
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันอังคารที่  7  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา  08.30 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 นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร 
4 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
5 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
6 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
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 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 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
8 นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป นิตยา  บุญผูก   
9 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 

10 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สุดาวดี  ปีตะเสน 
11 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
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 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
18 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
19 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 
20 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 



๒ 

 

21 นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป กัณนิกา  ปะทักขินัง 
22 นางสาวอรรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 
23 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
24 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
25 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
26 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
27 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
28 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 
29 นายสน   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป สน   ทองไทย 
30 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
31 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
32 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
33 นายอภิวัฒน์  อินทร์นอก พนักงานจ้างทั วไป อภิวัฒน์  อินทร์นอก 

34 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 

35 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
 

ผู้มาประชุม   จ านวน    47   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน      7   คน 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 

 2. นายเต็ม  ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย   ไม่มา 
  3. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

  4. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1 ปฏิบัติงาน 
  5. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

  6. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

  7. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  ขอขอบคุณ 

 - ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลหลักเมืองบ้านตลาดหนองบัววง และหอประชุม
อ าเภอล าทะเมนชัย 
 -  ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน ที่ร่วมกันจัด
กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดทุกห้วงระยะเวลาทุกๆ เดือน  

 ๒)  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
     -  ด้วยอ าเภอล าทะเมนชัย ก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ศาลหลักเมือง ….. 



๓ 

 

ณ ศาลหลักเมืองบ้านตลาดหนองบัววง  และหอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย  รายละเอียดตาม
ก าหนดการฯ  (แนบท้ายวาระฯ) 
หมายเหตุ   
๑. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีทั้งภาคเช้า และภาคค่ า 
๒. ในระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 
๓. ให้ประดับพระฉายาลักษณ์ฯ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ระบายผ้าฟ้าขาวบริเวณรั้วรอบ
อาคาร ตลอดเดือนสิงหาคม ประดับไฟส่องสว่างและสถานที่ตามที่เห็นว่าเหมาะสม และ
ประชาสัมพันธ์ให้ห้างร้าน บริษัท และประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการด้วย 
๔. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณส่วนราชการ โดยจัดโต๊ะหมู่ประดับพระ
ฉายาลักษณ์ฯ พร้อมระบายผ้าฟ้าขาว เครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยและธงอักษรพระ
นามาภิไธย ส.ก. โต๊ะ เก้าอ้ี และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมปากกาสีน้ าเงิน ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนาม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่          
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน 2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 

  ๑)  โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดเคลื่อนที่) 
   - จังหวัดนครราชสีมาแจ้งก าหนดแผนออกหน่วยบริการ โครงการ “สร้างเสริมความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าปี ๒๕๖๑ ส าหรับ
อ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนอง
แวง หมู่ที่ ๕ ต าบลไพล  จึงขอแจ้งให้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ ต่อไป 
 ๒)  การขับเคลื่อนงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  - ตามที่จังหวัดได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เป็นต้นมา และได้แจ้งให้อ าเภอด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่โรงเรียนน าร่อง 
และขยายผลเพ่ิมเติมอย่างน้อยอ าเภอละ ๑ โรงเรียน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน จังหวัดแจ้งให้อ าเภอพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. เตรียมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขยายผลเพ่ิมเติมเข้าร่วมโครงการฯ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างน้อยอ าเภอละ ๓-๔ โรงเรียน โดยใข้กลไกคณะท างานระดับ
อ าเภอพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินกิจกรรมฯ 
  ๒. ส าหรับโรงเรียนที่อ าเภอพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้พิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วน
สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภายในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) วงเงินงบประมาณไม่เกินอ าเภอละ ๓๐,๐๐๐ บาท กรณีจังหวัดมีเงิน
เหลือจ่าย    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จักได้พิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
๓)  การจัดตั้งศูนย์รับบริจาค ….. 

 



๔ 

 

 ๓)  การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม สปป.ลาว 
 - จังหวัดนครราชสีมาให้อ าเภอประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้กับผู้ประสงค์บริจาค
เงินและสิ่งของ ดังนี้ 
 ๑. กรณีประสงค์บริจาคเงิน  ให้บริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท าเนียบ
รัฐบาล  ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี ๐๖๗-๐-๑๒๘๗๖-๔ 
 ๒. ให้ค านึงถึงความสามารถในการบรรจุหีบห่อสิ่งของที่บริจาคที่เหมาะสมต่อการ
ขนส่งไปสู่พ้ืนที่ประสบภัยได้สะดวก และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของที่รับบริจาค 
 ๓. สิ่งของที่มีความจ าเป็นและได้รับประสานว่าประสงค์จะรับบริจาค เช่น เต้นท์พัก
พิง สุขาส าเร็จรูป ยารักษาโรค เป็นต้น 
 

 จังหวัดได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม สปป.ลาว”                    
ณ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรับบริจาคสิ่งของดังกล่าว
ข้างต้น 

  ๔)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่  ประจ าเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป             
ณ ศาลาประชาคมบ้านขุย หมู่ที่ ๑๐ ต าบลขุย (ให้หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับบริการ
ด้วย) 

  ๕)  การจัดงานวันก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 - ด้วยอ าเภอล าทะเมนชัย ร่วมกับชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ก าหนดจัดงาน            
วันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย    
 เพ่ือให้การจัดงานวันก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  อ.ล าทะเมน
ชัยจึงเชิญท่านร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ทั้ งนี้  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/ของขวัญ/รางวัล เพ่ือมอบให้แก่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ในวันดังกล่าวตามข้างต้น โดยให้น าส่งของขวัญที่ห้องปกครองอ าเภอล าทะเมน
ชัย (ชั้น๒)  ภายในวันที่      ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดี
เช่นเคย จึงขอขอบพระคุณมา      ณ โอกาสนี้  

  ๖)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 
 - อ าเภอล าทะเมนชัยจัดท าโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า ท างานเป็นทีม มี
เป้าหมายเดียวกัน  และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง  ส าหรับ
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ก าหนดในวันที่.............กันยายน ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.                                       
ณ ........................................ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ เกษตรฯ + ปศุสัตว์ฯ) 

 2.2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
   -  รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

      1) สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที           
1 มกราคม 2561 ถึงวันที  30 กรกฎาคม 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 

จ านวนทั งสิ น ….. 



๕ 

 

จ านวนทั งสิ น 1,423 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  56.01 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 1 ราย ที อ าเภอปากช่อง (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  22 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมน
ชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที  1 มกราคม ถึงวันที   30 กรกฎาคม 2561  ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม จ านวนทั งสิ น 24 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 73.25 ต่อประชากรแสน
คน  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 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0      5 

ไพล 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0             8 

ขุย 0 0 0 4 0 1 2 0 0 1             8 

รวม 24 

และช่วงนี เป็นช่วงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด าเนินการควบคุมพาหะน าโรค ตามมาตรการ 5ป. 2ข. (ป 
ที  1 : ปิด ปิดภาชนะน  าขัง, ป ที  2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน  า, ป ที  3 : เปลี่ยน เปลี ยนน  า
ในภาชนะทุก 7 วัน, ป ที  4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ งแวดล้อมในและรอบบ้าน, ป 
ที  5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นนิสัย, 1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี ยนน  าก าจัดไข่ยุง, 2
ข : ขยะ ก าจัดขยะบริเวณบ้าน) 
 2) สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม 2561 ถึงวันที   30 กรกฎาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  จ านวน
ทั งสิ น 4,332 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  170.52 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
6 ราย (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  10 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่
วันที           1 มกราคม ถึงวันที   30 กรกฎาคม 2561 จ านวนทั งสิ น 42 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 128.34 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบที  ต.ขุย 14 ราย ต.
ช่องแมว 15 ราย          ต.ไพล 11 ราย ต.บ้านยาง 2 ราย 
 3) สรุปสถานการณ์โรคมือเท้าปากของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม 2561 ถึงวันที   30 กรกฎาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก  จ านวน
ทั งสิ น 1,715 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  67.51 ต่อประชากรแสนคน  (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  
15 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที   1  มกราคม ถึงวันที  30 
กรกฎาคม 2561 จ านวนทั งสิ น 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 37.56 ต่อประชากรแสนคน โดย
พบที  ต.ช่องแมว 5 ราย ต.บ้านยาง 4 ราย ต.ขุย 3 ราย ต.ไพล 1 ราย 

 2.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
   ๑) สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
        *อุบัติเหตุทางถนน เกิดข้ึน รวม  ๑๔  ครั้ง 
        *ผู้เสียชีวิตประจ าเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑  จ านวน  ๐  คน 
   -เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑   เสียชีวิต ๐ คน ยอดลดลง ๐ คน 
         *ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  รวม  ๑๖  คน 
   -เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  บาดเจ็บ ๑๒ คน  ลดขึ้น ๔ คน 

-ต าบลที่มีผู้บาดเจ็บ ….. 



๖ 
 

    -ต าบลที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
     ต าบลไพล       จ านวน   ๖ คน    
     ต าบลช่องแมว   จ านวน  ๕ คน 
     ต าบลบ้านยาง  จ านวน   ๓ คน 
     ต าบลขุย         จ านวน  ๒ คน     
     นอกเขต         จ านวน   ๐ คน    เสียชีวิต  ๐  คน 
        *ประเภทยานยนต์พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
    -รถจักรยานยนต์         จ านวน ๑๔  ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐) 
    -รถยนต์           จ านวน  ๑  ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕)      
   -รถจักรยาน          จ านวน  ๑  ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕)          

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. รายงานการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั งที  12 
3. รายงานการโอนเปลี ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
4. รายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 
   รายรับ          23,603,861.76   บาท     
   รายจ่าย         18,527,326.22   บาท 

3.  กองช่าง  
 3.1 กิจการประปา 

 1) ขออนุญาตใช้น  าประปา จ านวน  3  ราย   
      -   นางกณิศา     จันทร์งาม  หมู่ที  1 
      -   นางมุกลิตา     อุทัยเรือง    บ้านขุยใหม่พัฒนา  หมู่ที  10 
      -   นางศิริวรรณ    อุตสา่ห์เพียร  บ้านขุยใหม่พัฒนา  หมู่ที  10 

   2) ขออนุญาตใช้น  าประปาชั่วคราว จ านวน 1 ราย 
       -   นายหัด        พะนะลาบ     บ้านหนองไผ่ หมู่ 7                          
   3) ขอยกเลิกใช้น  าประปาชั่วคราว  จ านวน 1 ราย 
        - นาย เอกพงษ์   วาปีโท หมู่ที  1 
    4) ขอโอนสิทธิ์การใช้น  าประปา จ านวน  1 ราย 
       - นาย เอกพงษ์   วาปีโท โอนให้แก่ นาย ถาวร  สีลากุล หมู่ที  1 
 4) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื นที่   จ านวน 1 ราย  
      - นายกัณณพงศ์    วงษ์ตาขี  บ้านหนองไผ่  หมู่ที  7  อาคารดังกล่าวอยู่ในที กันเขต
หมู่บ้าน (พื นที กันออกจากการปูผังของสปก.)  
 - แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื อถอน/เคลื อนย้าย/ใช้หรือเปลี ยนการ
ใช้อาคาร บริษัท อาร์อี ไบโอฟูลเอลส์  จ ากัด 
 
 
 



๗ 

 

3.2 งานด้านเอกสาร 
       1)  รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 
        2)  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการขุดลอก 

4.  กองการศึกษา     
     1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

5.  กองสาธารณสุข 
 1) การตรวจสอบการด ารงชีวิตอยู่ของคนรับเงินผ่านธนาคาร 
 2) ส่งสรุปการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 สปสช. 
 3) รายงานความพร้อมการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 4) รายงานขอรับงบเบี ยความพิการเพิ มเติม 
 5) รายงานการขับเคลื อนแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือน 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งท่ีแล้ว ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครับ 
ที่ประชุม -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  แจ้งถนนเส้นทางบ้านขุยขาด เพราะเนื่องจากกรมชลประทานก าลังด าเนินการขุดลอกหนอง

บัวใหญ่ ยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
ที่ประชุม -ทราบ- 
 
 
ปิดประชุมเวลา  10.30 น.   
   
 
 
 (ลงชื อ )         อริษา  อาสสุวรรณ      ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 

   
     (ลงชื อ)    เสาวภา   ประภาสโนบล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

      (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                         ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 


