
 
 

รายงานการประชุม คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจางท่ัวไป 
วันอังคารท่ี 2  เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา  13.00 น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลขุย 
--------------------------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม   
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล   
1 นายสมพงษ    นกแกว นายกเทศมนตรีตําบลขุย สมพงษ    นกแกว 
2 นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีตําบลขุย สมอาจ   ปานเกิด 
3 นางประภาศิริ   คํ่าจุล รองนายกเทศมนตรีตําบลขุย ประภาศิริ   คํ่าจุล 
4 นายเกียรติณรงค  วงศเกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลขุย เกียรติณรงค  วงศเกียรติขจร 
5 นายอําพล   กลาหาญ ประธานสภาเทศบาลตําบลขุย อําพล   กลาหาญ 
6 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลตําบลขุย สิทธิ ์ สวมกลาง 
7 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย เขตท่ี  1 ธัญพร  แคนติ 
8 นายทรงเกียรติ   แซเจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย เขตท่ี  1 ทรงเกียรติ   แซเจ็ง 
9 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย เขตท่ี  1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 

10 นางสุรัตน   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย เขตท่ี  2 สุรัตน   ทวยไธสง 
11 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย เขตท่ี  2 สันติ   เหล็กพิมาย 
12 นางบุญยัง  ทนน้ํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย เขตท่ี  2 บุญยัง  ทนน้ํา 
13 นายโยธิน   ไชยสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย เขตท่ี  2 โยธิน   ไชยสิทธิ ์

    
    

 พนักงานเทศบาล,พนักงานจาง   
๑ นางเสาวภา   ประภาสโนบล ปลัดเทศบาลตําบลขุย   เสาวภา   ประภาสโนบล 
2 นางสุนันทา  เทนไธสง รองปลัดเทศบาลตําบลขุย   สุนันทา  เทนไธสง 
3 นางจิตฐิมา  หยั่งบุญ ผูอํานวยการกองคลัง จิตฐิมา  หยั่งบุญ 
4 นายวิษณุกร  ทัดกลาง ผูอํานวยการกองชาง วิษณุกร  ทัดกลาง 
5 นางนุชรี  วุฒิพุทธศาสตร หัวหนาสํานักปลัด นุชรี  วุฒิพุทธศาสตร 
6 นางสุปรียา   มูลจันทร นักวิชาการเงินและบัญช ี สุปรียา   มูลจันทร 
7 นายอุทัย  ชอบการไร เจาพนักงานจัดเก็บรายได อุทัย  ชอบการไร 
8 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
9 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานท่ัวไป นิตยา  บุญผูก   

10 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
11 นางสาวสุดาวดี  ปตะเสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุดาวดี  ปตะเสน 
12 นางวรินดา  ชนะคา เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี วรินดา  ชนะคา 
13 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
14 นางสาวสุพิชชา  ทนน้ํา พนักงานจางท่ัวไป สุพิชชา  ทนน้ํา 
15 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจางท่ัวไป ณัชชา   พะนะลาบ 
16 นางสาวพิไลวรรณ  นกแกว พนักงานจางท่ัวไป พิไลวรรณ  นกแกว 
17 นางน้ําตาล   ทัดกลาง พนักงานจางท่ัวไป น้ําตาล   ทัดกลาง 
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18 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจางท่ัวไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
19 นายอรุณ   กลาหาญ พนักงานจางท่ัวไป อรุณ   กลาหาญ 
20 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจางท่ัวไป ธนโชติ  แหงไธสง 
21 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจางท่ัวไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
22 นายพิสิษฐ  ศรีแสดง พนักงานจางท่ัวไป พิสิษฐ  ศรีแสดง 
23 นายขจรลาภ   ทองไทย พนักงานจางท่ัวไป ขจรลาภ  ทองไทย 
24 นายสงกรานต    สีหลิ่ง พนักงานจางท่ัวไป สงกรานต    สีหลิ่ง 
25 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจางท่ัวไป อัญชล ี ทองไทย 
26 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย พนักงานจางท่ัวไป จารุวรรณ   สันทิพย 
27 นายกฤษณะ  จันทรออน พนักงานจางท่ัวไป กฤษณะ  จันทรออน 
28 นายสุรพล  นิดใหม พนักงานจางท่ัวไป สุรพล  นิดใหม 
29 นางสาวอรวรรณ  กลาหาญ พนักงานจางท่ัวไป อรวรรณ  กลาหาญ 
30 นางสาวภณิดา  เบื้องกลาง พนักงานจางท่ัวไป ภณิดา  เบื้องกลาง 
31 นายมณี  คําผาย พนักงานจางท่ัวไป มณี  คําผาย 
32 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจางท่ัวไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 

 

ผูมาประชุม   จํานวน    45   คน 
ผูไมมาประชุม           จํานวน      8   คน 
 

1. นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลขุย ไมมา 
2. นายทํานอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุย เขตท่ี  2 ไมมา 
3. นายยศพล  ทิพยเนตร นักพัฒนาชุมชน ไมมา 
4. นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจางท่ัวไป ลาคลอด 
5. นางสาวจุฬารัตน  หม่ันการ ครู คศ.1 ปฏิบติังาน 

6. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบติังาน 

7. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบติังาน 

8. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจางท่ัวไป ปฏิบติังาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  ขอขอบคุณ 

 -  ขอขอบคุณทุกสวนราชการ หนวยงาน องคการปกครองสวนทองถ่ิน กํานันผูใหญบาน 
ฯลฯ ท่ีใหความรวมมือ รวมแรง  รวมใจ  และใหการสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒  จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
๒)  ขอขอบคุณ 
 -  ขอขอบคุณทุกสวนราชการ หนวยงาน องคการปกครองสวนทองถ่ิน กํานันผูใหญบาน 
ฯลฯ ท่ีใหความรวมมือ รวมแรง  รวมใจ  และใหการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดพิธี
บวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอลําทะเมนชัย ประจําป ๒๕๖๒  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  
จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

3)  การขับเคลื่อนจิตอาสา ..... 



๓ 
 

3)  การขับเคล่ือนจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” 

 - ในการขับเคลื่อนจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ซ่ึงขอความรวมมือเทศบาลทุก
แหงจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” เดือนละ ๑ ครั้ง โดยไดกําหนดในเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ ในวันท่ี...........................เมษายน ๒๕๖๒  เจาภาพหลักไดแก  เทศบาลตําบล
ชองแมว (สถานท่ีจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธาน  2.1  ท่ีทําการปกครองอําเภอลําทะเมนชัย 

1)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเชา” 
 -  อําเภอลําทะเมนชัยกําหนดจัดโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเชา”            
เพ่ือสรางความเขาใจและติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานอยูเปนประจํา ทํางานเปนทีม                 
มีเปาหมายเดียวกัน และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยกําหนดใหมีการประชุม
พบปะหารือขอราชการกับหัวหนาสวนราชการของอําเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง  สําหรับ
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ กําหนดวันท่ี.........พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนไป  
ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําทะเมนชัย (สาธารณสุขอําเภอ และ รพ.ลําทะเมนชัย) 

   2)  การออกหนวยบริการอําเภอเคล่ือนท่ี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
 -  อําเภอลําทะเมนชัยไดกําหนดออกหนวยบริการอําเภอเคลื่อนท่ี  เดือนเมษายน 
๒๕๖๒  ในวันพุธท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป  ณ เทศบาล
ตําบลชองแมว  บานหนองกุง  หมูท่ี ๑๙  ตําบลชองแมว 
 3)  กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดท่ีวาการอําเภอลําทะเมนชัย 
       -  ตามท่ีอําเภอลําทะเมนชัยไดกําหนดจัดกิจกรรม “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ”      
เปนประจําทุกเดือนนั้น สําหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๒ กําหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีท่ี          
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

  4)  ขอความรวมมือบริจาคโลหิต 
 -  ดวยเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดออกรับบริจาคโลหิตในพ้ืนท่ี
อําเภอลําทะเมนชัย ในวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม
อําเภอลําทะเมนชัย  เพ่ือจัดหาโลหิตไวบริการแกผูเจ็บปวยตามโรงพยาบาลในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 
 5)  ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจในภูมิประเทศ 
  -  ดวยกรมแผนท่ีทหารไดจัดสงกองสนามสํารวจจุดบังคับภาพถายทางอากาศ 
โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีและขอมูลภูมิสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปฏิบั ติงานในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตางๆ ในสวนภูมิภาค รวมท้ังจังหวัด
นครราชสีมา  เพ่ือดํารงความทันสมัยของขอมูลแผนท่ีฐาน ชุด L๗๐๑๘ มาตราสวน            
๑:๕๐,๐๐๐  และขอมูลภูมิสารสนเทศ  โดยการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีใหครอบคลุมพ้ืนท่ี         
ท่ัวประเทศไทย ใหสามารถตอบสนองความตองการใชแผนท่ีและขอมูลภูมิสารสนเทศ             
ท่ีทันสมัยของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดอยางรวดเร็วสอดคลองกับการพัฒนาและปองกัน
ประเทศ  โดยมี พันโท กฤษฎา  นันทสิงห  เปนแมกองสนามฯ พรอมดวยเจาหนาท่ีรวม           
๑๕ นาย ระยะเวลาตั้งแต ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 

6)  การเตรียมการปองกัน ….. 



๔ 
 

 6)  การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2562 ตามคําแนะนําของ
องคมนตร ี                  
 - ตามท่ีกรมการปกครองแจงวา  กองบัญชาการปองกันและเบาเทาสาธารณภัย
แหงชาติ  ไดจัดประชุมเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2562 เม่ือวันท่ี 18 
มีนาคม 2562 ณ  หองประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพล
เอก อนุพงษ  เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย/ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ  เปนประธานการประชุมฯ และมีองคมนตรี จํานวน 10 ทาน  เขารวม
ประชุมนั้น 
 - ในการนี้ คณะองคมนตรีไดใหคําแนะนําในการเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลงในสวนท่ีเก่ียวของกับกรมการปกครอง  ดังนี้ 
 1. ใหกํานันผูใหญบาน  ปฏิบัติหนาท่ี ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 
2457 โดยใชหลักการมีสวนรวมในการนําประชาชนในพ้ืนท่ี  พัฒนา  บํารุงรักษาลําหวยและ
รองระบายน้ํานอกเขตชลประทานใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 2. รณรงคสงเสริมใหประชาชนจัดหาโองหรืออุปกรณกักเก็บน้ําไวใชในครัวเรือน 
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 ไดกําหนดหนาท่ีและอํานาจของกํานัน ผูใหญบาน 
และผูชวยผูใหญบาน กลาวคือ  ผูใหญบานมีหนาท่ีชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ีและ
เปนหัวหนาราษฎรในหมูบานของตน และมีหนาท่ีสรางความสมานฉันท ความสามัคคีใหเกิดข้ึน
ในหมูบาน  แจงราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน  เพ่ือบําบัดปดปอง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน  รวมท้ังการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย  
ตลอดจนปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือ
ตามท่ีกระทรวง  ทบวง  กรม หนวยงานอ่ืนของรัฐ  ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ
มอบหมาย และใหกํานันมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูใหญบานดวย 
  7)  การดูแลรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยในงานประเพณี  งานรื่นเริงตางๆ 
 -  การขออนุญาตใชเสียง  เนื่องจากท่ีผานมานั้น  การจัดงานประเพณีตางๆ           
ในอําเภอลําทะเมนชัย นั้น  ไมวาจะเปน งานฉลองอัฐฐิ งานบวช งานแห  และงานประเพณี
อ่ืนๆ นั้น มีความนิยมท่ีจะจางรถแหท่ีมีการแสดงดนตรี  การรองเพลง  บนตัวรถ  อันเปน
สาเหตุ  ของการนํามาซ่ึงการทะเลาะวิวาทระหวางกลุมวัยรุน  เพราะมีการจางรถแห  หรือ
เจาของวงดนตรีมาแสดงในงานประเพณีตางๆแลว  ก็จะมีกลุมวัยรุนตางถ่ิน  หรือ วัยรุนใน
หมูบานขางเคียงมาชมการแสดง  ทําใหเสี่ยงตอการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย  ดังนั้น
หลังจากท่ีไดมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาวัยรุนทะเลาะกันในเขตอําเภอลําทะ
เมนชัย  จึงไดขอสรุปวา  จะทําอยางไรใหผูปกครองทองท่ีทราบวาจะมีการจัดงานตางๆในพ้ืนท่ี 
และมีการจัดใหมีการแสดงมหรสพ เครื่องเสียงตางในพ้ืนท่ี  ทางอําเภอลําทะเมนชัยจึงไดจัดทํา
แบบฟอรม  ใหกับผูใหญบานเก่ียวกับการขออนุญาตใชเสียงตอผูปกครองทองท่ี  ซ่ึงตอไปนั้น
หากผูใด บุคคลใด ประสงคท่ีจักขออนุญาตใชเสียงจะตองไดรับการรับรองจากผูนําในพ้ืนท่ี             
ไมวาจะเปนกํานัน  ผูใหญบาน หรือผูชวย กรณี  ผูใหญบานไมอยูเสียกอน  ถึงจะมายื่นขอ
อนุญาตใชเสียงไดท่ีทางอําเภอ (แบบฟอรมไดแจกใหแตละตําบลแลว) 
 
 

-  การรักษาความสงบเรียบรอย ….. 
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 -  การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในงานประเพณี  ตางๆ การจัดงาน          
ทุกครั้ง  ไมวาจะเปนงานบุญตางๆก็ดี งานบวชก็ดี  หรืองานฉลองอ่ืนๆก็ดี  ใหคํานึงถึงความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยดวย  ขอใหทุกทานประชาสัมพันธดวยวา   
  1. หากจะจัดงานท่ีมีการแสดง  เสียง เสียง มหรสพตางๆ ขอใหจัดชุดรักษาความ
ปลอดภัยดวย  โดยการรองขอกําลังจากทางเจาหนาท่ีตํารวจ  ทหาร หรือเจาหนาท่ีอาสารักษา
ดินแดนของฝายปกครอง  กรณีหากประสงคขอกําลังจากฝายปกครองอําเภอลําทะเมนชัย                  
ใหผูใหญบานเปนผูทําหนังสือขออนุญาตตอ นายอําเภอลําทะเมนชัย  ซ่ึงเปนผูมีอํานาจสั่งใหใช
กําลังได   
  2. ขอใหประชาสัมพันธไปอีกวาในการขอกําลังรักษาความปลอดภัยนั้ น                 
มีคาใชจายราคาสูงพอสมควร เนื่องจากเจาหนาท่ีตองเสียสละเวลามาดูแลจึงจําเปนตองมี
คาใชจาย  หากไมพรอมก็ไมควรจะจัดงาน  ฝากประชาสัมพันธในสวนนี้ดวย 

 3. บทบาทการรักษาความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยในงานประเพณี รื่นเริง
ตางๆ หากมีการจัดงานประเพณี หรืองานรื่นเริงตางๆในทองท่ี  หมูบานใด  หรือตําบลใด           
ทานกํานันหรือผูใหญบานก็สามารถไปชวยกันดูแลไดในเขตตําบลนั้นๆ  ทํางานในลักษณะเปน
ทีม เชน มีงานอยูหมูท่ี 6 ตําบลขุย  ทานกํานัน ก็แจงใหผูใหญบานในหมูอ่ืนใน ตําบลขุย 
มารวมกันดูแลรักษาความงบเรียบรอยก็ได  เปนอํานาจของกํานันในการรักษาความสงบในเขต
ตําบล 

   ๒.2  โรงพยาบาลลําทะเมนชัย 
 - สรุปสถิติอุบัติเหตุประจําเดือน มีนาคม 256๒ 
  ๑. อุบัติเหตุทางถนน เกิดข้ึน รวม ๒2 ครั้ง 
  ๒. ผูเสียชวีิตประจําเดือนมีนาคม  2562  รวม 0 คน 
 ๒.๑ เปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ (เดือนท่ีผานมา) เสียชีวิต 1 คน 
              เพ่ิมข้ึน 1 คน 
  ๓. ผูบาดเจ็บประจําเดือน มีนาคม รวม ๒๗ คน  
 ๓.๑ เปรียบเทียบกับเดือน กุมภาพันธ (เดือนท่ีผานมา) บาดเจ็บ 3๒ คน   
     ลดลง จํานวน ๕  คน 
       ๓.๒ ตําบลท่ีมีผูบาดเจ็บสูงสุด 
         - ตําบลชองแมว ๑๑ คน 
    - ตําบลขุย ๙ คน 
    - ตําบลบานยาง  ๔  คน  
    - ตําบลไพล  2  คน 
    - นอกเขต  1 คน 
 ๔. มีการตั้งจุดตรวจ   รวม    -   จุดตรวจ 

 5. ประเภทยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
ท่ี ประเภทรถ จํานวน (รอยละ) หมายเหตุ 
1 รถจักรยานยนต ๒๗ ๑๐๐  

   
 

๑.๒ สรุปผลการบําบัดรักษา ….. 
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   ๑.๒ สรุปผลการบําบัดรักษาฟนฟูผูปวยยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  (ต.ค.61 - ก.ย. ๒๕๖๒) 

 
ต.ค.2561 พ.ย.2561 ธ.ค.2561 ม.ค.2562 ก.พ.2562 มี.ค.2562 

สมัคร
ใจ 

บั ง คั บ
บําบัด 

สมัคร
ใจ 

บั ง คั บ
บําบัด 

สมัคร
ใจ 

บั ง คั บ
บําบดั 

สมัคร
ใจ 

บั ง คั บ
บําบัด 

สมัคร
ใจ 

บั ง คั บ
บําบัด 

สมัคร
ใจ 

บั ง คั บ
บําบัด 

ท้ังหมด 
6 3 11 7 2 11 0 10 0 8 0 7 

กําลังบําบัต 
0 3 0 7 1 11 0 10 0 8 0 7 

บําบัดฯ ครบ 
5 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ติดตามท ๗ คร้ัง / ๑ 
ป 5 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ครบ ๗ คร้ัง / ๑ ป 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เสพซ้ําใน ๑ ป 
1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

ถูกจับ 
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

สงตอ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ๒.3  สํานักงานเกษตรอําเภอลําทะเมนชัย 
 ๑)  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวหอมมะลิ ปการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ 

 - ดวยจังหวัดนครราชสีมาแจงใหอําเภอลําทะเมนชัยดําเนินการโครงการรักษา
ระดับปริมาณและคุณภาพขาวหอมมะลิ ปการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ
ผลิตขาวหอมมะลิของเกษตรกรผูปลูกขาวมีประสิทธิภาพและผลผลิตคุณภาพสูง รักษาระดับ
ปริมาณ และความเปนเอกลักษณของขาวหอมมะลิไทย จากการใชเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานไปปลูก และไมมีผลกระทบกับการคา การตลาดขาวของประเทศไทย และเพ่ือ
สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ (พันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ หรือพันธุ กข๑๕) ใหแก เกษตรกร    
ผูปลูกขาวท่ีประสบภัย ฝนแลง ฝนท้ิงชวง ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคของทาง
ราชการ อําเภอลําทะเมนชัยขอใหทานดําเนินการดังนี้ 
 ๑. ติดประกาศบัญชีรายชื่อเกษตรกรสําหรับใชในการติดประกาศแจงการประชาคม
ตามหมูบาน (คม.๑) ใหผูมีรายชื่อทราบและเขารวมประชาคมตามแผนประชาคม 
 ๒. แจงผู มีรายชื่อ ตามบัญชีรายชื่อเกษตรกร เขารวมประชาคม และแจงให
เกษตรกรทราบ         
       ๒.๑ กรณีเกษตรกรฯ มีพ้ืนท่ีปลูกขาวหอมมะลิแปลงใดแปลงหนึ่งเสียหาย
สิ้นเชิงตั้งแต ๑๐ ไรข้ึนไป ใหเกษตรกรเขารวมประชาคม ณ หมูบานท่ีเกษตรกรมีพ้ืนท่ีตั้งแปลง
ดังกลาวเทานั้น 
   ๒.๒ กรณีเกษตรมีพ้ืนท่ีปลูกขาวหอมมะลิ แตละแปลงเสียหายสิ้นเชิงไมเกิน 
๑๐ ไร ใหเกษตรกรตองไปเขารวมประชาคม ณ หมูบานท่ีเกษตรกรมีพ้ืนท่ีตั้งแปลง ของแตละ
แปลงแตเกษตรกรจะไดรับสิทธิการชวยเหลือเมล็ดพันธุรวมกันท้ังหมดไมเกิน ๑๐ ไร 
   ๒.๓ กรณีมีเกษตรกรเสียชีวิตกอนการประชาคม ขอใหสมาชิกในครัวเรือน
หรือทายาทยื่นคํารองขอเปลี่ยนชื่อและมอบผูแทนเขารวมประชาคม ไดท่ีคณะกรรมการจัดทํา
ประชาคมระดับหมูบาน 

๒.4  สํานักงานปศุสัตว ….. 
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๒.4  สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําทะเมนชัย 

1)  แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพ : ตลาดนําการผลิต 

 ๑.๑ การจัดตั้งหมูบานผสมเทียมโคเนื้อคุณภาพ (ผลิตโคลูกผสมสายพันธุอเมริกัน 
บราหมัน ขาว-แดง แองกัส  ชารโรเลส  วากิว) 
 ๑.๒ คัดเลือกหมูบานท่ีมีความพรอม สนใจอาขีพการเลี้ยงโคเนื้อ พัฒนาสายพันธุ 
โคเนื้อตามความตองการของตลาดในประเทศ  ตลาดอาเซียน 
   ๑.๒.๑ รายงานการประชุม, บัญชีรายชื่อเกษตรกร, แบบข้ึนทะเบียนกลุม 
   ๑.๒.๒ บันทึกขอตกลงกลุม, คัดเลือกคณะกรรมการฝายตางๆ  
   ๑.๒.๓ การระดมทุน, หุนของกลุม, วิสาหกิจชุมชน 
   ๑.๒.๔ แผนการผลิตโคเนื้อของกลุม 

       2)  สถานการณโรคอหิวาหแอฟริกาในสุกร (Africans Swine Fever) 
 - พบใน ๔ ประเทศ ๓ ทวีป ไดแก เบลเยี่ยม  โปแลนด  โรมาเนีย  เวียดนาม 
 - สวนใหญพบในสุกรของเกษตรกรท่ีเลี้ยงอยูในพ้ืนท่ี 

 3)  ศูนยพักพิงสุนัขจรจัด : ๕,๐๐๐ ตัว 

 - ผูวาราชการ จ.นครราชสีมา เนนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ๑,๐๐๐ บาท 
       - ปญหาของสุนัขจรจัดคือ คาใชจายวางยาสลบตัวละ ๑,๓๐๐ บาท (ไมรวมคาอาหาร) 

 - กินยาสลบ/ไมกินยาสลบ 
   - ปนยิงลําบาก 

๒.5  หนวยสัสดีอําเภอลําทะเมนชัย  

  -  ตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ ประจําป ๒๕๖๒   
อําเภอลําทะเมนชัยจะทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
ประจําป ๒๕๖๒  ในวันอาทิตยท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ หอประชุม
อําเภอลําทะเมนชัย  รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. แจงทหารกองเกินท่ีจะเขารับการตรวจเลือกฯ เตรียมเอกสารดังนี้ 
 ๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) 
 ๑.๒ ใบสําคัญ (แบบ สด.๙) 
 ๑.๓ หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) 
 ๑.๔ เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
   - วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด (กรณีท่ีจับไดสลากแดงจะตองยื่นคุณวุฒิ) 
   - หนังสือรับรองจบ รด.ป ๑ หรือป ๒ 
   - ใบรับรองแพทยจาก รพ.ทหาร กรณีตรวจมาแลว 
   - หลักฐานประกอบการตรวจโรค ฟลม X-Ray 
 ๒. ยอดจํานวนทหารกองเกินท่ีตองเขารับการตรวจเลือกฯ และจํานวนท่ีตองสงเขา             
กองประจําการ 
 ๒.๑ จํานวนคนท่ีตองเขารับการตรวจเลือกท้ังหมด  ๓๓๕ คน 
 ๒.๒ จํานวนคนท่ีนํามาแบงเฉลี่ยตัดคนผอนผันแลว  ๒๕๑ คน 
 

๒.๓ จํานวนคนท่ีสงเขา ….. 
 
 



๘ 
 

 ๒.๓ จํานวนคนท่ีสงเขากองประจําการ 
   - ทหารบก  ๕๖  คน 
   - ทหารอากาศ  ๑๖  คน 
   - ทหารเรือ    ๔  คน 
   รวมท้ังสิ้น   ๗๖  คน 
 ๒.๔ ทหารกองเกินท่ีถูกเขากองประจําการผลัดท่ี ๑/๖๒ นัดรายงานตัวเพ่ือทํา
หลักฐาน ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ สงเขากองประจําการในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันท่ี          
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒.6  สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอลําทะเมนชัย 

 1 )  โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิ บัติ ธรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จ                    

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก 

 -  ดวยจังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 
รวมกับคณะสงฆจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก จํานวน 
๙๙ รูป ระหวางวันท่ี ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดประมวลราษฎร 
ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ ระหวางวันท่ี ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๗ วัน ณ วัดศิริบานไร ตําบล
โนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 -  ขอความรวมมือทานประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรในสังกัด และผูสนใจ สมัคร
รวมโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกลาว  โดยสามารถรับใบสมัครไดท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ถนนจิระ 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท ๐ ๔๔๒๔ ๖๐๖๓  
   ๒)  โครงการแขงขันทองพระสูตร งาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี”  
 -  ดวยจังหวัดนครราชสีมา แจงวามูลนิธิพุทธบารมี ไดจัด “โครงการแขงขันทอง
พระสูตร” ข้ึน เพ่ือสนับสนุนความสามารถของเยาวชน ดานการสาธยายพระสูตร ๓ บท คือ 
เบญจศีล เบญจธรรม และมงคลสูตร ๓๘ ประการ ระหวางวันท่ี ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หองเอ็มซีซีฮอลล ชั้น ๓ เดอะมอลลนครราชสีมา อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

จึงประชาสัมพันธการจัดโครงการแขงขันทองพระสูตรงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหทราบ โดยผูเขารวมแขงขันเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๔ - ๖ (ทีม
ละ ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน) ซ่ึงอําเภอสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันไดอําเภอละ ๔ 
ทีม ท้ังนี้ หากสนใจจะสงนักเรียนเขาแขงขันสามารถดาวนโหลดรายละเอียดโครงการและเสียง
ตนแบบไดท่ี 
 https://drive.google.com/drive/folders/1n6rsl1FFio941XSULmF139_sKfYxqXIE?usp=sharing  

ประกาศผลการแขงขันรับทุนการศึกษาพรอมเกียรติบัตร ในวันเสารท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒           
ซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชา โดยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี คุณใกลรุง ธนุรวิทยา กรรมการ
และผูชวยเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี โทรศัพท ๐๘ ๑๕๕๑ ๓๐๐๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ..... 
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 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรค 
 1.  สํานักปลัด 

1 . การบั น ทึกขอ มูลการใชพลั งงาน  (ค า ไฟฟ าและน้ํ า มัน เชื้ อ เพลิ ง) ใน ระบบ              
www.e-report.energy.go.th 
2. รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 5-6 
3. ทําหนังสือขออนุมัติเบิกจายเงินเพ่ือการลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
4. จัดประชุมคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลขุยเพ่ือหาแนวทาง
ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุพายุฝนลมแรง 
5. จัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
6. การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพ้ืนท่ี  

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจําเดือน  มีนาคม  2562 
   รายรับ          22,137,209.02  บาท     
   รายจาย         19,951,842.21  บาท 

3.  กองชาง  
 3.1  กิจการประปา 
     1) ขออนุญาตใชน้ําประปา  จํานวน 1 ราย 
          - นางสาวนัฐรินทร    เจริญรุงเรือง   หมูท่ี 7 
     2) ยกเลิกใชน้ําประปาช่ัวคราว  จํานวน 1 ราย 
          - นายประหยัด   ทาเลิศ  หมูท่ี 10   
 3.2  ออกใบอนุญาตกอสรางอาคารในเขตพ้ืนท่ีปฎิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
(สปก.)/ท่ีไมมีเอกสารสิทธ จํานวน  1 ราย 
        -  นาย อติชา  อิติป  หมูท่ี 7 
 3.3  โครงการ 
              - จัดทําราคากลางโครงการบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุง ในเขตเทศบาลตําบลขุย  
อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
            - จัดทําราคากลางโครงการกอสรางถนนคสล.คุมอางทองจากบานยายพูน  
พิมพพิมาย  ถึงบานยายหนูจี การาม หมูท่ี 7 ตําบลขุย อําเภอลําทะเมนชัย จ.นครราชสมีา 
 3.4 งานดานเอกสาร 
         1) แจงเปลี่ยนมาตรวัดน้ําประปาใหม จํานวน  3 ราย 
           - นายศุภสันต    ทุลันไธสง  หมู 4 
          -  นายกมล     ทางประยูร   หมู 10 
          - นางสาวนะลินี   พุมสูงเนิน    หมู 10 
        2) แจงวัดบานหนองสะแก ขอใหติดตั้งมาตรวัดน้ํา  
        3) ขอความอนุเคราะหสนับสนุนรถกระเชา 
        4) การรายงานผลการสงเสริมการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ 
 
 

4.  กองการศึกษา ….. 
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4.  กองการศึกษา     

 1) จัดทําฎีกาเบิกจายเงินคาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
 2) แจงประชาสัมพันธการรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  

 5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานขอมูลสุนัขและแมว 
 2) รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําถังขยะอินทรีย 
 3) ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ออกฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาใหสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตําบลขุย 
 4) จัดทํากิจกรรมทําความสะอาดหมูบานเพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลายรวมกับบานหนองสะแก  
 5) ออกฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลายบานหนองสะแก เนื่องจากเกิดการระบาดของโรค
ไขเลือดออก 
 6) จัดประชุมประชาคม เพ่ือหาแนวทางการกําจัดโรคไขเลือดออกรวมกับโรงพยาบาล           
ลําทะเมนชัย ณ ศาลาประชาคมบานหนองสะแก 

ท่ีประชุม             -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ประจําเดือน มีนาคม   2562 
ประธาน   ขอใหทุกทานรับรองรายงานการประชุมครับ 
ท่ีประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
ประธาน ทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุม -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  1) การดําเนินการซอมแซมโคมไฟฟาสองสวางภายในหมูบานในเขตเทศบาลตําบลขุย           

โดยทางเทศบาลตําบลขุยไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหรถกระเชาจากทางเทศบาลตําบล
หนองบัววง และจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนชวงเทศกาลสงกรานต  

ท่ีประชุม รับทราบ  
ประธาน  2) การจัดเก็บภาษี 
ท่ีประชุม รับทราบ  
  3) นายอําพล  กลาหาญ  ตําแหนง  ประธานสภาเทศบาลตําบลขุย  มีเรื่องแจง ดังนี้ 

-  เรื่องการเก็บขยะและปญหาขยะเนาเหม็นสงกล่ินรบกวน  
-  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย 

ท่ีประชุม รับทราบ  
4) สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุย งานการเจาหนาท่ี แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาจางท่ัวไป      
ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)  

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ปดประชุมเวลา ..... 
 



๑๑ 
 
 
 
ปดประชุมเวลา  15.30 น.    
 
 
 
 (ลงชื่อ )        อริษา  อาสสุวรรณ        จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจาพนักงานธุรการ             
 

   
     (ลงชื่อ)    เสาวภา   ประภาสโนบล   ผูตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลตําบลขุย      
 


