
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันศุกร์ที่  2  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา  13.00 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 นายเต็ม   ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย เต็ม   ฤทธิ์ไธสง 
5 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
6 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
7 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
8 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
9 นางบุญยัง  ทนน  า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 บุญยัง  ทนน  า 

10 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 นางสาวนิภาพร   เทนไธสง นักวิชาการคลัง นิภาพร   เทนไธสง 
7 นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อุทัย  ชอบการไร่ 
8 นางสุปรียา   มูลจันทร์ นักวิชาการเงนิและบัญชี สุปรียา   มูลจันทร์ 
9 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดาวดี  ปีตะเสน 

10 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 
11 นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ.1 ปฏิบัติงาน 
12 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
13 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
14 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
15 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
16 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
17 นายชนะชัย  เหล็กพิมาย พนักงานจ้างทั วไป ชนะชัย  เหล็กพิมาย 
18 นายอรุณ   กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรุณ   กล้าหาญ 
19 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
20 นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป อรวรรณ  กล้าหาญ 
21 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 
22 นายพิสิษฐ์  ศรีแสดง พนักงานจ้างทั วไป พิสิษฐ์  ศรีแสดง 



๒ 

 

23 นายขจรลาภ   ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ขจรลาภ   ทองไทย 
24 นายธนโชติ  แหงไธสง พนักงานจ้างทั วไป ธนโชติ  แหงไธสง 
25 นายคมสัน  เหล็กพิมาย พนักงานจา้งทั วไป คมสัน  เหล็กพิมาย 
26 นายสงกรานต์    สีหลิ ง พนักงานจ้างทั วไป สงกรานต์    สีหลิ ง 
27 นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป กฤษณะ  จันทร์อ่อน 
28 นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป พรพิมล  แสนมาศ 
29 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
 
ผู้มาประชุม   จ านวน    39   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน    14   คน 

1. นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ไม่มา 
2. นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย ไม่มา 

3. นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ไม่มา 

4. นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

5. นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ไม่มา 

6. นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป เดินทางไปราชการ   
7. นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ออกปฏิบัติงาน 

8. นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 

9. นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ออกปฏิบัติงาน 

10. นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 
11. นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 
12. นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป ลาคลอด 
13. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 
14. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑)  แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

     ๑.๑ จ.ส.อ.ณัฐพล  กลิ นสุคนธ์  เสมียนหน่วยสัสดีอ าเภอล าทะเมนชัย 
           ย้ายมาจากหน่วยสัสดีอ าเภอคง                  

๒)  ขอขอบคุณ 
 -  ขอขอบคุณทุกท่านที สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื องในโอกาสวันเฉลิม            
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒            
ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย และสนามหน้าที ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย 
 -  ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน ที ร่วมกัน                  
จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดทุกห้วงระยะเวลาทุกๆ เดือน  

 3)  การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา“เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”ประจ าเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๒  

 - ในการขับเคลื อนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ งขอความร่วมมือเทศบาลทุก
แห่งจัดกิจกรรมจิตอาสา เดือนละ ๑ ครั ง สับเปลี ยนหมุนเวียนกันไป ส าหรับเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๒  ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ........................................ 
(เจ้าภาพหลักได้แก่  เทศบาลต าบลขุย) 
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ระเบียบวาระที  2 ….. 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย  
  ๑)  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 -  ด้วยอ าเภอล าทะเมนชัยก าหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันจันทร์ที  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตั งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย  และสนามหน้าที ว่าการ
อ าเภอล าทะเมนชัย กิจกรรมประกอบด้วย        
๑.1 พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ณ หอประชุมฯ และสนามหน้าที ว่าการอ าเภอฯ 
1.2 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย 
1.3 กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” (เทศบาลต าบลขุย) 
  เพื อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ                 
อ าเภอล าทะเมนชัย  จึงขอให้ท่านด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี  
๑. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี          
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.(ตามล าดับ) พร้อม
ประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีฟ้าบริเวณรั วส านักงาน รวมทั งประดับไฟบริเวณ
อาคารส านักงานและถนนให้สวยงาม ระหว่างวันที  ๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๒. จัดสถานที ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารส านักงานที เห็นว่าเหมาะสม                   
โดยประดับฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ปากกาสีน  าเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ส าหรับบุคคลากรในสังกัดและ
ผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที  ๕ – ๑๙ สิงหาคม รวมทั ง
มอบหมายเจ้าหน้าที คอยดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจัดเก็บสมุดลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลไว้เมื อเสร็จพิธีฯ 
๓. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานและที พัก
อาศัย พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.(ตามล าดับ) รวมทั งประดับไฟบริเวณอาคารส านักงาน 
และที พักอาศัยให้สวยงามระหว่างวันที  ๕–๑๙ สิงหาคม  
หมายเหตุ  - ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีทั งภาคเช้า และภาคค  า 
              - ก าหนดการฯ   (แนบท้ายวาระฯ) 
              - ตารางมอบหมายงาน (แนบท้ายวาระฯ) 
 2)  ประชาสัมพันธ์บูชา “พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมา
ครบรอบ ๓๔๕ ปี 

  -  ตามที อ าเภอได้แจ้งการสร้าง “พระชัยเมืองนครราชสีมา” รุ่นฉลองจังหวัด
นครราชสีมา ครบรอบ ๓๔๕ ปี เพื อหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะ ศาลหลักเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศล  ได้มีพิธีเททองน า
ฤกษ์เมื อวันที  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  ส าหรับผู้สั่งจองของ
อ าเภอล าทะเมนชัย  ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้  



๔ 

 

   
ล าดับ รายการ จ านวนจัดสร้าง ราคาบูชา จ านวนสั่งจอง หมายเหตุ 
๑ รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด ๙ นิ ว 

(เนื อทองเหลืองรมด า) 
๙๙๙ ๓,๙๙๙ ๑ ๓,๙๙๙ 

๒ รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด ๙ นิ ว 
(เนื อทองเหลืองรมด าปัดทอง) 

๙๙๙ ๓,๙๙๙ ๒ ๗,๙๙๘ 

๓ รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด ๕.๙ นิ ว 
(เนื อทองเหลืองรมด า) 

๙๙๙ ๑,๙๙๙ ๑ ๑,๙๙๙ 

๔ รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด ๕.๙ นิ ว 
(เนื อทองเหลืองรมด าปัดทอง) 

๙๙๙ ๑,๙๙๙ ๒ ๓,๙๙๘ 

รวม ๖ ๑๗,๙๙๔ 
 3)  โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 
  -  ตามที อ าเภอแจ้งให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ลูกจ้างเหมาบริการ และประชาชนทั วไป สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) เพื อส่งเสริมการออมของประชาชนและเป็นช่องทางการออมเงินขั นพื นฐานให้แก่ผู้ที 
ไม่ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบ านาญ และจังหวัดได้
ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื อนการออมแห่งชาติตั งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒            
ให้แต่ละหมู่บ้าน มีจ านวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย ๒๐ คนต่อหมู่บ้าน (โดยเน้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรฯ  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น อสม.เป็นล าดับแรก) 
และขยายผลราษฎรในหมู่บ้านต่อไป  ณ วันที  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้สมัครทั งสิ น 
รายละเอียด 

 

ต าบล เป้าหมาย 
สมาชกิในรอบ

เดือน(กรกฎาคม) 
สมาชกิสะสม 

(มกราคม - มิถุนายน) 
สมาชกิรวม 

(มกราคม - กรกฎาคม) 

ขุย 200 16 43 59 

ช่องแมว 440 9 176 185 

บ้านยาง 340 34 28 62 

ไพล 200 6 131 137 

รวม 1180 65 378 443 

 ๔)  การจัดงานวันก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
              -  ด้วยอ าเภอล าทะเมนชัย ร่วมกับชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ก าหนดจัดงานวัน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอ าเภอล าทะเมนชัย    

  5)  การออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
  -  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดออกหน่วยบริการอ าเภอเคลื อนที   ประจ าเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๒  ในวันพุธที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ 
ศาลาวัดบ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านยาง (ให้หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับบริการด้วย) 

 
6)  กิจกรรมพัฒนา ….. 



๕ 

 

 
 6)  กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดศูนย์ราชการอ าเภอล าทะเมนชัย   ” 

  -  ตามที อ าเภอล าทะเมนชัยได้ก าหนดจัดกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”               
เป็นประจ าทุกเดือนนั น ส าหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ก าหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่                                
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 7)  ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต 
 -  ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดออกรับบริจาคโลหิตในพื นที 
อ าเภอล าทะเมนชัย ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอ าเภอ
ล าทะเมนชัย เพื อจัดหาโลหิตไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 8)  โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 
  -  อ าเภอล าทะเมนชัยจัดท าโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”เพื อสร้าง
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่ เป็นประจ า ท างานเป็นทีม                       
มีเป้าหมายเดียวกัน  และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั ง  ส าหรับ
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ (หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ เทศบาลต าบลช่องแมว) 

 9)  การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

  -  ด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที  ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั งแต่วันที  ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๒ และมีการแก้ไขความในวรรคหนึ งของ ม.๗ มีผลให้ไม้ทุกชนิดที ขึ นในที ดินที มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม ดังนั น  การท าไม้  
การแปรรูปไม้ และการน าเคลื อนย้าย สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที  แต่การน าไม้ดังกล่าวเคลื อนย้ายออกจากที ดินของตนไปยังสถานที อื นอาจมีปัญหา
กรณีเจ้าหน้าที หน่วยงานต่างๆ ขอตรวจสอบความถูกต้องของไม้  
 เพื อให้การตรวจสอบไม้ที มิใช่ไม้หวงห้ามดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว                  
จึงก าหนดแนวทางการรับรองไม้โดยด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี  
 ๑. สามารถน าที ดินขึ นทะเบียนที ดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และที แก้ไข
เพิ มเติม เมื อมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและน าเคลื อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพื อใช้
ก ากับควบคุมตาม พ.ร.บ.นี  
 ๒. ท าหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ที ได้มาโดยชอบตามกฎหมาย โดยจัดท าหนังสือ
รับรองตนเองว่า ไม้ที น าเคลื อนย้ายเป็นไม้ที ได้มาจากที ดินที มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที ดินของตน โดยมีก านันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน และมี
เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองตนเอง ดังนี  
  ๒.๑ ส าเนาบัตรประชาชน           ๒.๒ สัญญาซื อขายไม้ (กรณีรับซื อ) 
  ๒.๓ หนังสือมอบอ านาจ (กรณีขายแทน)   ๒.๔ ส าเนาเอกสารสิทธิ์(โฉนด, น.ส.๓ก / น.ส.๓) 

  ๒.๕ บัญชีรายการไม้ที ได้มาจากที ดินกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครอง 
  ๒.๖ แผนที สังเขปรูปแปลงและขอบเขตที ดิน 
  ๒.๗ ภาพถ่าย  
   - ภาพถ่ายมุมกว้างของต้นไม้  ก าหนดจุดยืนถ่ายภาพจุดเดียวกันทั งภาพ ก่อน
ตัด(ยืนต้น) และหลังตัด โดยให้เจ้าของหรือเจ้าหน้าที ยืนคู่ตัดไม้โดยไม่บังต้นไม้/ตอ 
   - ภาพถ่ายหน้าเขียงตอแนวดิ ง  หลังตัดฟัน  พร้อมเครื อง GPS ระบุพิกัด 



๖ 
 

   - ไม้ที ตัดและทอนท่อน ให้ออกรหัสประจ าต้น และเรียงเลขตามจ านวนท่อน               
โดยการท าเครื องหมายไว้ที ตอและท่อน พร้อมถ่ายภาพประกอบ 
   - ภาพอื นๆ ที เกี ยวข้อง สามารถใช้ประกอบการตรวจสอบได้ 
  ๒.๘ พิกัดตอไม้โดยน าเครื อง GPS มาวางบนตอไม้แล้วถ่ายภาพให้สามารถอ่านค่าพิกัด
ได้อย่างชัดเจนจากหน้าจอ GPS ในมุมตรง  
  ๒.๙ เอกสารเพิ มเติมอื นๆ เช่น ส าเนาบันทึกประจ าวันที แจ้งไว้ต่อพนักงานสอบสวน 
  จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์การรับรองไม้ที ขึ นในที ดินที มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที ดังกล่าวให้ประชาชนได้ทราบโดยทั วกัน 

   ๒.2  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย   
     ๑)  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

*อุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ น รวม  ๑๐  ครั ง 
*ผู้เสียชีวิตประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  จ านวน  ๐  คน 
 -เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒   เสียชีวิต ๐ คน ยอดลดลง ๐ คน 
*ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  รวม  ๑๐  คน 
 -เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  บาดเจ็บ ๒๘ คน  ลดลง  ๑๘ คน 
 -ต าบลที มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
  ต าบลขุย         จ านวน  ๔ คน 
  ต าบลบ้านยาง   จ านวน  ๓ คน 
  ต าบลไพล        จ านวน  ๒ คน    
  ต าบลช่องแมว   จ านวน  ๑ คน    
  นอกเขต          จ านวน  ๐ คน    เสียชีวิต  ๐  คน 
*ประเภทยานยนต์พาหนะที เกิดอุบัติเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
 -รถจักรยานยนต์         จ านวน ๑๐  ครั ง (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) 

  ๒.3  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา  หน่วยบริการ          
ล าทะเมนชัย 



๗ 

                           

 
               
 
    - นักเรียนหมุนเวียนมารับบริการ แบบ ไป-กลับ  จ านวน ๔ คน  
   - นักเรียนโครงการปรับบ้านเปน็โรงเรียนเปลี ยนพ่อแมเ่ป็นครู จ านวน ๕ คน                                     

๒.4  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอล าทะเมนชัย 
 ๑)  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  จังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั นคง 
มั งคั ง ยั งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ าเภอละ ๑ 
หมู่บ้าน เพื อสืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดท าเกียรติบัตรมอบให้หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  บ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ ๑๐ ต าบลไพล  
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ มั นคง มั งคั ง ยั งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

 ๒.5  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย  
 ๑) มาตรการจ ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด   
 ๒) การประชาคมเกษตรกรที ผ่านการขึ นทะเบียนเกษตรกร  
 ๓) ส ารวจและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนทิ งช่วง  
๒.6  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย  
  ๑) โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดนครราชสีมา ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเป็นเงิน หรือโค-
กระบือ               ตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท ได้ที ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย 
  ๒) ความต้องการโคต้นน้ า (ลูกโค) 
  ๒.๑ อายุหย่านม ๖.๕ – ๗ เดือน (เพศผู้  เพศเมีย) 



๘ 

 

  ๒.๒ อายุ  ๑๒  เดือน (เพศผู้  เพศเมีย) 
  ๓) ความต้องการไก่พื้นเมืองของประเทศอาเซียน 
  ๓.๑ ไก่พื นเมืองลูกผสมเหลืองหางขาว เช่น ตลาดโรงเกลือ อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว  และประเทศกัมพูชา 
  ๓.๒ ไก่พื นเมืองลูกผสมพันธุ์อื นๆ เช่น ประดู่หางด า 
  ๔) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒ ด้านปศุ
สัตว์ 
  ๔.๑ เตรียมบุคลากร เสบียงสัตว์ เวชภัณฑ์ 
  4.๒ ความช่วยเหลือหญ้าแห้ง จ านวน ๒๕ ตันของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๕) พืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย อาจยืนต้นตาย หรือถูกแมลงศัตรูพืชท าลาย 
สามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร เช่น ใบและหัวมันส าปะหลังตาก
แห้ง             มีโปรตีน ๒๐-๒๕ % กระถินแห้ง มีโปรตีน ๒๐-๒๔% โค-กระบือกินสดได้วันละ 
๐.๕ – ๑ กิโลกรัม/ตัว/วัน 

 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. รายงานข้อมลูเด็กด้อยโอกาสในเขตชุมชน/หมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

3. รายงานการโอนเงิน ...... 
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 

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 
   รายรับ          25,560,488.07  บาท     
   รายจ่าย         19,726,820.71  บาท 

3.  กองช่าง  
1. กิจการประปา 
    1.1 ขอใช้น้ าประปา  จ านวน 1 ราย 
        - นางพรหมมาสตร   ยังผล       หมู่ที  6   
2.  ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่   จ านวน  1  ราย 

- นางสาวสุนารี    เพชรพล   ชนิดอาคาร คสล. 1 ชั น  ที พักอาศัย 
- นางสาวสุนารี    เพชรพล   ชนิดอาคาร คสล. 1 ชั น อู่ต่อรถ-โรงงาน  
- นางสาววันเพ็ญ  เลี ยงไธสง  ชนิดอาคาร คสล. 1 ชั น  ที พักอาศัย 

3.  โครงการ 
      3.1 จัดท าราคากลาง 
        - โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยชูศรี 1 หมู่ที  5 บ้านโนนชุมพวง     
4. งานด้านเอกสาร 

http://www.e-report.energy.go.th/


๙ 
 

        1. ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุส าหรับงานก่อสร้าง 
        2. ประชาสัมพันธ์การใช้น  าอย่างประหยัด 
        3. ขอความอนุเคราะห์เศษวัสดุที เหลือจากการผลิตและเครื องจักรในการขุดตัก 
        4. ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกล าห้วยภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลขุย 
        5. แจ้งความประสงค์จะด าเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล 

4.  กองการศึกษา     

 1) รายงานการจัดโครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  และท าบุญถวายเทียนพรรษา 

 2) การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 3) รายงานข้อมูลการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25463 

-ทราบ- 

 5.  กองสาธารณสุข 
 1) ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 2) รายงานการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติต าบลเรื องการก าจัดสิ งปฏิกูลและการจัดท า
สถานที ทิ งสิ งปฏิกูล 
 

3) รายงานผลการด าเนินงาน ..... 
 
 3) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ งแวดล้อมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 4) รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ประจ าปี พ.ศ.2562 และผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื น ๆ 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ประจ าเดือน กรกฎาคม   2562 
ประธาน   ขอให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครับ 
ที่ประชุม -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  

- นายสมพงษ์  นกแก้ว  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลขุย  การด าเนินการออกส ารวจที ดิน
และสิ งปลูกสร้างในเขตพื นที รับผิดชอบเทศบาลต าบลขุย 

ที่ประชุม -ทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 
 
ปิดประชุมเวลา  15.00 น.    



๑๐ 
 

 
 
 
 (ลงชื อ )                                        จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 

   
     (ลงชื อ                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม

     (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                        ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


