
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันพุธที่  3  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา  13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลขุย 
--------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม   
ล าดับที่ ชือ่  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล   
1 นายสมพงษ์    นกแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลขุย สมพงษ์    นกแก้ว 
2 นางประภาศิริ   ค  าจุล รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ประภาศิริ   ค  าจุล 
3 นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร 
4 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
5 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
6 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
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 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
11 นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 บุญยัง  ทนน  า 
12 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
13 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 

 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 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
7 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สุปรียา   มูลจันทร์ 
8 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดาวดี  ปีตะเสน 
9 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 

10 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
11 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
12 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
13 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
14 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
15 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
16 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
17 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
18 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
19 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 
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20 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 
21 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
22 นายขจรลาภ   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ขจรลาภ   ทองไทย 
23 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
 
ผู้มาประชุม   จ านวน    46   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน      7   คน 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
2. นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
3. นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป เดินทางไปราชการ   
4. นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง ไม่มา 
5. นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ไม่มา 
6. นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 
7. นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ลาคลอด 
8. นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
9. นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
10. นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
11. นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
12 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
13 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 
14 นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบัติงาน 
15 นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
16 นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
17 นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 -  นายนิติพัฒน์   พิมพ์เจริญวงศ์  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
                       ย้ายมาจากอ าเภอคง 
๒)  ขอขอบคุณ 
 -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ น ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ที ให้ความร่วมมือในการขับเคลื อนกิจกรรมจิตอาสา “เราท า
ความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 เมื อวันที  6 มิ.ย. 2562  ณ สระหนองแสง 
โดยการพัฒนาท าความสะอาดสระหนองแสงและปลูกต้นไม้ ซึ งเทศบาลต าบลไพลเจ้าภาพหลัก 
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
      -  ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ น ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ตลอดจนประชาชนที ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที ขึ นทะเบียนเป็น
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรไปใช้สิทธิเลือกตั งผู้แทนเกษตรกร เมื อวันที  16 มิถุนายน 
2562 ตามหน่วยเลือกตั งที อ าเภอก าหนด  จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส าหรับอ าเภอล าทะเมนชัย 
มีผู้สิทธิเลือกตั งจ านวน 3,631 คน  มาใช้สิทธิจ านวน 1,158 คน คิดเป็น 31.89 เปอร์เซ็นต์
ของผู้มีสิทธิเลือกตั งฯ 
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3)  การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  - ในการขับเคลื อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ งขอความร่วมมือเทศบาลทุก
แห่งจัดกิจกรรมจิตอาสา เดือนละ 1 ครั ง สับเปลี ยนหมุนเวียนกันไป ส าหรับเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๒ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่   ก.ค. ๒๕๖๒  (เจ้าภาพหลักเทศบาลต าบลหนองบัววง) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย  

1)  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
       -  ด้วยอ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดการจัดกิจกรรมเนื องในโอกาสวันเฉลิม                   
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที  28 กรกฎาคม 2562 
ประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื องราชสักการะ พิธีมอบ
สิ งของพระราชทานให้แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาระหว่างวันที  3 -25 เมษายน 2562                   
(หมวก ผ้าพันคอ และบัตรฯ) กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีจุดเทียนถวาย             
พระพรชัยมงคล  
 เพื อให้การจัดกิจกรรมเนื องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว (67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562) จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ 
หน่วยงาน และทุกหมู่บ้านด าเนินการ ดังนี  
 1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้า
อาคารที ว่าการอ าเภอ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์           
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสี
ขาวบริเวณรั วที ว่า/ส านักงาน ระหว่างวันที  1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที  4 สิงหาคม 2562 
รวมทั งประดับไฟบริเวณอาคารส านักงานให้สวยงาม ระหว่างวันที  22 กรกฎาคม 2562            
ถึงวันที  4 สิงหาคม 2562 
 2. จัดสถานที ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารที ว่าการ/ส านักงาน             
ที เหมาะสมโดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย ธงพระ
ปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมโต๊ะหมู่บูชา จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน  าเงิน โต๊ะ
และเก้าอี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ส าหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลง
นามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที  22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที  4 สิงหาคม 2562 
รวมทั งมอบหมายเจ้าหน้าที คอยดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและจัดเก็บสมุดลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล 
 3. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระบรมพระฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานและที พักอาศัยพร้อมประดับธง
ชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 ตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที  4 สิงหาคม 2562 รวมทั ง
ประดับไฟบริเวณอาคารส านักงานและที พักอาศัยให้สวยงามระหว่างวันที  22 กรกฎาคม 
2562 ถึงวันที  4 สิงหาคม 2562 
 4. ร่างก าหนดจัดการจัดกิจกรรมฯ และตารางมอบหมายงานฯ แนบท้ายวาะ 
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2)  เน้นย  ามาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่มี             
การใช้รถเครื่องเสียงแห่ในงาน 
 -  ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งมาตรการในการป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ในการจัดงานมหรสพ เพื อป้องกันเหตุกลุ่ มวัยรุ่นทะเลาะวิวาท โดยก่อนออก
ใบอนุญาตทุกชนิดที เป็นลักษณะมหรสพรื นเริง ให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านออกใบอนุญาตตามแบบ          
ที อ าเภอก าหนดให้ผู้ขออนุญาตทุกชนิดที เป็นลักษณะมหรสพรื นเริง ขอทราบมาตรการในกา
รักษาความสงบเรียบร้อย ทั งก่อนจัดงาน ขณะจัดงาน และภายหลังจากงานมหรสพเลิก และ
การเฝ้าระวังกลุ่มเสี ยงที อาจจะก่อเหตุทะเลาะวิวาทในระหว่างการเดินทางกลับภูมิล าเนา            
ต่อผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรล าทะเมนชัยก่อน  แล้วถึงมาขออนุญาตใช้เสียงและมีมหรสพที 
อ าเภอได้ 
 3)  การจัดสร้าง “พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ 

345 ปี 
 -  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดจัดสร้าง “พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่นฉลอง
จังหวัดนครราชีมา ครบรอบ 345 ปี  เพื อหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะ
ศาลหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมา และใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์การกุศล ได้มีพิธีเท
ทองน าฤกษ์ เมื อวันที  17 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ส าหรับผู้สั ง
จองของอ าเภอล าทะเมนชัย ณ วันที  1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังนี  

ล าดับ รายการ จ านวนจัดสร้าง ราคาบูชา จ านวนสั่งจอง หมายเหตุ 
1 รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา 

ขนาด 9 นิ ว (เนื อทองเหลืองรมด า) 
999 3,999 0 0 

2 รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา 
ขนาด 9 นิ ว (เนื อทองเหลืองรมด า
ปัดทอง) 

999 3,999 1 3,999 

3 รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา 
ขนาด5. 9 นิ ว (เนื อทองเหลืองรม
ด า) 

999 1,999 1 1,999 

4 รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา 
ขนาด 5.9 นิ ว (เนื อทองเหลืองรม
ด าปัดทอง) 

999 1,999 2 3,998 

รวม 4 9,996 
 ๔)  โครงการกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
              -  ตามที อ าเภอได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนทั วไป 
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื อส่งเสริมการออมของประชาชนและเป็น
การออมเงินขั นพื นฐานให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการได้รับผลประโยชน์ใน
รูปแบบของบ านาญ และจังหวัดได้ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื อนการออมแห่งชาติ ตั งแต่
เดือนมกราคม-กันยายน 2562 ให้แต่ละหมู่บ้านมีจ านวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย 20 คนต่อ
หมู่บ้าน  (โดยเน้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรฯ สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น อสม. เป็นล าดับแรก ) และขยายผลราษฎรในหมู่บ้านต่อไป ณ วันที  30 
มิถุนายน 2562 มีผู้สมัครเป็นรายหมู่บ้านรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระฯ   
ส าหรับยอดสมาชิกใหม่เดือนเมษายน 2562 อ าเภอล าทะเมนชัยมี 1 หมู่บ้าน ได้รับประกาศ
เกียรติคุณ ได้แก่ บ้านหนอง     มะเขือน้อย หมู่ที  5 ต าบลช่องแมว ยอดสมาชิกใหม่ 50 คน 
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  5)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
-  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ าเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑1 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้น
ไป             ณ วัดอรัญญาวาส หมู่ที่ 2  ต าบลช่องแมว  

 6)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดจัดโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”            
เพื อสร้างความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ท างานเป็นทีม                 
มีเป้าหมายเดียวกัน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง  ส าหรับ
เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กศน.)  

 7)  กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย 
 -  ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”              
เป็นประจ าทุกเดือนนั น ส าหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที  
25 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย ตั งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 8)  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 -  ตามที เคยแจ้งในที ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนมีนาคม 2562           
เรื อง โครงการจังหวัดเคลื อนที ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ งจังหวัดได้ก าหนดออก
ให้บริการพี น้องประชาชนในเขตพื นที อ าเภอล าทะเมนชัย ในวันที  5 กันยายน 2562 (ในที 
ประชุมมอบหมายให้เทศบาลต าบลหนองบัววง และเทศบาลต าบลขุยในเรื องก าหนดสถานที 
ให้บริการฯ )  

 9)  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
 -  ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื อเป็น
มาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ และ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื น ๆ โดยมุ่งมั นที จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาการทุจริต 
เพื อให้บรรลุเจตนารมณ์ จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติและด าเนินการ 
ดังนี  
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
3. ด าเนินการจัดซื อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั นตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ              
การปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน            
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และจังหวัด 
5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั นสูงกับผู้ที ทุจริตอย่างจริงจัง 

 10)  สัญญาไทม์แชร์ริ่ง  ป้องกันถูกหลอกขายวันพักผ่อน 
 -  ธุรกิจจัดสรรวันหยุพักผ่อนแบบไทม์แชร์ เป็นการให้บริการบ้านพักตากอากาศ 
โรงแรม รีสอร์ท ทั งในและต่างประเทศ ซึ งธุรกิจดังกล่าวเกิดปัญหาร้องเรียนมายัง 
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ส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. ทั งกรณีเข้าใช้บริการไม่ได้หรือไม่เป็นไปตามที 
พนักงานขายได้โฆษณาไว้ ซึ งเป็นการถูกหลอกท าสัญญาผูกพันผู้บริโภค สคบ. จึงได้ออก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที พัก
เป็นธุรกิจที ควบคุมสัญญา พ.ศ.2556 โดยประกาศใช้บังคับตั งแต่ 1 ตุลาคม 2556 
รายละเอียดประกาศสามารถดาวน์โหลดที เว็บไซต์ www.ocpb.go.th 

 11)  การลักลอบให้บริการดัดฟันแฟชั่น 
 -  การจัดฟันแฟชั นได้รับความนิยมอย่างสูงจากวัยรุ่นยุคปัจจุบัน และสามารถหา
ซื อได้ง่ายตามสถานที ต่าง ๆ ซึ งผู้ขายไม่ได้มีความรู้ความเชี ยวชาญทางด้านทันตกรรมแต่อย่าง
ใด ไม่ได้เป็นทัตแพทย์ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม และไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล       
จึงมีความเสี ยงสูงที จะเกิดอันตรายจาการจัดฟันแฟชั นเถื อน แม้ว่าจะมีค าสั งส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที  10/2552 เรื อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั น ซึ งมีบท
ก าหนดโทษความผิดค่อนข้างรุนแรงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที  3) พ.ศ.2556 โดย
ผู้ขายสินค้าที  สคบ.สั งห้ามขายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือ
ทั งจ าทั งปรับก็ตาม ก็ยังมีผู้ลักลอบให้บริการจัดฟันแฟชั น เพื อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้
ได้รับความปลอดภัย หากพบให้แจ้งข้อมูลได้ที  สคบ. 1166 

   ๒.2  สาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย   
    ๑)  รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  

              1.1 สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 
มกราคม 2562 ถึงวันที   30 มิถุนายน 2562  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  
จ านวนทั งสิ น 2,913 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  110.54 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต  (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  4 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที  1 มกราคม ถึงวันที  30 มิถุนายน 2562 จ านวนทั งสิ น 85 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 259.42 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 1 1 1 1 2 19 0 0 
1
4 

0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 

บ้านยาง 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0           8 

ไพล 1 0 0 0 0 4 0 0 2 3                         10 

ขุย 1 0 7 
1
6 

2 2 0 1 1 0                         21 

รวม 85 

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  าขั 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) 
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              1.2 สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที   1 
มกราคม 2562 ถึงวันที    30 มิถุนายน 2562 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  จ านวน
ทั งสิ น 13,702 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 519.94 รายต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  28 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย 
นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที   30 มิถุนายน 2562  จ านวนทั งสิ น 35 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 108.82 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบกระจายทุกต าบล 

  ๒.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
  ๑)  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖2 
    -อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ น  รวม  ๒3 ครั ง 
   -ผู้เสียชีวิตประจ าเดือนมิถุนายน 2562   รวม    0 คน 
   *เปรียบเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2562  เสียชีวิต  0 คน   
  -ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนมิถุนายน 2562  รวม  ๒8  คน 
   *เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562  บาดเจ็บ 16 คน  เพิ มขึ น ๑3 คน 
  -ประเภทยานพาหนะที เกิดอุบัติเหตุ 
   *รถจักรยานยนต์   ๒6 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ 92.85 
   *รถจักรยาน  1 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ   3.57 

   *รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง  1 ครั ง  คิดเป็นร้อยละ   3.57 
   ๒) สรุปการบ าบัดรักษาฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 

๒.4  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย 
 ๑) การปรับปรุงพันธ์โคเนื อโดยผสมเทียม  
  ๒) สถานการณโ์รคอหิวาต์แอฟฟริกาในสุกรในประเทศอาเซียน 

 3) โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ  

๒.5  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย  
 -  การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจ าปี 2562 ในวันที  16 
กรกฎาคม 2562 ณ วัดศิริชัย ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๒.6  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอล าทะเมนชัย  
-  กรมการพัฒนาสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื อบรรจุและแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการ

ในต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ในระหว่างวันที  20 มิถุนายน – 10
กรกฎาคม 2562 

 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. รายงานข้อมูลเด็กด้อยโอกาสในเขตชุมชน/หมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
3. รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั งที  9-11 
4. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง 
5. การตรวจสอบสถานการณ์ด ารงชีวิตของผู้รับเงินเบี ยยังชีพ ประจ าเดือน ส.ค. 2562 

  6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

http://www.e-report.energy.go.th/
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2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน  มิถุนายน  2562 
   รายรับ          22,375,688.90  บาท     
   รายจ่าย         17,937,357.88  บาท 

3.  กองช่าง  
3.1  กิจการประปา 
       1) ขอใช้น  าประปา  จ านวน 1 ราย 
           - นางบังอร   จิตเงินมะดัน     หมู่ที  10   
           - นางดาวรุ่ง  มามาก  หมู่ที  10  ขอใช้น  าประปาชั วคราว ให้กับนายประกาศิต   
วัฒนยา 
       2) แจ้งเปลี่ยนมิเตอร์  จ านวน 2 ราย 
           - นายแอม    ทองไทย    หมู่ที  4 
           - นางรุ้งนภา   ทองไทย    หมู่ที  10 
3.2  โครงการ 
       1) จัดท าราคากลาง 
           - โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นหน้าโรงพยาบาลล าทะเมนชัย (ต่อของเดิม 
200 เมตร ) หมู่ที  1 บ้านหนองบัววง 
       2) ควบคุมงาน +ตรวจรับงาน + ส่งมอบงาน 
           - โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านตาพัฒนาคุ้มเมืองยางเข้าดง       
(ช่วงสวนยางพารา) หมู่ที  7 บ้านหนองไผ่  
           - โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทางสระโคก-ทางสปก.   หมู่ที  5 
บ้านโนนชุมพวง 
           - โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบการระบายน  า จากบ้านตาราม     
– สี แยกทางลงประปาเทศบาล หมู่ที  10 บ้านขุยใหม่พัฒนา 
 

4.  กองการศึกษา     

 -ทราบ- 

 5.  กองสาธารณสุข 
 1) รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
 2) รายงานการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติต าบลเรื องการก าจัดสิ งปฏิกูล 
 3) รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยออกฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว ประจ าเดือน มิถุนายน   2562 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครับ 
ที่ประชุม -รับรอง- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  
ที่ประชุม -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

- นายอ าพล  กล้าหาญ  แจ้งการซ่อมแซมถนนเส้นทางไปหนองกระทุ่ม-ลงหนองจอกและการ
ตัดแต่งกิ งต้นไม้ที หักพาดลงสายไฟฟ้า 

ที่ประชุม -ทราบ- 
 
 
ปิดประชุมเวลา  11.30 น.    
 
 
 
 (ลงชื อ )          อริษา  อาสสุวรรณ       จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 

   
     (ลงชื อ    เสาวภา   ประภาสโนบล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


