
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันจันทร์ที่  4  เดือน มิถุนายน 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 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
9 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 

10 นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 
11 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 
12 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
13 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
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 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 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   
8 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
9 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 

10 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
11 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สุดาวดี  ปีตะเสน 
12 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน   ยศพล  ทิพย์เนตร 
13 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
14 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
15 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
16 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
17 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 



๒ 

 

18 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
19 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
20 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
21 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
22 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 
23 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
24 นางสาวอรรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรรวรรณ  กล้าหาญ 
25 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
26 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
27 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
28 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
29 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 

30 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 

31 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 

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

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    53   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน      1   คน 

1.  นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1  ลาคลอด 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.  การรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
    -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ  ตลอดจนราษฎรในหมู่บ้านทุกท่าน ที ให้ความร่วมมือมาบริจาคโลหิต เมื อวันจันทร์ที       
28 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย สรุปข้อมูลได้ ดังนี  

  1) ผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั งหมด 192 ราย   
  2) ผู้ที บริจาคโลหิตได้ 158 ราย 
        - ผู้บริจาคโลหิตครั งแรก   33 ราย 
        - ผู้บริจาคโลหิตประจ า 125 ราย 
  3) ผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง   34 ราย 

 -ทราบ-  
 

ระเบียบวาระที  2  ….. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

 ๑.  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
    - อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ า เดือน 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ใน.............. ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง  
บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 5 ต าบลไพล   

-ทราบ- 
 ๒.  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 าหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ก าหนดในวันที่...........................  ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอฯ (หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษานอกระบบ) 

 

-ทราบ- 
  3.  โครงการท าดีเพื่อพ่อ  (ท าความสะอาดบริเวณที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย)   
   - ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ท าดีเพื อพ่อ” ในวันพุธของ
สัปดาห์ที สองของทุกเดือน นั น ส าหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 
6 มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

   -ทราบ- 
 4.  การอบรมตาม โครงการเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
 - ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติและแจ้งกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการอบรมตาม โครงการ
เชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากชุมชน ระหว่างวันที  7-8 เดือน มิถุนายน 2561 เวลา 8.00– 17.30 น.  
ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดท าโครงการจัดตั งศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชด าริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อการพัฒนาตามห่วงโซ่อุปทาน 
และสร้างความมั นคง ยั งยืน ให้กับเครือข่าย ซึ งเป็นกลุ่มเกษตรกรที ส าคัญ เชื อมโยงสู่นโยบาย
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา สู่เป้าหมายการพึ งตนเองสอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 
20 ปี รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที เชื อมโยงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเชื อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ผ่านกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
เพื อการพัฒนาพื นที จังหวัดนครราชสีมา และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและท่านแจ้งกลุ่มแจ้ง
ก าชับกลุ่มเกษตรกรในส่วนงานที ท่านรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ งอ าเภอ
จะมีหนังสือแจ้งพร้อมก าหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมหากมีข้อสงสัยให้สอบถาม  
ที ปลัดอาวุโส 
-ทราบ- 
 

5.  พฤติการณ์การหลอกลวง ..... 
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 5.  พฤติการณ์การหลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม 
- ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าปัจจุบันยังคงตรวจพบกลุ่มบุคคลที มีพฤติการณ์

หลอกลวงราษฎรในส่วนภูมิภาค ลักษณะชักชวนให้ปลูกอินทผาลัม โดยจะจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์
อินทผาลัมให้ราษฎรปลูกและโน้มน้าวราษฎรว่าจะรับซื อผลผลิตกลับคืนในราคาที สูง  
-ทราบ- 
 6.  ข้อสั่งการเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 - ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ในการประชุม สลธ.คสช ประจ าวันจันทร์ที  21     
พ.ค.61 เวลา 08.30 น. ณ ศปก.ทบ.พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ ในฐานะเลขาธิการ 
คสช. ได้เป็นประธาน การะประชุมและมีข้อสั งการเพื อให้ส่วนราชการที เกี ยวข้องด าเนินการ 
ดังนี  
  1) การแก้ไขปัญหาธรรมชาติ 
-  ภัยแล้ง ปีนี มีการจัดการบริหารที ดี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกส่วนราชการมีการ
วางแผนระยะยาว และมีการบริหารจัดการน  าที ดี ท าให้ในปีนี ไม่มีการประกาศพื นที ที ประสบภัย
แล้ง 
-  อุทกภัย ขอให้ทุกส่วนราชการในทุกพื นที เตรียมการรับมือแต่เนินๆ และเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร็ว รวมถึงโครงการที ร่วมรับผิดชอบกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ให้หน่วยงานที เกี ยวข้อง
เร่งรัด โครงการที ยังไม่แล้วเสร็จ เพื อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน  าในอนาคต   อ าเภอล าทะเมนชัย        
จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรให้ระมัดระวังการหลอกลวงรูปแบบดังกล่าว  
 2) การแก้ปัญหาหนี นอกระบบให้ทุกหน่วยร่วมกันด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
ประสานข้อมูลและติดตามแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 3) การเตรียมการชุมนุมสาธารณะ ให้ทุกหน่วยงานที เกี ยวข้องด าเนินการตาม
แนวทางและแผนที ก าหนดไว้ การปฏิบัติให้เน้นการยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม ระมัดระวังการ
กระทบกระทั งและการใช้ความรุนแรง 
-ทราบ- 
 7.  การด าเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทย 
ยั่งยืน 
  -  ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดท าโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบ
ประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั งยืน เพื อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั งยืน ของรัฐบาล และ
ร่วมกันขับเคลื อนการพัฒนาประเทศในระดับพื นที  โดยแบ่งเป็น 15 เขตพื นที   เ พื อ ใ ห้ ก า ร
ด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอ าเภอ 
สนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการอ านวยความสะดวกแก่
คณะอนุกรรมการฯ ในการขับเคลื อนงานในพื นที  
-ทราบ- 

8.  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการ
ปกครอง 

  -  ด้วยกรมการปกครอง จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื อบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้า
รับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรับสมัครสอบทาง
อินเทอร์เน็ต ตั งแต่วันที  31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที  25 มิถุนายน 2561  

 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ….. 
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ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที เว็บไซต์ Job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th หัวข้อ “การรับ
สมัครสอบแข่งขันเพื อบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
-ทราบ- 

9.  ผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอล าทะเมนชัย 
ประจ าเดือน เมษายน 261 

1) อุบัติเหตุเกิดขึ นในพื นที            17   ครั ง 
2) มีผู้เสียชีวิต           1 คน 
3) มีผู้ขาดเจ็บ         16 คน 
4) มีผู้กระท าผิดตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. + 4 ไม่ 

- ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี       12  คน 
- เมาสุราไม่ขับรถ           6 คน 
- ไม่มีใบขับขี            5 คน 
- ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด       4 คน 

 -ทราบ- 

 2.2  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
   1. รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
  1.1  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที  1 

มกราคม 2561 ถึงวันที   20 พฤษภาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  
จ านวนทั งสิ น 148 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 5.79 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  20 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มี รายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที  1 มกราคม ถึงวันที   30 มีนาคม 2561   ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
รวม จ านวนทั งสิ น 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 30.64 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต โดยจ าแนกผู้ป่วยราย ต าบล หมู่บ้าน ดังนี   

ต าบล/หมู่
ที  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 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด าเนินการ
ควบ คุ มพ าห ะน า โรค  ต ามม าต รการ  5 ป . 2 ข . (ป  ที  1 : ปิ ด  ปิ ดภ าชน ะน  า ขั ง ,                       
ป ที  2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน  า, ป ที  3 : เปลี่ยน  เปลี ยนน  าในภาชนะทุก 7 วัน,                
ป ที  4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ งแวดล้อมในและรอบบ้าน, ป ที  5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจ าจน 
เป็นนิสัย, 1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี ยนน  าก าจัดไข่ยุง, 2ข : ขยะ ก าจัดขยะบริเวณบ้าน) 

   1.2 สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระดับประเทศ นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึง
วันที  29 พฤษภาคม  2561  ได้รับรายงานผู้ป่วย 9 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 9 ราย คิดเป็นอัตรา 

ป่วยตายร้อยละ ….. 

http://www.dopa.go.th/
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ป่วยตายร้อยละ 100  โดยพบที   จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ 
พัทลุง หนองคาย ยโสธร และจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานผู้ป่วย/เสียชีวิต จ านวน 1 ราย             
ที อ าเภอเสิงสาง  

  -ทราบ- 

  2.3  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย 
  1) การขึ นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2561 

2) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย จ านวน 6 ชุมชนๆ ละ 200 ราย รวมเกษตรกร 1,200 ราย  
-ทราบ-  

 2.4  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย  
 - ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยมูลนิธิพุทธบารมี ก าหนดจัดงาน “วันวิสาขบูชา พุทธ
บารมี” ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที  11 พฤษภาคม 2561 – 11 มิถุนายน 2561           
ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา เพื อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมสืบสานเป็นประเพณีที จะบ าเพ็ญกุศลเป็น
พิเศษ เพื อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเพื อเป็น
พุทธบูชาและจรรโลงพุทธศาสนา 
     อ าเภอล าทะเมนชัยจึงขอเชิญท่านและบุคลากร ร่วมงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” 
ประจ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที  7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ 
ชั น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จึงขอเชิญท่าน และข้าราชการ พนักงานใน
หน่วยงาน พี น้องประชาชนร่วมเสียสละทรัพย์ โดยจัดท าผ้าป่าสมทบหรือท าบุญร่วมกับอ าเภอ
ล าทะเมนชัย และน าส่งเงินได้ที ที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไปจนถึงวันที              
1 มิถุนายน 2561 

  -ทราบ-  

2.5  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนต าบล 
 - สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน) แจ้งว่า จั งหวัดนครราชสีมา             
ได้ด าเนินการจัดตั งสภาองค์กรชุมชนต าบลในปี 2560 แล้ว จ านวน 37 ต าบล ทั งนี  ในปี 
2561 ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา                 
ได้ก าหนดเป้าหมายในการจดแจ้งจัดตั งสภาองค์กรชุมชนต าบลไว้ที  70 ต าบล และให้ครบทุก
พื นที ภายในปี 2562 จึงส่งรายชื อต าบลที ยังไม่ได้จดแจ้งจัดตั งสภาองค์กรชุมชนต าบลมาเพื อ
ขอความอนุเคราะห์อ าเภอในการด าเนินการจดแจ้งจัดตั งสภาองค์กรชุมชนต าบลในพื นที ที เหลือ
เป็นล าดับต่อไป รายละเอียดปรากฎตามสิ งที ส่งมาด้วย 

 -ทราบ- 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. รายงานแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 ครั งที  2 
2. ส่งแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานสังคม
และสวัสดิการ พ.ศ.2559 
3. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ครั งที  9 

  -ทราบ- 
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2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 
   รายรับ          19,568,348.96   บาท     
   รายจ่าย         14,585,332.25   บาท 

-ทราบ- 

3.  กองช่าง  
 3.1 กิจการประปา 
    1)  ขออนุญาตใช้น้ าประปาชั่วคราว  จ านวน 1 ราย 
       - นางสาว อชิรญาณ์   ทบพวก   บ้านหนองไผ่  หมู่ที  7 
    1) ขอโอนสิทธ์ ใช้น้ าประปา จ านวน 1 ราย 
       - นายโรม  เจือหนองคล้า  โอนให้แก่ นางบุษรา  แก้วอาสา  บ้านหนองสะแก  หมู่ที  4 
    1) ซ่อมแซมน ้ำประปำในเขตเทศบำลต้ำบลขุย 
       - วันที  8 พฤษภาคม 2561 ซ่อมน  าประปา คุ้มเมืองจาก บ้านหนองไผ่ หมู่ที  7  
       - วันที  15 พฤษภาคม 2561 ซ่อมน  าประปา บ้านหนองสะแก หมู่ที  4 (ถังต  า) 
       - วันที  28 พฤษภาคม 2561 ซ่อมน  าประปา บ้านหนองสะแก ม.4 (เปลี ยนซัมเมอร์ส 1 ชุด) 

3.2. ออกหนังสือรับรองกรรมสิทธ์ในที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน 1 ราย  
       - นายสามารถ  ศิลประกอบ  บ้านขุย  หมู่ที  6   
3.3 โครงการ 
      โครงการที่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว 
        1)  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา ต่อเส้นหน้าโรงพยาบาลต าบลหนองบัววง  หมู่ที  1 
บ้านหนองบัววง (จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2561) 
        2)  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางลงคลองสัสดี  หมู่ที  3 บ้านหนองโปรง  
(จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2561 ) 
        3)  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางทิศใต้ป่าช้าบ้านหนองสะแก (ทางสปก.)          
หมู่ที  4 บ้านหนองสะแก (จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2561 ) 
        4)  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางไปโรงพยาบาลล าทะเมนชัย หมู่ที  7      
บ้านหนองไผ่ (จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2561 ) 
        5) โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางสวนบ้านลุงอ๊อดเข้าดง  หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่ 
(จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2561 ) 
        6)  โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา เส้นทางสามแยกหนองลุงเขมร-เส้นทางทิศใต้หนอง
ชุมพวง หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา (จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2561 ) 
        7)  โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก ต่อจากซอยสินไพบูลย์ถึงนานางไหม  ด่อนศรี 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโปร่ง  (โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
3.4 งานด้านเอกสาร 
       1)  รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 ประจ าเดือน เม.ย. 
       2) ขอความอนุเคราะห์เปลี ยนชื อผู้ใช้ไฟฟ้าประปาหมู่บ้านหนองไผ่ (นายสุวรรณ์  นิลกล) 
เป็น ประปาบ้านหนองไผ่โดยเทศบาลต าบลขุย 
-ทราบ- 

4.  กองการศึกษา ….. 
 



๘ 

 

4.  กองการศึกษา     
-ทราบ- 

5.  กองสาธารณสุข 
1. รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2. รายงานการจัดท าถึงขยะเปียก บริเวณสถานที ราชการ 
3. ด าเนินโครงการชุมชนร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 
โดยออกรณรงค์ร่วมกับ อสม. เดินรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์คว  ากระป๋อง ยางรถยนต์ที มี 
น  าขัง และใส่ทรายอะเบทก าจัดลูกน  ายุงลาย ควบคู่กับการออกฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 
4. จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ่ายให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ไปฉีดให้กับสุนัขและแมว              
ที ไม่สามารถมารับบริการตอนที เทศบาลกับปศุสัตว์อ าเภอออกไปให้บริการฉีดได้ 
5. ร่วมเดินรณรงค์เนื องในวันงดสูบบุหรี โลก ร่วมกับโรงเรียนล าทะเมนไชย 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 
   -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
-ทราบ- 

 
 

 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.   
   
 
 
 (ลงชื อ )        อริษา  อาสสุวรรณ      ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 
 

   
     (ลงชื อ)   เสาวภา   ประภาสโนบล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


