
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันจันทร์ที่  7  เดือน พฤษภาคม 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 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
7 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
8 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 
9 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 

10 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
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 นางสุนันทา  เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย   สุนันทา  เทนไธสง 
2 นางจิตฐิมา  หยั งบุญ ผู้อ านวยการกองคลัง จิตฐิมา  หยั งบุญ 
3 นายวิษณุกร  ทัดกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง วิษณุกร  ทัดกลาง 
4 นางนุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ หัวหน้าส านักปลัด นุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ 
5 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สุปรียา   มูลจันทร์ 
6 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   
7 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
8 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
9 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สุดาวดี  ปีตะเสน 

10 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน   ยศพล  ทิพย์เนตร 
11 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
12 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
13 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
14 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
15 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
16 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
17 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
18 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
19 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 
20 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 



๒ 

 

21 นางสาวอรรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรรวรรณ  กล้าหาญ 
22 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม ่
23 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
24 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
25 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
26 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 

27 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 

28 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 

29 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
30 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
31 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
32 นายอภิวัฒน์  อินทร์นอก พนักงานจ้างทั วไป อภิวัฒน์  อินทร์นอก 
33 นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
34 นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป มะลิ  ฤทธิ์ไธสง 
35 นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ขนิษฐา  ทันไธสง 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    47   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน      8   คน 
 1.  นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย ไม่มาประชุม 

2.  นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1  ไม่มาประชุม 
3.  นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1  ไม่มาประชุม 
4.  นายสมยศ  แหงไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2  ไม่มาประชุม 
5.  นางเสาวภา   ประภาสโนบล ปลัดเทศบาลต าบลขุย  ไม่มาประชุม 
6.  นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา  ไม่มาประชุม 
7.  นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป  ไม่มาประชุม 
8.  นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1  ลาคลอด 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.  การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
    -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ  ตลอดจนราษฎรในหมู่บ้านทุกท่าน ที ให้ความร่วมมือในการตั งด่านครอบครัว  จุดตรวจ 
จุดสกัด เพื อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 -ทราบ-  
๒.  การด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น 
(รอบท่ี ๑ – ๓) 
     - ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ที ให้การสนับสนุน
ด้านบุคลากรในการขับเคลื อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั งยืน รอบที  ๑ – ๓  
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ งยังเหลืออีกรอบที  ๔  หากก าหนดแผนเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั งหนึ ง  
 -ทราบ-  

ระเบียบวาระที  2 ….. 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

  ๑.  ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต 

    -  ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดออกรับบริจาคโลหิตในพื นที 
อ าเภอล าทะเมนชัยในวันจันทร์ที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม
อ าเภอล าทะเมนชัย  เพื อจัดหาโลหิตไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 
     อ าเภอล าทะเมนชัย จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน เทศบาลต าบล 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจน
ประชาชนในพื นที  ร่วมบริจาคโลหิตในวัน เวลา และสถานที ดังกล่าวตามข้างต้นโดยพร้อม
เพรียงกัน  ทั งนี  ให้ส่งรายชื อผู้บริจาคให้อ าเภอภายในวันที  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื อสรุป
ยอดแจ้งให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาทราบและเตรียมความพร้อม 
-ทราบ- 

 ๒.  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ าเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็น
ต้นไป  ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด  บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙  ต าบลบ้านยาง   

 

-ทราบ- 

  3.  การรณรงค์ขึ้นทะเบียนและรับช าระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐  
นอกสถานที่  
  -  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดแผนการออกรับบริการ
ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ 
น. ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย    

   -ทราบ- 
 4.  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” 
 - อ าเภอล าทะเมนชัยจัดท าโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” เพื อสร้าง
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่ เป็นประจ า ท างานเป็นทีม              
มีเป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง   
 ส าหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ก าหนดในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ตั้งแต่
เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านยาง  (หน่วยงานที่ รับผิดชอบ               
ทต.บ้านยาง)            
-ทราบ-  
 5.  โครงการท าดีเพื่อพ่อ  (ท าความสะอาดบริเวณที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย)    
  - ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ท าดีเพื อพ่อ” ในวันพุธของ
สัปดาห์ที สองของทุกเดือน นั น ส าหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธ
ที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  

2.2  ธนาคารเพื อการเกษตร ….. 
 



๔ 

 

 2.2  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาล าทะเมนชัย 
   -  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑  (รายละเอียดแนบท้ายวาระฯ) 
  -ทราบ- 

  2.3  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
 1.  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา  

  - นับตั งแต่วันที   1 มกราคม 2561 ถึงวันที   21 เมษายน 2561 ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  จ านวนทั งสิ น 86 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  3.27 ต่อประชากรแสน
คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  14 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย               
มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที   30 มีนาคม 2561   ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกรวม จ านวนทั งสิ น 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 30.64 ต่อประชากรแสนคน             
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 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 

 และช่วงนี เริ มเข้าสู่ฤดูฝน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน 
 1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด าเนินการควบคุมพาหะน าโรค ตามมาตรการ 5ป. 2ข.            
ป ที  1 : ปิด ปิดภาชนะน  าขัง, ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน  า, ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี ยน
น  าในภาชนะทุ ก 7 วัน , ป ที่  4 : ปรับปรุง  ปรับปรุ งสิ งแวดล้อม ในและรอบบ้ าน ,                                
ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นนิสัย,  1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี ยนน  าก าจัดไข่
ยุง,     2ข : ขยะ ก าจัดขยะบริเวณบ้าน) 
 1.2 ด าเนินการก าจัดยุงลายและลูกน  ายุงลายในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิด                 
ภาคการศึกษา โดยการพ่นหมอกควันทุกโรงเรือน ล้างภาชนะขังน  าและใส่ทรายอะเบท 

 -ทราบ-  
2.  สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระดับประเทศ  
 - นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที  30 เมษายน 256  ได้รับรายงานผู้ป่วย 6 

ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 100  โดยพบที  จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง 
นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์  และผลตรวจตัวอย่างในสัตว์พบเชื อโรคพิษสุนัขบ้า
(Positive Rabies) จ านวน 849 ตัวอย่าง ของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานผู้ป่วย/
เสียชีวิต จ านวน 1 ราย ที อ าเภอเสิงสาง ผลตรวจตัวอย่างในสัตว์พบเชื อโรคพิษสุนัขบ้า
(Positive Rabies) จ านวน 49 ตัวอย่าง ใน 15 อ าเภอ ที  อ าเภอเมืองนครราชสีมา(22),              
เสิงสาง(5), โนนสูง(2),  แก้งสนามนาง(2), ขามทะเลสอ(2), ขามสะแกแสง(2), คง(1), ครบุรี
(3), ด่านขุนทด(1), บัวลาย(1), บ้านเหลื อม(1), พระทองค า(1), สีดา(3), สูงเนิน(3)  

 
2.4  ส านักงานเกษตร ….. 

 



๕ 

 

 2.4  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย   
   ๑.  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
   ๑.๑ อบรมเกษตรกร  จ านวน  ๗  ชุมชนๆละ ๒๐๐ คน 
   ๑.๒ หลักสูตร ๑ หลักสูตร  ๓ กลุ่มวิชา  ดังนี  
    กลุ่มวิชาที  ๑  ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื อนประเทศ ๒ วิชา 
    กลุ่มวิชาที  ๒  เพิ มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  ๕ วิชา 
    กลุ่มวิชาที  ๓  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร  ๓ วิชา 
   ๑.๓ ระยะเวลาอบรม  หลักสูตรละ ๓ วัน/รุ่นๆ ละ ๕๐ คน  ดังนี  
    ครั งที  ๑  จ านวน  ๔  รุ่น ดังนี  
       รุ่นที่ ๑  วันที  ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
       รุ่นที่ ๒  วันที  ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม และ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
       รุ่นที่ ๓  วันที  ๒๐ – ๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       รุ่นที่ ๔  วันที  ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
    ครั งที  ๒  จ านวน  ๔  รุ่น ดังนี  
       รุ่นที่ ๑  วันที  ๗ – ๘ มิถุนายน และ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       รุ่นที่ ๒  วันที  ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
       รุ่นที่ ๓  วันที  ๑๕ มิถุนายน และ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       รุ่นที่ ๔  วันที  ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   ๑.๔ สถานที อบรม  ดังนี  

  ๑) ศพก.หลัก ต าบลขุย (นายเพรียว  ธรรมปัตโต) ประกอบด้วย ชุมชน
ต าบลขุย และต าบลไพล 
   ๒) ศพก.เครือข่ายต าบลช่องแมว  (ผญ.ภาวัติ  สีสม) ประกอบด้วย ชุมชน
ต าบลช่องแมว ๑ และ ๒ 
   ๓) ศพก.เครือข่ายต าบลบ้านยาง (นายไสว  ที รักษ์) ประกอบด้วย ชุมชน
ต าบลบ้านยาง ๑ และ ๒ (โดยอบรมพร้อมกันทั ง ๓ จุด) 
  ๑.๕ อบรมเสร็จ มอบประกาศนียบัตรและรับสมาชิกกลุ่มที สนใจไม่เกินชุมชนละ      
๕๐ คน เพื อจัดท าเวที ครั งที  ๒ และจัดท าโครงการภายใต้ ๘ กรอบกิจกรรมโดยสนับสนุน
งบประมาณ ชุมชนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท   (ดังนั้น  ชุมชนใดที่รับสมัครสมาชิกยังไม่ครบ  
๒๐๐ คน ให้รีบด าเนินการโดยด่วนครับ) 

 -ทราบ- 
   ๒.  การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ต้นฤดูการเพาะปลูก (Field  Day)  

  - การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ต้นฤดูการเพาะปลูก อ าเภอล าทะเมนชัยด าเนินการ
วันที  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ศพก.หลักต าบลขุย (นายเพรียว  ธรรมปัตโต) โดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และภาคีมาให้บริการและความรู้แก่เกษตรกรโดย
จัดเป็นสถานีให้ความรู้เป็นสถานีฯ ไป เช่น สถานีกรมการข้าว  กรมประมง  กรมปศุสัตว์ กรม
พัฒนาที ดิน  เครื องจักรการเกษตร  ศูนย์ฯอารักขาพืช(ศัตรูพืช)  ศูนย์ขยายพันธุ์พืช บริษัทโรงสี
ข้าวตงเม้งประทาย  บริษัทเพชรธาราฯ 
-ทราบ- 
 

๓.  การขึ นทะเบียนเกษตรกร ….. 
 



๖ 
 

   ๓.  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช 
  - การขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ให้เกษตรกรที ปลูกพืชไปแล้วช่วง ๑๕-๖๐ วัน           
ขึ นไปได้ที  สนง.เกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย แนบหลักฐานดังนี    

   ๑) แบบค าร้องขึ นทะเบียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ๒) ส าเนาบัตรประชาชน 
   ๓) ส าเนาเอกสารที ดิน 
  (ให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองเป็นพยาน และรวบรวมส่งเพื อจะได้บันทึกเข้าสู่ระบบต่อไป) 

-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  
  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
บรรยายธรรมระดับจั งหวัด ประจ าปี  2561 เมื่ อวันที่  25  มกราคม 2561 ณ ศาลา 
การเปรียญ วัดสะแก พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา               
เพื อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา เข้าประกวดในระดับภาคประจ าปี 2561 
(คณะสงฆ์ภาค 11) ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ทั งนี  
จังหวัดนครราชสีมา  ได้ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดแล้ว  ดังนี  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปวิชญา จันรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองยาง อ าเภอล าทะเมนชัย 
 
 

ระดับมัธยมศึกษา ….. 
 



๗ 

 

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. รายงานการพิจารณาเลื อนขั นเงินเดือน พนักงานเทศบาล ครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
3. รายงานการติดตามผลการด าเนินการตามรายงานตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ นสุด
วันที  30 กันยายน 2558 
4. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั งที  8 
5. ส่งแผนพัฒนาท้องถิ นสี ปี (2561-2564) เพิ มเติมและเปลี ยนแปลง (ครั งที  1)  

  -ทราบ- 

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน เมษายน 2561 
   รายรับ          18,174,102.73   บาท     
   รายจ่าย         12,727,436.88   บาท 

-ทราบ- 

3.  กองช่าง  
 3.1 กิจการประปา 
       1) แจ้งเปลี ยนมิเตอร์ (มิเตอร์ช ารุด) 
             - นางสาวชุติมา  ชูวงค์ 
     2) รับโอนระบบประปาหมู่บ้าน  คุ้มเมืองยาง  บ้านหนองไผ่  หมู่ที  7  โดยมีสมาชิกผู้ใช้
น  า 92 ราย  
3.2. โครงการ 
      1) โครงการที่ท าประมาณการแล้ว 
        -  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา ต่อเส้นหน้าโรงพยาบาลต าบลหนองบัววง  หมู่ที  
1 บ้านหนองบัววง งบประมาณ 230,750 บาท     ท าประมาณการแล้ว  
        -  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางลงคลองสัสดี  หมู่ที  3 บ้านหนองโปรง  
งบประมาณ 61,380 บาท     ท าประมาณการแล้ว 
         -  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางทิศใต้ป่าช้าบ้านหนองสะแก (ทางสปก.) 
หมู่ที  4 บ้านหนองสะแก งบประมาณ 82,180 บาท     ท าประมาณการแล้ว 
         -  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางไปโรงพยาบาลล าทะเมนชัย หมู่ที  7 
บ้านหนองไผ่ งบประมาณ236,220บาท ท าประมาณการแล้ว  

-  โครงการจ้างท าเพื อ …. 
 



๘ 

 

 -  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางแยกนานายใหญ่  ทองไทย หมู่ที  5         
บ้านโนนชุมพวง งบประมาณ 98,210 บาท   ท าประมาณการแล้ว  
       - โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางสวนบ้านลุงอ๊อดเข้าดง  หมู่ที  7  
บ้านหนองไผ่ งบประมาณ 61,500 บาท   ท าประมาณการแล้ว  
       - โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางสามแยกหนองลุงเขมร-เส้นทางทิศใต้
หนองชุมพวง หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา งบประมาณ 192,410 บาท    ท าประมาณการ
แล้ว  
      - โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางหนองบัวใหญ่ – โนนทะยอม หมู่ที  10 
บ้านขุยใหม่พัฒนา งบประมาณ 204,940 บาท    ท าประมาณการแล้ว 

 2) โครงการที่ส่งมอบ + คณะกรรมการตรวจรับแล้ว 
        - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง เส้นทางลงหนองตะโก- 
โนนทะยอม หมู่ที  6 บ้านขุย  
        - โครงการบ ารุงรักษาซ่อมปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง เส้นทางขึ นอ่างหนองไผ่ 2 
หมู่ที  4 บ้านหนองสะแก  
        - โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เส้นทางเครือจาน – 
หนองชุมพวงน้อย หมู่ที่ 10  บ้านขุยใหม่พัฒนา 
        - โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เส้นทางแยกลงหนอง
กกตาขาว หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
       - โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงที ดินและสิ งก่อสร้าง เส้นทางขึ นมาบป่ากุง 
หมู่ที  3 บ้านหนองโปรง่ 
3.3. งานด้านเอกสาร 
      -  รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง พ.ศ.2561  
-ทราบ- 

4.  กองการศึกษา     
1. การจัดโครงการประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมเพิ มเติมที ต้องมีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมเด็ก
จมน  า) 
3. การด าเนินการเบิกจ่ายอาหารเสริมนม/อาหารกลางวัน  
4. โครงการสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -ทราบ- 

5.  กองสาธารณสุข 
 5.1 ยอดจ่ายเบี ยยังชีพ ประจ าเดือน เมษายน 2561 
   ผู้สูงอายุ    งบประมาณ  323,200  บาท 
   พิการ       งบประมาณ  236,000  บาท 
   เอดส์        งบประมาณ      2,500  บาท 
     รวมงบประมาณทั งสิ น     561,700  บาท 
 
 

5.2 ด้านรายงาน ….. 
 



๙ 
 

 5.2 ด้านรายงาน 
1. ส ารวจแหล่งที เป็นต้นเหตุท าให้เกิดน  าเสีย 
2. รายงานจ านวนอาสาสมัครท้องถิ นรักษ์โลก (อถล.) 
3. ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน เมษายน 2561 
   -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- การแต่งกายมาปฏิบัติราชการ 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
-ทราบ- 

 
 

 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.   
   
 
 
 (ลงชื อ )                                           ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 
 

   
     (ลงชื อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม

       (นางสุนันทา   เทนไธสง) 
                     รองปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


