่วมบริจาคจากห้างร้าน     ๑๒,๒๘๐.-    -ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ (๑๐รูป)        ๕,๕๐๐.- 
 -เงินสดร่วมบริจาค (๔ต าบล)    ๕๕,๘๒๐.-    -ค่าเครื่องไทยธรรม+ปิ่นโต        ๕,๐๐๐.- 
 -รายได้จากการขายข้าว      ๑๒๒,๘๖๘.-    -ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น จนท      ๖,๐๐๐.- 
 -รายได้จากการขายบัตรร าวง    ๑๓,๒๐๐.-    -ค่าของบวงสรวงฯ (ร.๕ +ย่าโม)           ๘๕๐.- 
 -ค่าเหมาร าวง ๕๗ หมู่บ้าน       ๕๗,๐๐๐.-    -ค่าหมอพราหมณ์+เครื่องเรียกฯ       ๓,๕๐๐.- 
 -มีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบเพ่ิมเติม  ๒,๙๐๐.-   -ค่าแสดงโปงลาง รร.หนองม่วง         ๕,๐๐๐.- 
 -ค่าเก็บสถานที่ขายของฯ  ๑,๒๐๐.-   -ค่าใช้จ่ายาจัดนิทรรศการโรงเรียน     ๖,๐๐๐.- 
                                                        -ค่าสนับสนุนขบวนแห่โรงเรียน        ๑,๐๐๐.- 
         -ค่าป้ายไวนิลบนเวที         ๓,๘๐๐.- 
         -เงินรางวัลและการประกวด/แข่งขัน ๓๑,๔๐๐.- 
         -ค่าชุดปานะ เครื่องดื่ม+น้ าแข็ง        ๖,๙๒๘.- 
         -กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร  ๔๑๔.- 
         -ค่าสายสะพาน+ถ้วยรางวัลธิดา        ๑,๐๗๐.- 

                                                                                      -ค่าใช้จ่ายระหว่างลงทะเบียนข้าว      ๕,๑๒๕.- 
        -ค่าใช้จ่ายทีมจัดร าวง       ๒๑,๘๑๕.- 
                 -ค่าใช้จ่ายทีมขายข้าว                   ๓,๓๘๐.- 
                 -ค่านักดนตรีท าเพลงประจ าอ าเภอฯ    ๓,๐๐๐.- 
                 -ค่ากระเช้าของดีล าทะเมนชัยฯ  ๑,๓๐๐.- 
รวมรำยรับ     ๒๖๕,๒๖๘.-  บำท   
รวมรำยจ่ำย     ๑๑๑,๐๘๒.-  บำท 

ยอดคงเหลือสุทธิ               ๑๕๔,๑๘๖.-   บำท 
3)  การขับเคลื่อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 

 - ในการขับเคลื อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ งขอความร่วมมือเทศบาลทุก
แห่งจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เดือนละ 1 ครั ง โดยได้ก าหนดในวันที่...... 
มีนาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพหลักได้แก่  เทศบาลต าบลบ้านยาง  
๔)  แจ้งแนวทำงปฏิบัติในกำรเลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรเลือกตั งท่ัวไป 

 - จังหวัดแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
ตามมติคณะรัฐมนตรี มาเพ่ือแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนลูกจ้างในสังกัด ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
เลือกตั้งเมื่อมีการร้องขอ 
๒.ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนลูกจ้าง วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 

๓.นับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกา ….. 
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๓.นับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งฯ จนถึงวันเลือกตั้ง ให้พิจารณาการโยกย้าย
เท่าท่ีจ าเป็น 
๔.ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งและอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ               
ที่เก่ียวข้อง 
๕.ให้หน่วยงานทุกฝ่ายสนับสนุนสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายการเลือกตั้งให้เพียงพอ             
เท่าเทียมกัน 
๖.ให้มีการสนธิก าลังระหว่างทหาร ต ารวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพ่ือให้
การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๕)  ควำมผิดและบทก้ำหนดโทษตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร 

 - ตามที่ ได้ มีพระราชกฤษฎีกาให้มี การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร และ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้วันที่ ๒๔  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง 
นั้น 
 เพ่ือให้การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ ไปด้วย            
ความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี             
จึงขอให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือมิให้กระท าความผิด รายละเอียดดังนี้ 
๑. ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน (รำยละเอียดแนบท้ำยวำระฯ) 
๒. ความผิดเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนใด  (รำยละเอียดแนบท้ำยวำระฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

๑)  กำรจัดงำนฉลองวันแห่งชัยชนะของท้ำวสุรนำรี ประจ้ำปี ๒๕๖๒ 
 -  จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุ รนารี ประจ าปี 
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน  ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  โดยมีกิจกรรมมากมาย
หลายอย่าง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านทราบและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้
ร่วมงานตามวันดังกล่าว 
 ส้ำหรับอ้ำเภอล้ำทะเมนชัย ก าหนดจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจ าปี 
๒๕๖๒  ขึ นในวันอังคำรที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ ลำนอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี และสนำม
หน้ำที่ว่ำกำรอ้ำเภอล้ำทะเมนชัย (ก าหนดการฯแนบท้ายวาระฯ) 

2)  โครงกำร “พบปะสนทนำ จิบกำแฟยำมเช้ำ” 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดจัดโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”            
เพื อสร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ท างานเป็นทีม                 
มีเป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง  ส้ำหรับ
เดือนเมษำยน  ๒๕๖๒  ก าหนดวันที่.............เมษายน ๒๕๖๒   ณ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบล
ไพล (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เทศบำลต้ำบลไพล)  
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 3)  กำรออกหน่วยบริกำรอ้ำเภอเคลื่อนที่ ประจ้ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๒ 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   มีนาคม ๒๕๖๒   
ในวันอังคำรที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๒  ตั งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ศำลำวัด           
บ้ำนหนองจำน หมู่ที่ ๙  ต้ำบลช่องแมว   
 4)  แจ้งเข้าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าสนับสนุนนาแปลงใหญ่ 
       -  ด้วยกรมทรัพยากรน  า โดยส านักงานทรัพยากรน  าภาค ๕  ได้ด าเนินการจ้างเหมา 
หจก.มะค่าพัฒนาการ ด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าสนับสนุนนาแปลงใหญ่ บ้านขุย            
ม.๖ ต.ขุย โดยเริ มสัญญาวันที  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสิ นสุดสัญญาวันที  ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๕,๒๓๙,๐๐๐ บาท  ทั งนี ได้มอบหมาย นายสุวิทย์ ธงภักดิ์ 
และนายพนมเธียร  ศิลป์สะอาด นายช่างโยธาช านาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน และประสาน
อ านวย ความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง   

  5)  การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและ
ปัญหามลพิษทางอากาศ 
 -  เนื องจากสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที สูงเกิน
มาตรฐานอย่างต่อเนื อง ที มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยหนึ งในสาเหตุส าคัญของ
ปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที โล่งและพื นที การเกษตร ทั งการเผาขยะ เผาเศษ
ใบไม้/วัชพืช และเผาเพื อเตรียมพื นที ส าหรับท าเกษตรกรรม ซึ งเป็นการกระท าผิดกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที เกี ยวข้อง  เพื อเป็นการลด
ภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จึงขอให้ถือปฏิบัติดังนี  
 ๑. ให้ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที ดีในการไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพื นที รับผิดชอบโดยเคร่งครัด   
ทั งในพื นที ที มีเอกสารสิทธิ์ พื นที เกษตรกรรม พื นที รกร้างว่างเปล่า พื นที สาธารณะ พื นที สอง
ข้างทาง รวมทั งการเผาขยะและกิ งไม้ตามบ้านเรือน  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ นมีอ านาจในการ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายที เกี ยวข้อง  
โดยขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพพื นที และสอดคล้องกับสถานการณ์ ค านึกถึง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒. ประชาสัมพันธ์เพื อสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้งดการเผาทุกชนิด สร้างการรับรู้ถึง
ผลกระทบจากการเผาในที โล่งและพื นที การเกษตร ซึ งมีอันตรายต่อสุขภาพ เฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  
 ๓. รณรงค์และสนับสนุนเกษตรกรจัดการเศษวัสดุการเกษตร อาทิ ตอซังข้าว ข้าวโพด และซาก
วัชพืชฤดูแล้ง โดยการไถกลบการใช้สายย่อยสลาย หรือเทคโนโลยีอื นที เหมาะสม 
 6)  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา (Part 
Time) และประชาชนทั่วไป “ประชารัฐรวมพลัง  สร้างยุวแรงงาน” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  -  ด้วยส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  ก าหนดจัดกิจกรรม นัดพบแรงงาน
นักเรียน นักศึกษา (Part Time) และประชาชนทั วไป  “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน  
ประจ าปี ๒๕๖๒  ใน   วันพุธที  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                 
ณ เทอร์มินอลฮอล์ล ๑ ชั น ๔  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที มีเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงว่างจากการ
เรียน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว ได้เห็นถึงความส าคัญของการ
มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมทั งลดการมั วสุม           
การเข้าไปยุ่งเกี ยวกับยาเสพติด ซึ งจะก่อให้เกิดปัญหากับครอบครัวและสังคม ตลอดจนลดภาระ
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการหางานท าให้แก่ประชาชน/คนหางานทั วไป 
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 7)  รายงานผลการตรวจสอบโครงการประเทศสีเขียว 
 -  ด้วยกรมป่าไม้ได้รับแจ้งจากประชาชน สอบถามข้อเท็จจริงการปลูกต้นพะยูง
ประเทศสีเขียว ตามโครงการประเทศสีเขียว ประชารัฐพัฒนา ปลูกไม้เศรษฐกิจ ของมูลนิธิ
ประเทศสีเขียว ซึ งลงเผยแพร่ในเว็ปไซต์ www.greencountry910.com กรมป่าไม้ขอเรียนว่า 
โครงการดังกล่าว กรมป่าไม้มิได้เป็นผู้สนับสนุนหรือรับรู้ด้วย และกรมป่าไม้ได้ชี แจงข้อมูลทาง
วิชาการเกี ยวกับการปลูกต้นพะยูง และพะยูงไหหล า ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ งโครงการ
ดังกล่าวมีการจ าหน่ายกล้าไม้ต้นพะยูงไหหล าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์ว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่
อย่างไร โดยการระดมเงินจากประชาชน  ซึ งพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ งกรมป่าไม้ได้ประสานขอความร่วมมือจากส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื อสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี ยวกับโครงการฯ        
แล้ว  ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั งหนึ ง  

8)  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๙๐ 
 -  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ต าบลช้าง
ใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ก าหนดเปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที  ๙๐ เพื อเข้า
รับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ  โดยมอบหมายให้กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีรายได้น้อย และยากจนที มีคุณสมบัติฯ เพื อเข้าอบรมความรู้ 
จ านวน ๒๔ แผนก ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี  
คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม 
-อายุระหว่าง ๑๕-๕๐ ปี ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม     
-ไม่จ ากัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน 
-มีความประพฤติดี มีความตั งใจที จะอบรมฯ  และไม่ยุ่งเกี ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 
-ระดับการศึกษา ตั งแต่ไม่ได้เรียนหนังสือ ถึง ม.๖ หรือเทียบเท่า  -มีรายได้น้อยและยากจน 
หลักฐานการสมัคร 
 -ใบสมัคร     
-รูปถ่ายขนาด ๑ นิ ว จ านวน ๒ รูป(เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด) 
 -ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา  อย่างละ ๑ ฉบับ 
 -ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 -กรณีบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องมีหนังสือรับรองจากบิดา มารดา ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับรอง 

 โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา เลขที  ๑๘๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัด ชั น ๓ ถนนสุรนารายณ์  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๒๒๖๓๒ ภายในวันที  ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒  สอบถามข้อมูลเพิ มเติมได้ที  คุณสุนทร  จ าแนกสาร  โทร ๐๒-๓๖๗๘๓๘๒,                    
๐๒-๓๖๗๘๓๑๓ และ ๐๒-๓๖๗๘๓๘๗    

 
 
 

๒.2  ส านักงานเกษตร ….. 
 
 

http://www.greencountry910.com/
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๒.2  ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอล้ำทะเมนชัย 
  -  ขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนทั วไปงดการเผาวัสดุทางการเกษตร เช่น
วัชพืช ขยะมูลฝอย ในที โล่งทุกกรณีเพื อระงับหรือลดภาวะมลพิษทางอากาศของฝุ่นละออง  
PM 2.5  ที ก าลังจะเกิดขึ นในจังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ผู้น าในชุมชนและอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านลงพื นที ตรวจสอบไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาด หากมีการเผาเกิดขึ นให้ติดตามหาตัว
ผู้กระท าความผิดทุกกรณี เพื อน ามาลงโทษต่อไป         

   ๒.3  ส้ำนักงำนท้องถิ่นอ้ำเภอล้ำทะเมนชัย 
        ๑)  ถังขยะเปียก ๑๐๐ %   
  -  ถังขยะเปียกภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ของจ านวนครัวเรือน อาจจะประกาศ
เป็นจุดส าหรับพื้นที่ชุมชนหนาแน่น โดยเทศบาลฯ  ออกประกาศ 

2)  กำรจัดท้ำ ๑ ถนน ๑ อปท. สวยงำม 
 -  การจัดท า ๑ ถนน ๑ อปท.สวยงาม ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  เช่น ปลูก
ต้นไม้  จัดให้มีถังขยะแยกประเภท 

       3)  โครงกำรสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ 
-  โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อย่างน้อย ๑ แห่ง ต่อ อปท. ภายใน                       

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  งบประมาณก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท      
 ๔)  ขับเคลื่อนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
 -  การขับเคลื่อนการจัดบริการสาธารณะ รวบรวมเป็นกิจกรรม ขัดแยกขยะ ๕ 
กิจกรรมขึ้นไป มีประสิทธิภาพไปแยกแต่ละ อปท.  เช่น  ห้องน้ าสะอาด  ถนน  เก็บขยะ             
ถือเป็นกิจกรรมบริการสาธารณะ       
 ๕)  กำรจัดงำนประเพณีท้องถิ่น 
 -  การจัดงานประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากมีประเด็นหารือ การจัดงานประเพณี
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบการจัดงาน มีการซักซ้อมการจัดงานค่าใช้จ่ายเบิกได้ 
 ๕.๑ งานส าคัญของชาติ เช่น  วันวิสาขบูชา  มาฆบูชา  ปิยมหาราช อื่นๆ 
 ๕.๒ งานประเพณีชาติ  เช่น  ลอยกระทง  สงกรานต์ 
 ๕.๓ งานประเพณีท้องถิ่น  ถ้าจะเบิกมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

- ต้องเป็นกิจกรรมสืบทอดติดต่อกันอย่างยาวนาน 
- เป็นการด าเนินการกิจกรรมเกิดประโยชน์สาธารณะ 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี 
- ไม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล 
- มีสัดส่วนประชาชนเข้าร่วม 

 การพิจารณาเพ่ือการจัดงานท้องถิ่น ในรูปแบบประธานคณะกรรมการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด เลขาฯ  เทศบาลเสนอได้โดยท าเรื่องเสนอจังหวัดพิจารณา เช่น                     
งานขนมจีนประโดก(ทต.หมื่นไวย)  -อบต.ทับสวาย กุ้มข้าวใหญ่  -ทต.โนนไทย  งานมะขามเทศ  
จัดเพียงครั้งเดียวยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ เมื่อพิจารณาแล้วจะมีประกาศของจังหวัดให้เป็นงาน
ประเพณี 
 

๖)  สภาเด็ก ….. 
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 ๖)  สภำเด็ก 
-  สภาเด็ก ส่งแผน อปท.  /อ าเภอ ถ้าหากว่างบไม่ได้ใช้ให้ส่งคืน 

  
 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 
2. จัดโครงการเผ้าระวังป้องกันการจมน  าในเด็กอายุต  ากว่า 15 ปี 
3 . การบั นทึ กข้อมูลการใช้พลั งงาน  (ค่ า ไฟ ฟ้ า และน  ามัน เชื อ เพลิ ง) ใน ระบบ              
www.e-report.energy.go.th 
4. จัดโครงการรักษ์น  า รักษาสิ งแวดล้อม และกิจกรรมจิตอาสาประชาชน “เราท าความดี
ด้วยหัวใจ” 
5. รายงานผลการส ารวจหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื นที รับผิดชอบ 
6. รายงานการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ นและสมาชิกสภาท้องถิ นใน
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั งผู้บริหารท้องถิ น  

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2562 
   รายรับ          19,157,453.32  บาท     
   รายจ่าย         15,835,788.20  บาท 

3.  กองช่าง  
3.1 กิจการประปา 
    3.1.1 ขออนุญาตใช้น้ าประปาชั่วคราว  จ านวน 3 ราย 
         - นางสาววิจิตรา    หาสุนโม   หมู่ที  7 
         - นางสาวณัชชา   พะนะลาบ  หมู่ที  7 
         - นางสายพิณ     ดีสุด         หมู่ 7 
     3.1.2 แจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ จ านวน 1 ราย 
          - นาง ใจ    ขึ นด่านกลาง หมู่ที  7 
      3.1.3 แจ้งโอนสิทธิ์การใช้น้ าประปา  จ านวน 1 ราย 
         - นายยม  เพียรอยู่ โอนสิทธ์การใช้น  าประปาให้ นายธีระ  เพียรอยู่   หมู่ที  4  
3.2 ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่   จ านวน  1 ราย 
       -บริษัทยิ งสวัสดิ์ซิลิกาแซนด์  หมู่ที  3 
3.3 โครงการ 
      3.3.1 จัดท าราคากลาง 
            - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง จากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมือง
ยางเข้าดง (ช่วงท่อลอดเหลี ยม) หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่ 
           - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง ซอยข้างศาลปู่ตา บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที  7 ต าบลขุย เชื อมทางไปโรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
 

           - จัดท าราคากลางโครงการ ….. 
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           - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง ซอยเชื อมคุ้มเมืองยาง-คุ้ม
อ่างทอง   หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่  
           - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง เส้นทางคุ้มหัวท านบ-อ่าง
หนองไผ่ 2 หมู่ที  4 บ้านหนองสะแก  
            - จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง เส้นทางแยกไปบ้านเขว้า 
ต าบลโนนยอ หมู่ที  6 บ้านขุย 
             -จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง เส้นทางลงหนองจาน            
หมู่ที  4  บ้านหนองสะแก 
 3.4. งานด้านเอกสาร 
              - ตอบเรื องร้องทุกข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  

4.  กองการศึกษา     
     1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
     2) แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

 3) รายงานผลยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     4) รายงานวัดสร้างสุขตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข  

 5.  กองสาธารณสุข 
 1) ส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว 
 2) รายงานผลการด าเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 3) รับเรื องร้องเรียนจาการเผาถ่านและได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านหยุดการเผ่าถ่านภายในชุมชน 
 4) รายงานข้อมูล Info ตามหัวข้อรายางาน มฝ.2 ประจ าเดือนและรายงานผลการ
ด าเนินงาน “60 วันแยกขยะทิ ง” 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน  ได้รับแจ้งจาก นางนกกะหริ่ง  ปานเกิด  ก านันต าบลขุย  ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาล

ต าบลขุยให้ด าเนินการก าจัดรังต่อบริเวณส านักสงฆ์บ้านขุย ม.6 เพราะเกรงจะเป็นอันตราย
ต่อพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  

ที่ประชุม รับทราบ และให้เจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไข 
ประธาน  แจ้งการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนชุมพวง  หมู่ที่ 5  
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน แจ้งการซ่อมแซมถนนเส้นทางไปหนองพวง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.    
 
 
 
 (ลงชื อ )        อริษา  อาสสุวรรณ        จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 
 

   
     (ลงชื อ)    เสาวภา  ประภาสโนบล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


