
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันจันทร์ที่  9  เดือน กรกฎาคม 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 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 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
7 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
8 นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 
9 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 

10 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
11 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
12 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 
13 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 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   
7 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
8 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สุดาวดี  ปีตะเสน 
9 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 

10 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
11 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
12 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
13 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
14 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
15 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
16 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
17 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 
18 นางสาวอรรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรรวรรณ  กล้าหาญ 
19 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 



๒ 

 

20 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
21 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
22 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
23 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
24 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
25 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
26 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
27 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
28 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
29 นายอภิวัฒน์  อินทร์นอก พนักงานจ้างทั วไป อภิวัฒน์  อินทร์นอก 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    42   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    12   คน 

  1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
  2. นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 
  3. นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เดินทางไปราชการ 
  4. นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง เดินทางไปราชการ 
  5. นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา ไม่มา 
  6. นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน   เดินทางไปราชการ 
  7. นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

  8. นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

  9. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1 ปฏิบัติงาน 
10. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

11. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

12. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  1.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

 ๑)  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ 
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
        - ด้วยจังหวัดนครราชสีมาก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๗ รูป  พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนาม
ถวายพระพร  พิธีถวายสัตย์ปฏิญานการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจกรรม
ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง)  กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” พิธีถวายเครื่องราช
สักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
 
 
 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรม ….. 
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  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ 
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงขอความร่วมมือทุกท่านด าเนินการ 
๑. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลั กษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานและที่พักอาศัย พร้อมประดับธงชาติไทย ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ 
กรกฏาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารส านักงานและที่พักอาศัยให้
สวยงาม 
 ๒. เชิญชวนประชาชนในอ าเภอ หมู่บ้าน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัย ตลอดเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 ๓. ส าหรับก าหนดการการจัดกิจกรรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 ๒)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 - อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที  ประจ าเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ศาลาหมู่บ้านห้วยผักหนาม   บ้านห้วยผักหนาม หมู่ 7 ต าบลบ้านยาง   

 

  3)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” 
 - อ าเภอล าทะเมนชัยจัดท าโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” เพื อสร้าง
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบั ติงานอยู่ เป็นประจ า ท างานเป็นทีม                 
มีเป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง   

ส าหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ก าหนดในวันพุธที ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา 
๐๗.๐๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลช่องแมว (หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลต าบล           
ช่องแมว)  
 4)  โครงการท าดีเพื่อพ่อ  (ท าความสะอาดบริเวณที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย)    
 - ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ท าดีเพื อพ่อ” ในวันพุธของ
สัปดาห์ที สองของทุกเดือน นั น ส าหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 5)  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตลาดนัดโค – กระบือ 

- ด้วยชมรมผู้เลี ยงโคเนื ออ าเภอล าทะเมนชัย จะจัดให้มีตลาดนัดโค – กระบือ            
ทุกวันที  ๙, ๑๙, ๒๙ ของทุกเดือน ณ บริเวณบ้านตลาดหนองบัววง(บริเวณร้านอาหารโฮมฮัก) 
หมู่ที  ๙ ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื อเป็นการส่งเสริมการค้าขายโค–
กระบือ  โดยให้ผู้ซื อและเกษตรกรผู้เลี ยงได้ตกลงราคากันอย่างยุติธรรม และเป็นการส่งเสริ ม
การปศุสัตว์  เพื อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร   
 เพื อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการปศุสัตว์ และอ านวยความสะดวกในการซื อขาย
ของเกษตรกร อ าเภอล าทะเมนชัยจึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดโค – 
กระบือฯ ตามช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม  
 6)  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑” 
 - ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื อวันที  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ก าหนดวัน
เข้าพรรษา ของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  และมติคณะรัฐมนตรี เมื อวันที  ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม “งดดื มสุราแห่งชาติ ท าความดีถวายในหลวง” 
ในช่วงเข้าพรรษา โดยการจัดกิจกรรมวันงดดื มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี
ตามบริบทของตัวเอง 

1.2  สาธารณสุขอ าเภอ ….. 
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 1.2  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
   -  รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

 1)  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 
มกราคม 2561 ถึงวันที   23 มิถุนายน 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  
จ านวนทั งสิ น 643 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  24.4 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 1 ราย ที อ าเภอปากช่อง (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  26 ของจังหวัด) อ.ล าทะเมนชัย        
มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที   27 มิถุนายน 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกรวม จ านวนทั งสิ น 18 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 54.94 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 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0           1 

ไพล 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0                         2 

ขุย 0 0 0 7 2 1 2 1 0 0                         13 

รวม 18 

และช่วงนี เป็นช่วงของการระบาดของโรคไข้ เลือดออก ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด าเนินการควบคุมพาหะน าโรค ตามมาตรการ 5ป. 2ข.                
(ป ที  1 : ปิด ปิดภาชนะน  าขัง, ป ที  2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน  า, ป ที  3 : เปลี่ยน เปลี ยน
น  าในภาชนะทุก  7 วัน , ป  ที  4 : ปรับปรุ ง  ปรับปรุงสิ งแวดล้อม ในและรอบบ้ าน ,                   
ป ที  5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นนิสัย, 1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี ยนน  าก าจัดไข่ยุง, 
2ข : ขยะ ก าจัดขยะบริเวณบ้าน) 
 ๒) สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระดับประเทศ นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที  
27 มิถุนายน 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วย 10 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
ตายร้อยละ 100  โดยพบที  จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรี รัมย์ 
พัทลุง หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์  ระดับจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรายงานผู้ป่วย/เสียชีวิต  
จ านวน 1 ราย ที อ าเภอเสิงสาง  ซึ งจากผลการสอบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ไปรับวัคซีน
หลังสัมผัสโรค เกิดความชะล่าใจในการป้องกันหลังสัมผัสสัตว์เสี ยง ว่าจะไม่มีเชื อโรคพิษสุนัขบ้า 
โดยเฉพาะสัตว์เลี ยงของตนเอง และขาดความตระหนักเพราะเห็นว่าเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อย
เท่านั น 

  ๓) สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา  นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม 2561 ถึงวันที  23 มิถุนายน 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน
ทั งสิ น 3,077 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  116.76 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
5 ราย (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  10 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่
วันที   1 มกราคม ถึงวันที   23 มิถุนายน 2561 จ านวนทั งสิ น 39  ราย คิดเป็นอัตราป่วย
11903 ต่อประชากรแสนคนไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต                       

  1.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
   -  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        *อุบัติเหตุทางถนน เกิดข้ึน รวม  ๙  ครั้ง 

      *ผู้เสียชีวิตประจ าเดือน ….. 
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        *ผู้เสียชีวิตประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  จ านวน  ๐  คน 
    -เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  เสียชีวิต  ๓  คน ยอดลดลง ๓ คน 
         *ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  รวม  ๑๒  คน 
    -เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  บาดเจ็บ ๑๕ คน  ลดขึ้น ๓ คน 
    -ต าบลที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
     ต าบลไพล       จ านวน   ๗ คน 
     ต าบลขุย         จ านวน  ๓ คน 
     ต าบลช่องแมว   จ านวน  ๑ คน 
     ต าบลบ้านยาง  จ านวน   ๑ คน 
     นอกเขต         จ านวน   ๐ คน    เสียชีวิต  ๐  คน 
        *ประเภทยานยนต์พาหนะที่เกิดอุบัตเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
    -รถจักรยานยนต์         จ านวน   ๗  ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓) 
    -รถยนต์           จ านวน  ๕  ครั้ ง(คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๖)   

 1.4  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย  
 -  กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย 
 กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนา การเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา ด าเนินการในพื นที  6 ชุมชน เฉลี ยชุมชนละ 200 ราย รวมเป้าหมาย 1,200 
ราย เพื อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรม สร้าง
ความมั นคง อย่างมั งคั ง ยั งยืน ให้แก่เกษตรกรในพื นที  อ าเภอล าทะเมนชัย ผลการด าเนินการได้
ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 3 ชุมชนๆ ละ 2 รุ่น เกษตรกร จ านวน 300 ราย 
รุ่นที  1 ระหว่างวันที  25 – 27 มิถุนายน 2561  
รุ่นที  2 ระหว่างวันที  28 – 30 มิถุนายน 2561                 
ตารางฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561  

 1.5  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย 
  ๑)  มหกรรมวันปศุสัตว์อีสาน 

     - มหกรรมวันปศุสัตว์อีสาน ได้จัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันที  13-15 กรกฎาคม 
2561  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ ว จังหวัด
นครราชสีมา ภายในงานจัดประกวดโค- กระบือ แพะ และนิทรรศการด้านปศุสัตว์ 

  ๒)  พฤติกรรมหลอกลวง 
 - การหลอกลวงเกษตรกรผู้เลี ยงปศุสัตว์ในพื นที  จากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ           
เข้าข่ายหลอกลวงเกษตรกร หากมีโครงการด้านปศุสัตว์ ทางกรมปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด จะแจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้ทราบต่อไป  

  1.๖  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย   
-  ด้วยปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันขึ้น ๑๕ ค่ า 

เดือน ๘/๘) และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันแรม ๑ ค่ า เดือน 
๘/๘) ซึ่งวันอาสาฬหบูชาเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
พระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก ชื่อว่าธัมมจัก รกัปวัตตนสูตร เป็น เหตุการณ์ส าคัญ ใน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและเป็นวันที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ ประการ คือ  

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ..... 
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงยึดถือเป็นวันส าคัญและก าหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ช าระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

ในการนี้  อ าเภอล าทะเมนชัย ขอเชิญชวนท่านและบุคลากรหรือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ท าบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้า
อาบน้ าฝน ตลอดจนงดเว้นอบายมุขทั้งปวง แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาว ณ วัดในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงตามความเหมาะสม และให้ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร ในอาคารสถานที่ราชการ 
บ้านเรือน และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา   

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน  าในเด็กอายุต  ากว่า 15 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
2. จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. รายงานเหตุสาธารณภัย 
4. เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปท. (LPA) 2561 
5. การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั งที  10 
6. นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื อมโยงระดับพื นที และการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เพื อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด (รูปแบบที  2)  จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที  26-27  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี  
7. รายงานข้อมูลอัตราก าลัง  
8. จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื อเพิ มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที ดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา 

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน มิถุนายน 2561 
   รายรับ          20,226,176.51   บาท     
   รายจ่าย         16,621,151.24   บาท 

3.  กองช่าง  
 3.1 กิจการประปา 
    1) ขออนุญาตใช้น้ าประปา จ านวน 1 ราย   
         - นางจันทนา     ธรรมเริง    บ้านขุยใหม่พัฒนา  หมู่ที  10                             
    2) ขอยกเลิกใช้น้ าประปาชั่วคราว  จ านวน 1 ราย 
          - นายเจษฎา แถวโสภา   บ้านหนองสะแก  หมู่ที  4 
    3) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่   จ านวน 1 ราย  
         - นายเจษฎา     แถวโสภา   บ้านหนองสะแก  หมู่ที  4  
 

3.2 โครงการ ….. 
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3.2 โครงการ 
    1) โครงการที่ท าประมาณการแล้ว 
         - โครงการจ้างท าเพื อบ ารุงรักษา จากศาลปู่ตา – หนองกระทุ่ม ม. 5 บ้านโนนชมุพวง  
งบประมาณ 153,890 บาท  
3.3 งานด้านเอกสาร 
       1) การด าเนินการ ตาม พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
       2) การขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543  
       3) โครงการตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับที หลวง กรณีไม่ปรากฏรูปแปลงที ดินในระวาง
แผนที เชิงเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4.  กองการศึกษา     
     1) รายงานข้อมูล ccis และ sis 
     2) รายงานข้อมูลยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     3) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานหลักการบริหารจัดการขยะที ต้นทาง “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” 
 2) อบรม อสม. ตามโครงการชุมชนร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ป้องกันภัยโรค
ไข้เลือดออก และด าเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครับ 
ที่ประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
-ไม่มี- 

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

   
     (ลงชื อ)    นุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม

      (นางนุชรี  วุฒิพุทธศาสตร์) 
               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


