
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันอังคารที่  3  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา  14.00 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 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
7 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
8 นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 
9 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 

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 นางจิตฐิมา  หยั งบุญ ผู้อ านวยการกองคลัง จิตฐิมา  หยั งบุญ 
3 นางสุนันทา  เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย   สุนันทา  เทนไธสง 
4 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สุปรียา   มูลจันทร์ 
5 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
6 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
7 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
8 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สุดาวดี  ปีตะเสน 
9 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน   ยศพล  ทิพย์เนตร 

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 พนักงานจา้งทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
15 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
16 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
17 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
18 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 
19 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
20 นางสาวอรรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรรวรรณ  กล้าหาญ 
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21 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
22 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 

23 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 

24 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 

25 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
26 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
27 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
28 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
29 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
30 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    42   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    13   คน 
 1.  นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มาประชุม 

2.  นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย  ไม่มาประชุม 
3.  นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2  ไม่มาประชุม 
4.  นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2  ไม่มาประชุม 
5.  นายวิษณุกร  ทัดกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง  ไม่มาประชุม 
6.  นางนุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ หัวหน้าส านักปลัด  เดินทางไปราชการ 
7.  นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป  เดินทางไปราชการ 
8.  นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป  ไม่มาประชุม 
9.  นายอภิวัฒน์  อินทร์นอก พนักงานจ้างทั วไป  เดินทางไปราชการ 
10.  นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1  ลาคลอด 
11.  นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
12.  นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
13.  นางสาวขนษิฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป  ปฏิบัติงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ    
ที ให้ความร่วมมือในการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอล าทะเมนชัย ประจ าปี 
2561 ในวันจันทร์ที  26 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอ          
ล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 -ทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 
 1.  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟ”ประจ าเดือนเมษายน 2561 และเชิญ        
สรงน  าพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 

- อ าเภอล าทะเมนชัย ….. 
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 - อ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดจัดโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟ” ประจ าเดือน
เมษายน 2561 เพื อสร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็น
ประจ า ท างานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกัน ตอบสนองความต้องการของประชาชน และขอเชิญ
สรงน  าพระ เพื อความเป็นสิริมงคลเนื องในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 
ตั งแต่เวลา 15.00 น. เป็นไป ณ เทศบาลต าบลไพล  การแต่งกาย  เสื อสีสันสดใส  
-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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดในวัน ................................  ตั งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.           
ณ สนง.สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
-ทราบ- 

    3.  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
  - อ าเภอล าทะเมนชัย  ได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ าเดือน 
เมษายน ๒๕๖๑ ในวัน............................... ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดศิริโพคา
ภิรมณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลช่องแมว 
-ทราบ- 
 5.  การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
  - ด้วยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
ได้ก าหนดห้วงเวลาการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2561 ระหว่างวันที  11 – 17 เมษายน 2561 และศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดนครราชสีมาขอให้อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการเตรียมความพร้อมและแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ด าเนินการ            
ในส่วนเกี ยวข้อง ดังนี  
 1) จัดท าป้ายเตือนจุดเสี ยง/จุดที เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง/จุดตัดทางรถไฟ ป้ายทาง
เลี ยงการจราจร ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นลดการ
บริโภคเครื องดื มแอลกอฮอล์ และการเล่นน  าสงกรานต์ตามแบบประเพณีที ดีงาม 
 2) ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 2561 เช่น รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ             
ที เคารพนับถือ ท าบุญในวัด เป็นต้น 
 3) จัดท าแผนจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการ ด่านชุมชน และก าหนดพื นที เล่นน  า
สงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย 
 4) ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และแจ้งให้ข้าราชการ/บุคลากรในสังกั ด
ทราบว่าในห้วงดังกล่าวทางศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเน้นหนักการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด กฎหมายจราจร ได้แก่ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม.(มาตรการ 10 รสขม) 1 ร.(ความเร็วเกิน
กว่ากฎหมายก าหนด)  2 ส.(1.ขับรถย้อนศร 2. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร)  3 ข.(1.ไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย 2.แซงในที คับขัน 3. ไม่มีใบขับขี )  4 ม.(1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 2.มอเตอร์ไซด์ไม่
ปลอดภัย   3.เมาสุรา 4.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ) 

5) ให้ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ….. 
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  5) ให้ก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านได้รับทราบ และให้จิต
อาสาของหมู่บ้านเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที ในการเข้าเวรยามบริการประชาชนในช่วงดังกล่าวด้วย 
 จึงขอให้ท่านด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2561 ดังกล่าวตามข้างต้น 
-ทราบ-   

 2.2  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
   1. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

 1.1  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที             
๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที   ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๑  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  
จ านวนทั งสิ น ๖๓ ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  ๒.๔๘ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  ๘ ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่
วันที  ๑ มกราคม ถึงวันที   ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑   ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 
จ านวนทั งสิ น ๑๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๐.๖๔ ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 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 

บ้านยาง                       0 

ไพล                       0 

ขุย    7 2 1                 10 

รวม 10 

 1.2 สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระดับประเทศ นับตั งแต่วันที   ๑ มกราคม 
๒๕๖๑ ถึงวันที   ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๑ได้รับรายงานผู้ป่วย ๖ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต ๖ ราย คิดเป็น
อัตราป่วยตายร้อยละ ๑๐๐ โดยพบที  จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ 
บุรีรัมย์  ของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานผู้ป่วย/เสียชีวิต จ านวน ๑ ราย ที อ าเภอเสิงสาง 
เป็นเพศชาย อายุ ๔๔ ปี อาชีพรับจ้าง อาศัยอยู่ ต.เสิงสาง  อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา เริ มป่วย
เมื อวันที  ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เข้ารับการรักษาที  รพ.เสิงสาง วันที  ๖ มี.ค. ๖๑ ด้วย อาการไข้ 
หนาวสั น เจ็บคอ รู้สึกกลัวลม กลัวน  า กระสับกระส่าย ตลอดเวลา กลืนล าบาก ไม่ไอ ไม่มีน  ามูก 
แพทย์วินิจฉัยเบื องต้น Sepsis dx. Rabies infection ให้การรักษาและส่งต่อ รพ.มหาราช
นครราชสีมา เวลา ๒๓.๐๐ น. ในวันเดียวกัน ต่อมาผู้ป่วย ได้เสียชีวิตลงในวันที  ๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น. และมีรายงานจากเครือข่ายปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ผลตรวจ
ตัวอย่างหัวสุนัขพบเชื อโรคพิษสุนัขบ้า(Positive Rabies) อีก ๙ ตัวอย่าง  ที  ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา พบในสุนัข , หมู่ที  5 ต.หนองบัวศาลา  อ.เมืองนครราชสีมา พบในสุนัข ,                 
ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา พบในสุนัข,  หมู่ที  5 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา พบในสุนัข, 
หมู่ที  17 ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา พบในสุนัข, หมู่ที  10 ต.สระพระ อ.พระทองค า พบใน
สุนัข, หมู่ที  7 ต.โนนเต็ง อ.คง พบในสุนัข, หมู่ที  12 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี พบในสุนัข,            
หมู่ที  7 ต.สามเมือง อ.สีดา พบในสุนัข 

ขอควรปฏิบัติ ..... 
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 ขอควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสัตวกัด  
 -  ลางแผลทันทีดวยน  าสะอาดฟอกดวยสบู - 3 ครั ง แลวทาแผลดวยโพวิดีน           
(เบตาดีน) หรือ แอลกอฮอล หรือ ทิงเจอรไอโอดีน แลวรีบไปปรึกษาแพทยทันที   
 - ถาสุนัขตายใหน าซากมาตรวจ  ถาหากสุนัขไมตายใหขังไวดูอาการ 10 วันหรือ
น าไปใหสัตวแพทยดูอาการ  ขณะเดียวกันใหรีบไปพบแพทยเพื อรับการรักษาที เหมาะสมทันที  
สวนการรักษาทางสมุนไพรหรือ แพทยแผนโบราณไมสามารถปองกันโรคได้ ไมควรรอดูอาการ
สุนัขเพราะอาจท าใหไดรับการรักษาลาชาเกินไป  
 - ในกรณีที ติดตามสัตวที กัดไมได เชน เปนสัตวปา สัตวจรจัด สัตวกัดแลวหนีไป 
หรือจ าสัตวที กัดไมไดจ าเปนตองไดรับการรักษาโดยทันที   
 - ผูที ตองมารับการรักษาเพื อปองกันโรคพิษสุนัขบา คือมีบาดแผลไมวาจะเปนรอย
ช  าเขียวหรือมี เลือดไหล  แผลถลอกหรือแผลลึก รวมทั งผูที ถูกสุนัขเลียที นัยนตา ริมฝปาก และ
ผิวหนังที มีแผลถลอก 
-ทราบ- 

 ๒.  การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 - โดยการตั ง“ด่านครอบครัว” ซึ งหมายถึง  ผู้ใหญ่หรือบุคคลในครัวเรือน แสดง
ความห่วงใย เอาใจใส่ คนในครอบครัว ด้วยการ  ดูแล ว่ากล่าวตักเตือน โน้มน้าว  และควบคุม
ไม่ให้คนในบ้าน มีพฤติกรรมเสี ยงจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล โดยให้ด าเนินการดังนี   
2.1  ครัวเรือนคัดเลือกบุคคลท าหน้าที เฝ้าด่านครอบครัว โดยคัดเลือกหัวหน้าครอบครัว หรือ
บุคคลที มีอิทธิพลในบ้านที ไม่ดื มสุรา ท าหน้าที เป็นผู้เฝ้าด่านครอบครัว คอยควบคุมบุคคล             
ในบ้านที มีพฤติกรรมเสี ยง และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้ออกจากบ้าน 
2.2  ครอบครัวก าหนดมาตรการเพื อใช้ปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวที มีพฤติกรรมเสี ยง และมี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน 

  ๑) เก็บ  ยึดกุญแจรถ  ไว้กับผู้รับผิดชอบด่านครอบครัว 
 ๒) หากมีแนวโน้มไม่ส าเร็จในการรั งคนดื มไม่ให้ขับรถ หรือจะออกจากบ้าน ให้ประสาน
ผู้น าชุมชน ด่านชุมชน  หากต้องขอรับการช่วยเหลือเร่งด่วน 
 ๓) มอบหมายให้บุคคลอื นที ไม่ดื มสุราไปซื อสุราแทน หรือร้านค้ามาส่ง หากจ าเป็น หรือมี
กิจกรรมดื มสุราในบ้าน 

 2.3  บุคคลท าหน้าที เฝ้าด่านครอบครัว ท าหน้าที อย่างเข้มข้น 
 ๑) เฝ้าระวัง ก ากับ ควบคุม  ตามมาตรการที ชุมชนก าหนด  ต่อสมาชิกในครัวเรือน เมื อดื ม
เหล้า  หรือต้องการจะขับขี ยานพาหนะออกจากบ้าน 
 ๒) ประสานผู้น าชุมชน / ด่านชุมชน  เมื อไม่สามารถควบคุมสมาชิกในครัวเรือนได้ เมื อเมา  
และต้องการขับขี รถออกจากบ้าน 
2.4  ด่านชุมชน เฝ้าระวัง ก ากับ ควบคุม คนเสี ยงในชุมชน 
 ๑) ตรวจรถ / คนผ่านด่าน  เพื อประเมินความเสี ยง เมา ไม่สวมหมวก  ความเร็วสูง   

  ๒) บังคับใช้กติกาชุมชนต่อผู้ขับขี ผ่านด่านตรวจชุมชน 
 ๓) ถ้าเมา ยึดรถไว้ ประสานด่านครอบครัวรับกลับบ้าน หากไม่เชื อฟัง ประสานด่านต ารวจ 
กักขัง ๒๔ ชั วโมง ห้ามประกันตัว 

๔) ถ้าไม่มีหมวก ..... 
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  ๔) ถ้าไม่มีหมวก ด าเนินการให้สวมหมวก หรือให้ยืม 
 ๕) ถ้าขับเร็ว ให้ว่ากล่าวตักเตือน หากไม่เชื อฟัง ยึดรถไว้  ประสานด่านครอบครัวรับกลับ
บ้าน 
-ทราบ- 

  2.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
 - สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน มีนาคม 2561 
 1. อุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ น รวม 12 ครั ง 
 2. ผู้เสียชวีิตประจ าเดือนมีนาคม  2561  รวม 0 คน 
  2.1 เปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ (เดือนที ผ่านมา) เสียชีวิต 1 คม 
        ลดลง/เพิ มขึ น 1 คน 
 3. ผู้บาดเจ็บประจ าเดือน มีนาคม รวม 13 คน  
  3.1 เปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ บาดเจ็บ 30 คน  ลดลง จ านวน 17  คน 
  3.2 ต าบลที มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
        - ต าบลขุย 5 คน 
   - ต าบลช่องแมว 3 คน 
   - ต าบลบ้านยาง  2  คน 
   - ต าบลไพล  2  คน 
   - นอกเขต  1 คน 

  4. ประเภทยานพาหนะที เกิดอุบัติเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
ที่ ประเภทรถ จ านวน (ร้อยละ) หมายเหตุ 
1 รถจักรยานยนต ์ 9 69.23  
2 รถปิ๊กอัพ 2 15.38  
3 รถจักรยาน 1 7.69  
4 รถบรรทุก 6 ล้อ 1 7.69  

 -ทราบ-  

 2.4  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย    
 1. โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กรมส่งเสริมการเกษตร 

ขั นตอนที่ 1 
การเตรียมการ 
1. ชี แจงท าความเข้าใจระดับเจ้าหน้าที ผู้ปฏิบัติงาน 28 มี.ค.- เม.ย. 61 
2. ประชาสัมพันธ์ 

ขั นตอนที่ 2 
การจัดเวทีชุมชน (ครั งที  1) ภายใน 20 เม.ย. 61 
- ชี แจงเกษตรกร 
- คัดเลือก คกก. ระดับชุมชน 
- จัดท าแผนฝึกอบรมตามความถนัดและความต้องการ 

ขั นตอนที่ 3 
- รับสมัครเกษตรกร 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก 
- ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ภายใน 30 เม.ย. 61 

ขั นตอนที  4 …..  
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ขั นตอนที่ 4   
 ด าเนินการอบรมเสร็จสิ น ภายใน 25 มิ.ย. 61 

- 9101 ชุมชน ละ  200  ราย 
- หลักสูตร  3  วัน 

ขั นตอนที่ 5 
การจัดเวทีชุมชน (ครั งที  2) ภายใน  20  มิ.ย. 61 
- กลุ่มสมาชิกในชุมชนจัดท าโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ 
- เสนอ คกก.ชุมชน เพื อเสนอ คกก. ระดับอ าเภอ 

ขั นตอนที่ 6 
การพิจารณาอนุมัติโครงการ 
1) คกก. อ าเภอ อนุมัติโครงการ 8 กลุ่มกิจกรรม 
2) คณะอนุฯจังหวัดอนุมัติโครงการที นอกเหนือ 8 กิจกรรม ภายใน 27 มิ.ย. 61 

ขั นตอนที่ 7 
- สนง.กษจ. MOU กับ คกก.ชุมชน ภายในวันที  5 ก.ค. 61 
- สนง.กษจ. โอนเงินไป คกก.ชุมชน ภายใน 6 ก.ค. 61 
- คกก. ชุมชนท าสัญญายืมเงินกับกลุ่ม ภายในวันที  8 ก.ค. 61 
- คกก.ชุมชน โอนเงินให้กลุ่ม ภายใน 9 ก.ค. 61 

ขั นตอนที่ 8 
ชุมชนด าเนินโครงการ 
- ชุมชนละ 300,000 บาท 
- กลุ่มฯจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ เสร็จสิ นภายใน 9 ก.ย. 61 
- กลุ่มฯ ท าบัญชีรับ-จ่าย 

ตรวจสอบความโปร่งใส 
-  ปปท. ปปช. และสตง. และหน่วยงานที มีหน้าที ตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดิน          

ท าหน้าที ตรวจสอบทั งทางตรงทางอ้อม 
ประชาชนได้รับผลประโยชน์ 

 -  ชุมชนที เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การเกษตร อย่างยั งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชฯ มีภูมิคุ้มกันและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

 -  เกษตรกรรายได้เพิ มขึ น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงิน
หมุนเวียน  ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2.5 เท่าของวงเงินงบประมาณที ภาครัฐสนับสนุน 

 -  ชุมชน 9,101 ชุมชน มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการ
ของชุมชน 
-ทราบ- 
2. การรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 
-ทราบ- 
3. แจ้งผลการอนุมัติข้าวอินทรีย์ จ านวน 7 กลุ่ม 90 ราย 909 ไร่ ดังนี  

3.1 กลุ่มบ้านโนนบูรพา ม.7 ต.ไพล 
 3.2 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านตะเคียนทอง ม.9 ต.ไพล 
 3.3 กลุ่มบ้านหนองดู่ ม.10 ต.บ้านยาง 

3.4 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ….. 
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 3.4 กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมมะลิ ม.12 ต.ช่องแมว 
 3.5 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านอุดมสิน ม.8 ต.ไพล 
 3.6 กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโสกดู่ ม.4 บ้านยาง 
 3.7 กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษ ม.10 ต.ขุย 
-ทราบ- 
4. การอนุมัติโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) 
-ทราบ- 

2.5  สัสดีอ าเภอล าทะเมนชัย 
  -   การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองบัญชาการ วันที  7 เมษายน 2561 
 -ทราบ- 

2.6  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย 
 1) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครราชสีมา 

 2) รายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัขและแมว : องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ น : รายงานจังหวัด เมื อวันที  30 มีนาคม 2561 

ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวอ าเภอล าทะเมนชัย ปี 2561 
อปท. การฉีดวัคซีน (ตัว) ท าหมัน (ตัว) 

มีเจ้าของ ไม่มีเจ้าของ มีเจ้าของ 
สุนัข แมว 

สุนัข แมว สุนัข แมว เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย 
ทต.หนองบัววง 304 270 54 66 7 11 2 22 
ทต.ขุย 530 - - - - 
ทต.บ้านยาง อยู่ระหว่างด าเนินการ - - - - 
ทต.ช่องแมว อยู่ระหว่างด าเนินการ แจ้งปศุสัตว์แล้ว จนท.ประสานแลว้ 
ทต.ไพล 1,238     

         ข้อมูล : ท้องถิ นอ าเภอล าทะเมนชัย 
  3) เมนูด้านปศุสัตว์โครงการไทยนิยม ยั งยืน 
  - ชนิดปศุสัตว์ 
  - อาสาผสมเทียม 

-ทราบ- 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. ส ารวจข้อมูลการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 
2. รายงานข้อมลูการปฏิบัติงานเกี ยวกับการจัดระเบียบผู้หาบเร่ แผงลอย 
3. การด าเนินการกองทุนซึ งอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 
4. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั งที  7 
5. การประชุมเพื อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ นสี ปี  (2561 -2564) เพิ มเติมและ
เปลี ยนแปลง (ครั งที  1)  
6. การเข้าร่วมงานวันท้องถิ นไทยและรายงานผลการเข้าร่วมงานวันท้องถิ นไทย  

  -ทราบ- 

2.  กองคลัง ..... 
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2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน มีนาคม 2561 
   รายรับ          14,413,115.91   บาท     
   รายจ่าย         10,981,822.89   บาท 

-ทราบ- 

3.  กองช่าง  
 1. ด้านเอกสาร 

1.1 รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง พ.ศ.2561 ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2561 

 2. โครงการ 
2.1  จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง

เส้นทางขึ นอ่างหนองไผ่ 2 หมู่ที  4 บ้านหนองสะแก 
     2.2   จัดท าราคากลางเส้นทางขึ นมาบป่ากุง หมู่ที  3 บ้านหนองโป่ง 
     2.3  จัดท าราคากลางเส้นทางหนองตะโก-โนนทะยอม  หมู่ที  6 
     2.4  จัดท าราคากลางถนนดินเสริมหินคลุกต่อจากซอยสินไพบูลย์ถึงนานางไหม   
ด่อนศรี  หมู่ที  3 
  3.5  จัดท าราคากลางเส้นทางลงหนองตะโก-โนนทะยอม  หมู่ที  6 
-ทราบ- 

4.  กองการศึกษา     
1. ประชุมชี แจงการด าเนินการตามหนังสือสั งการ เรื อง ไม่ปิดภาคเรียนของ ศพด. 
2. การซ่อมแซมปรับปรุงห้องน  า และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. การด าเนินการน าแผนการศึกษา 4 ปี มาเพื อทบทวนปรับปรุง 
 -ทราบ- 

5.  กองสาธารณสุข 
 5.1 ยอดจ่ายเบี ยยังชีพ ประจ าเดือน มีนาคม 2561 
   ผู้สูงอายุ    จ านวน  499  ราย  งบประมาณ  324,800  บาท 
   พิการ       จ านวน  296  ราย  งบประมาณ  236,800  บาท 
   เอดส์        จ านวน      5  ราย  งบประมาณ      2,500  บาท 
     รวมงบประมาณทั งสิ น     564,100  บาท 
 5.2 ด้านรายงาน 
1. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
2. รายงานผลการรับรองการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
3. รายงานข้อมลูอาสาสมัครท้องถิ นรักษ์โลก (อถล.) 
4. ด าเนินการส่งรายชื ออาสาสมัครฉีดวัคซีน เพื อขอใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ 
5. ด าเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมรับขึ นทะเบียนสุนัขและแมวในเขต
พื นที ระหว่างวันที  21-26 มีนาคม 2561  
6. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้ที เกิดก่อนตุลาคม 2502 และผู้สูงอายุที เคยรับเบี ยยังชีพแล้ว               
แต่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื นที เทศบาลต าบลขุย 
-ทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว ประจ าเดือน มีนาคม 2561 
   -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- การจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
-ทราบ- 

 
 
 

 
ปิดประชุมเวลา  16.00 น.   
   
 
 
 (ลงชื อ )                                           ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 
 

   
     (ลงชื อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


