
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันจันทร์ที่  10  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 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 นางประภาศิริ   ค  าจุล รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ประภาศิริ   ค  าจุล 
3 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
4 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
5 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
6 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
7 นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 บุญยัง  ทนน  า 
8 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
9 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 

 พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง   
๑ นางเสาวภา   ประภาสโนบล ปลัดเทศบาลต าบลขุย   เสาวภา   ประภาสโนบล 
2 นางจิตฐิมา  หยั งบุญ ผู้อ านวยการกองคลัง จิตฐิมา  หยั งบุญ 
3 นายวิษณุกร  ทัดกลาง ผู้อ านวยการกองช่าง วิษณุกร  ทัดกลาง 
4 นางนุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ หัวหน้าส านักปลัด นุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์ 
5 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
6 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   
7 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นางสุปรียา   มูลจันทร์ 
8 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นางสาวนิภาพร   เทนไธสง 
9 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน 

10 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน นายยศพล  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 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
18 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
19 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
20 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 
21 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 

 

 



๒ 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    30   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    23   คน 
 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
2. นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
3. นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
4. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 
5. นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 
6. นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 
7. นางสุนันทา  เทนไธสง รองปลัดเทศบาลต าบลขุย   ออกปฏิบัติงาน 
8. นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา ไม่มา 
9. นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
10. นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
11. นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
12 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
13 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
14 นายขจรลาภ   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
15 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
16 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
17 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
18 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
19 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
20 นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบัติงาน 
21 นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
22 นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
23 นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  แนะน ำตัวข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ 

 -  นายสุนันท์  ถือฉลาด  พัฒนาการอ าเภอล าทะเมนชัย 
             ย้ายมาจากอ าเภอวังน  าเขียว 
๒)  ขอขอบคุณ 
  2.1 กำรจัดกิจกรรมในช่วงพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน  ที่ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระหว่างวันที่               ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย เพ่ือ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

      ๒.2 การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ….. 



๓ 

 

      ๒.2 กำรจัดกิจกรรมวันวิสำขบูชำ ประจ ำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  ณ วัดศิริชัย ต าบลไพล  ซึ่งมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ถวายภัตตาหารเพลพระ และ
เวียนเทียนรอบอุโบสถ เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน 
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์นครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  กิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ยอดบริจาคสมทบถวายเป็นพุทธบูชา จ ำนวน ๖,๕๐๐ บำท  โดยมีผู้ร่วม
บริจาคดังนี    
๑.บ้านขุยใหม่พัฒนา ม.๑๐ ต.ขุย ๔๐๐ บาท  ๒.บ้านหนองดู่น้อย ม.๑๖ ต.บ้านยาง ๓๐๐ บาท 
๓.บ้านหนองคลอง ม.๑๗ ต.ชอ่งแมว ๓๐๐ บาท  ๔.วัฒนธรรมอ าเภอฯ ๓๐๐ บาท 
๕.ปกครองอ าเภอฯ ๒,๐๐๐ บาท                  ๖.โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ๑,๐๐๐ บาท 
๗.ต้นผ้าป่าห้องทะเบียนฯ ๑,๔๐๐ บาท           ๘.ปศุสัตว์อ าเภอฯ ๓๐๐ บาท 
๙.บ้านใหม่สามัคคี             ๔๐๐ บาท      ๑๐.ไม่ออกนาม ๑๐๐ บาท 
  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

2.3 กำรตรวจติดตำมแผนงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเพื่อตอบสนองประเด็นกำร
พัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ (กำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ ๓ ประเด็น ๑๓ กิจกรรม + ๑)  

- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ตลอดจนกลุ่ม
อาชีพและราษฎรบ้านใหม่ทะเมนชัย ม. ๖ ต.ไพล บ้านกุดน  าใส ม.๑๐ ต.ไพล และบ้านกุดกี่             
ม.๖ ต.ช่องแมว  ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลฯ และอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจ
ติดตามฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ทั งนี   ในการตรวจติดตาม
ในครั งที่ ๒ ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  จัดท า
ข้อมูลฯ ให้ครบประเด็นที่ก าหนด   
  2.4 กำรรับสมัครลงทะเบียนจิตอำสำพระรำชทำนในส่วนภูมิภำค  ขอขอบคุณทุกส่วน
ราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา                 
ที่เดินทางไปรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒             
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา                 
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (จากการส ารวจยอดผู้สมัครที่รวบรวมส่งอ าเภอฯ ประมาณ ๖๘๒ คน) 
  2.5 กำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรม
รำชินี ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๒  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน  ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมเนื่องโนโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย จนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

 1)  กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” ประจ ำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ 
       -  ตามที่อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”         
เป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือพัฒนาท าความสะอาดศูนย์ราชการอ าเภอล าทะเมนชัย  ส าหรับเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันอังคำรที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ            
ล ำทะเมนชัย  เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  



๔ 

 

 2)  กำรออกหน่วยบริกำรอ ำเภอเคลื่อนที่ ประจ ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒ 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่  ประจ าเดือน 
มิถุนายน ๒๕๖2  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป         
ณ โรงเรียนบ้ำนไพล บ้ำนตะเคียนทอง  หมู่ที่ ๘  ต ำบลไพล 
 3)  การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒  
 -  ด้วยส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              
ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้จัดการเลือกตั งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
มอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบด าเนินการจัดการเลือกตั งผู้แทนเกษตรกรผู้แทน
เกษตรกร ซึ งก าหนดจัดให้มีการเลือกตั งในวันอาทิตย์ที  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ทุกจังหวัดพร้อมกันทั วประเทศ  
 อ าเภอล าทะเมนชัยได้ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั งและที เลือกตั งผู้แทนเกษตรกร
และแต่งตั งคณะกรรมการประจ าหน่วยฯ  เรียบร้อยแล้ว  จ านวน ๓ หน่วยเลือกตั ง  ดังนี  
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑   ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย  ประกอบด้วย ต าบลขุย และต าบล
ไพล 
หน่วยเลือกตั้งท่ี ๒   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านยาง  ประกอบด้วย ต าบลบ้านยาง 
หน่วยเลือกตั้งท่ี ๓   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลช่องแมว  ประกอบด้วย ต าบลช่องแมว 
   เพื อให้การเลือกตั งผู้แทนเกษตรกรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ
ร่วมมือทุกท่านประกาศและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที ขึ นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ไปตรวจสอบรายชื อและไปใช้สิทธิเลือกตั งผู้แทนเกษตรกร ณ ที ว่าการ
อ าเภอ และหน่วยเลือกตั งประจ าต าบล 
 ทั้งนี้  อ าเภอได้มอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมแผ่น
ซีดี มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื อให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตามรายชื อของแต่ละ
หมู่บ้าน ก่อนวันเลือกตั งฯ (ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) และให้ไปใช้สิทธิเลือกตั ง
ในวันอาทิตย์ที  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.–๑๕๐๐ น.  ณ หน่วยเลือกตั ง
ตามที อ าเภอก าหนด 
 ๔)  โครงการกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
              -  ตามที อ าเภอได้แจ้งให้ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เชิญชวนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ฯ สมาชิกสภาเทศบาล  อสม. และประชาชนทั วไปของแต่ละหมู่บ้านในพื นที  สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๒๐ คน นั น (ร่วมเป้าหมายจ านน         
๑,๑๘๐ คน) ขณะนี้มีหมู่บ้านได้ส่งใบสมัครและเอกสารเข้าร่วมตามโครงการฯ แล้ว จ านวน       
21 หมู่บ้าน  มีผู้สมัครรวม  ๔๑๐ คน  ดังนี  

ที ่ บ้าน หมู่ที่ ต าบล จ านวนผู้สมัคร (คน) หมายเหตุ 
1 หนองดู่ 2 ขุย ๑๙  
2 ขุย 6 ขุย ๗  
3 ขุยใหม่พัฒนา 10 ขุย ๑๐  
4 หัวขัว 2 บ้านยาง 1๒  
5 โสกดู่ 4 บ้านยาง 14  
6 สี เหลี ยม 2 ช่องแมว 12  
7 ช่องแมว 3 ช่องแมว 12  
8 หนองมะเขือใหญ่ 5 ช่องแมว 5๐  
9 ดงหลบ ๗ ช่องแมว 2  
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10 ใหม่สามัคคี ๑๕ ช่องแมว ๘  
11 หนองคลอง ๑๗ ช่องแมว ๓๗  
12 หนองกุง 19 ช่องแมว 19  
13 โนนส าราญ 20 ช่องแมว 20  
14 โนนรัง 21 ช่องแมว ๑๘  
15 ทะเมนชัย 1 ไพล 26  
16 โนนบูรพา 7 ไพล 30  
17 โนนบูรพา ๗ ไพล ๒๘  
18 หนองแวง ๕ ไพล ๑๗  
19 โนนสมบูรณ ์ ๓ ไพล ๓๒  
20 ตะเคียนทอง ๙ ไพล ๑๑  
21 ทะเมนชัย ๑ ไพล ๒๖  

โครงการกองทุนออมแห่งชาติ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลด้านการส่งเสริมวินัย
การออมให้แก่ประชาชนและอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม  จึงขอความร่วมมือทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้รับทราบ และสมัครเป็นสมาชิกต่อไป  

  5)  นัดพบตลำดงำนเชิงคุณภำพจังหวัดนครรำชสีมำ 
     -  ด้วยจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการจัด
กิจกรรม นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๒  ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช 

 6)  กำรแข่งขันฟุตบอลอำวุโส คัพ ๒๕๖๒ (๔๐ ปีขึ้นไป)  
 7)  กำรแข่งขันฟุตบอล ๕ คน ประชำชนล ำทะเมนชัย คัพ ๒๕๖๒ (OPEN) 

2.2  สำธำรณสุขอ ำเภอล ำทะเมนชัย 
  ๑)  รำยงำนเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ  

              1.1 สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 
มกราคม 2562 ถึงวันที   25 พฤษภาคม 2562  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  
จ านวนทั งสิ น 1,550 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  58.58 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต  (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  4 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มี รายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที  1 มกราคม ถึงวันที  31 พฤษภาคม 2562 จ านวนทั งสิ น 68 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 207.54 ต่อประชากรแสนคน ซึ งสูงกว่าระดับจังหวัด  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต           
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 0 0 1 2 19 0 0 8 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 

บ้านยาง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0           44 

ไพล 0 0 1 0 0 4 0 0 1 3                         9 

ขุย 1 0 0 16 0 2 0 1 1 0                         21 

รวม 68 

 

1.2 สรุปสถานการณ์ ….. 
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              1.2 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 
มกราคม 2562 ถึงวันที   25 พฤษภาคม 2562  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  จ านวน
ทั งสิ น 12,279 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 465.94 รายต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  28 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที   25 พฤษภาคม 2562  จ านวนทั งสิ น 35 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 108.82 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบกระจายทุกต าบล 

  2.3  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย  
 ๑)  ตรวจสอบโครงการปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑   

   ๒) ขึ นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจ าปีการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 

   ๒.4  ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอล าทะเมนชัย                  
  ๑) การเพิ มประสิทธิภาพการเลี ยงโคเนื อคุณภาพ-โคขุนเชิงพาณิชย์  
 ๑.๑ กลุ่มเกษตรกร : โคต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า 
 ๑.๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน : โคต้นน  า  กลางน  า  ปลายน  า 
 ๑.๓ ตลาดน าการผลิต : ผลิตโคตามความต้องการของตลาด 
 ๑.๔ โคลูกผสมที่ตลาดต้องการ เช่น ลูกผสมชาโรเลส์  ลูกผสมแองกัส 
  ๒) ความต้องการโคเนื อคุณภาพในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ และจังหวัดในภาคกลาง 

 ๒.๑ งานมหกรรมนครชัยบุรินทร์แห่งชาติ Meat Day โคเนื อไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก 
Cooking Talk Show เหล่าเชฟดังทั ง ๕ 

  ๒.๑.๑ Ku Beef 
  ๒.๑.๒ Max Beef 
  ๒.๑.๓ Thaiblack Beef 
  ๒.๑.๔ Premium Beef 
  ๒.๑.๔ Smile Beef 
 ๒.๒ เครือข่ายผู้เลี ยงโคเนื อ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ๒.5  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอล ำทะเมนชัย 
  -  น าเสนอผลข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูลจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) ระดับอ าเภอ 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1 . การบั นทึ กข้อมูลการใช้พลั งงาน  (ค่ า ไฟ ฟ้ าและน  ามัน เชื อ เพลิ ง) ใน ระบบ              
www.e-report.energy.go.th 
2. ส ารวจการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
3. รายงานการส ารวจข้อมูลแหล่งน  าธรรมชาติในพื นที ที มีความเหมาะสมส าหรับกักเก็บน  า 
4. ส่งรายชื อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 
5. ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 
6. รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
7. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง 
8. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2562 

  9. การตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื อการบริหารจัดการของ อปพร. 

2.  กองคลัง ..... 

http://www.e-report.energy.go.th/
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2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน  พฤษภาคม  2562 
   รายรับ          20,296,648.30  บาท     
   รายจ่าย         15,543,026.54  บาท 

3.  กองช่าง  
1.  ด้านเอกสาร 

1.1 แจ้งความประสงค์จะด าเนินการเป่าล้างบ่อ 
1.2 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที ด้านแหล่ง
น  าอุปโภค-บริโภค 
1.3 การส ารวจแปลงที ดินสาธารณประโยชน์ที มีการบุกรุก 

2.  โครงการ 
2.1 จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงเส้นทางสระโคก -ทาง 
สปก.หมู่ที  5 บ้านโนนชุมพวง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
2.2 จัดท าราคากลางโครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านตาพัฒนาคุ้ม          
เมืองยางเข้าดง(ช่วงสวนยางพารา) หมู่ที  7 บ้านดงหนองไผ่ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

3.  ด้านขออนุญาตก่อสร้าง 
3.1 ขออนุญาตก่อสร้าง รายนายชัย  เจริญกลาง ม.6 

4.  กองการศึกษา     

 1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
2) รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที  2 

 3) จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และโครงการประชุมผู้ปกครอง 

 5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน พ.ศ.2562 
 2) รายงานการด าเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 3) ด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  

- นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที่ 1  แจ้งเรื องขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านขุย หมู่ที  6 และบ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที  10 
 

- นายโยธิน  ไชยสิทธิ ์  ….. 
 



๘ 

 

- นายโยธิน  ไชยสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที่ 2  ติดตามการด าเนินโครงการ             
วางท่อระบายน  าบ้านหนองสะแก หมู่ที  4 

ที่ประชุม -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  แจ้งการขอรับสนับสนุนงบประมาณด าเนินการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าฯ ซึ่งกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งว่า ได้น าเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2563 แล้ว 
ที่ประชุม -ทราบ- 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  11.30 น.    
 
 
 
 (ลงชื อ )           อริษา  อาสสุวรรณ     จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 

   
     (ลงชื อ     เสาวภา   ประภาสโนบล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


