
 

 

รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลสามัญ/พนักงานจ้างท่ัวไป 
วันศุกร์ที ่7  เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา  09.30 น. 

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

ผู้มาประชุม   
ล าดับที่ ชือ่  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล   
1 นายสมพงษ์    นกแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลขุย สมพงษ์    นกแก้ว 
2 นายสมอาจ   ปานเกิด รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย สมอาจ   ปานเกิด 
3 นางประภาศิริ   ค  าจุล รองนายกเทศมนตรีต าบลขุย ประภาศิริ   ค  าจุล 
4 นายเต็ม  ฤทธิ์ไธสง ที ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลขุย   เต็ม  ฤทธิ์ไธสง 
5 นายเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลขุย เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร 
6 นายอ าพล   กล้าหาญ ประธานสภาเทศบาลต าบลขุย อ าพล   กล้าหาญ 
7 นายสิทธิ์  สวมกลาง รองประธานสภาเทศบาลต าบลขุย สิทธิ์  สวมกลาง 
8 นายสังเวียน  จิตเงินมะดัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 สังเวียน  จิตเงินมะดัน 
9 นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง 

10 นางธัญพร  แคนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   1 ธัญพร  แคนติ 
11 นายสันติ   เหล็กพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สันติ   เหล็กพิมาย 
12 นายโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 โยธิน   ไชยสิทธิ์ 
13 นางสุรัตน์   ทวยไธสง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 สุรัตน์   ทวยไธสง 
14 นายท านอง   วงศา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย เขตที   2 ท านอง   วงศา 
15 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 นางสาวสุดาวดี  ปีตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สุดาวดี  ปีตะเสน 
9 นางสาวคัทลิยา  กัณหา นักวิชาการศึกษา คัทลิยา  กัณหา 

10 นายยศพล  ทิพย์เนตร นักพัฒนาชุมชน ยศพล  ทิพย์เนตร 
11 นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อริษา  อาสสุวรรณ 
12 นางวรินดา  ชนะค้า เจ้าหน้าที การเงินและบัญชี วรินดา  ชนะค้า 
13 นางสาวสุพิชชา  ทนน  า พนักงานจ้างทั วไป สุพิชชา  ทนน  า 
14 นางสาวณัชชา   พะนะลาบ พนักงานจ้างทั วไป ณัชชา   พะนะลาบ 
15 นางสาวพิไลวรรณ  นกแก้ว พนักงานจ้างทั วไป พิไลวรรณ  นกแก้ว 
16 นางสาวจารุวรรณ   สันทิพย์ พนักงานจ้างทั วไป จารุวรรณ   สันทิพย์ 
17 นางสาวภณิดา  เบื องกลาง พนักงานจ้างทั วไป ภณิดา  เบื องกลาง 



๒ 

 

18 นางน  าตาล   ทัดกลาง พนักงานจ้างทั วไป น  าตาล   ทัดกลาง 
19 นายสุรพล  นิดใหม่ พนักงานจ้างทั วไป สุรพล  นิดใหม่ 
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 นายมณี  ค าผาย พนักงานจ้างทั วไป มณี  ค าผาย 
28 นายอภิวัฒน์  อินทร์นอก พนักงานจ้างทั วไป อภิวัฒน์  อินทร์นอก 
29 นางสาวอัญชลี  ทองไทย พนักงานจ้างทั วไป อัญชลี  ทองไทย 
30 นางสาวถนอมศรี  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ถนอมศรี  ทันไธสง 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน    45   คน 
ผู้ไม่มาประชุม           จ านวน      9   คน 
 

1. นางสาวนิตยา  บุญผูก   นักจัดการงานทั วไป ไม่มา 

2. นายอุทัย  ชอบการไร่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ไม่มา 

3. นางสาวกัณนิกา  ปะทักขินัง พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

4. นางสาวอรวรรณ  กล้าหาญ พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

5. นายกฤษณะ  จันทร์อ่อน พนักงานจ้างทั วไป ไม่มา 

6. นางสาวจุฬารัตน์  หมั นการ ครู คศ. 1 ปฏิบัติงาน 
7. นางสาวพรพิมล  แสนมาศ พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

8. นางสาวมะลิ  ฤทธิ์ไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

9. นางสาวขนิษฐา  ทันไธสง พนักงานจ้างทั วไป ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ๑) โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้

ประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดเคลื่อนที่) 
 - ตามที่จังหวัดนครราชสีมาแจ้งก าหนดแผนออกหน่วยบริการ โครงการ “สร้างเสริมความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจ าปี ๒๕๖๑ อ าเภอ            
ล าทะเมนชัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕           
ต าบลไพล  นั้น  

  - อ าเภอได้รับการประสานจากจังหวัดในการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
   ๑. จ านวนส่วนราชการที่ออกให้บริการประชาชน  
   ๒. เส้นทางการเดินรถจากจังหวัด ถึงจุดให้บริการ (วัดบ้านหนองแวง) 
   ๓. จัดท าผังรูปแบบการจัดงาน 
   ๔. ก าหนดการฯ   
   ๕. การจัดท าบรรยายสรุปข้อมูลอ าเภอ และต าบลไพล  

๖. การมอบเงินสงเคราะห์ ….. 
 



๓ 

 

   ๖. การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้  จ านวน  ๒๕ รายๆละ ๒,๐๐๐ บาท 
   ๗. การมอบถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัด  จ านวน  ๑๐๐  ชุด 
   ๘. การมอบพันธุ์ปลาจากประมงจังหวัด  จ านวน  ๕๐ ถุงๆ ละ ๕๐๐ ตัว 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน  2.1  ที่ท าการปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย 
     ๑)  ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต 

    -  ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาก าหนดรับบริจาคโลหิตในเขตพื นที อ าเภอล า
ทะเมนชัยในวันพฤหัสบดีที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุม
อ าเภอล าทะเมนชัย เพื อจัดหาโลหิตที มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วย
ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นจ านวนมาก 

๒)  ขอให้รายงานปัญหาความเดือดร้อนที่ส าคัญของกลุ่มประชาชน และส ารวจ
ปัญหาที่อาจน าไปสู่การรวมตัวของมวลชน 

 -  จังหวัดแจ้งให้อ าเภอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และส ารวจปัญหาที่อาจน าไปสู่การรวมตัวของมวลชนในพื้นท่ีให้จังหวัดทราบ และให้
รายงานจังหวัดทราบ  

 จังหวัดพิจารณาแล้วว่าอ าเภอมีปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ยังแก้ไข          
ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจน าไปสู่การรวมตัวของมวลชนและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนใน
พ้ืนที่ จ านวน ๔ อ าเภอ  ดังนี้  

 ๑. อ าเภอปากช่อง ปัญหาราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างศูนย์ฝึก
ยุทธวิธีต ารวจกลาง 

 ๒. อ าเภอบ้านเหลื่อม ปัญหาการออก นสล.แปลงโคกโป่ง ต าบลโคกกระเบื้อง 
 ๓ .อ าเภอชุมพวง ปัญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ต าบลหนองหลัก 
 ๔. อ าเภอสีคิ้ว  ปัญหาขอความเป็นธรรม กรณีคัดค้านการท าประชาคมและ

การท าประชาพิจารณ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพ้ืนที่ ต าบลหนองบัวน้อย 
 

จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งอาจน าไปสู่
การรวมตัวของมวลชนและข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง  จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ 
หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ความส าคัญและแก้ไขปัญหา หากเกิน
ความสามารถให้รายงานนายอ าเภอทราบโดยด่วน เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันก่อนรุกลาม             
บานปลาย 

๓)  ขอความร่วมมือช่วยเหลือกระจายผลผลิตผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ 
ลองกอง) 
       - ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า กรมการค้าภายในขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) โดยคาดว่าผลผลิตจะออกแบบ
กระจุกตัวในเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑ จึงให้ประสานอ าเภอในการระบายผลไม้ภาคใต้
ออกจากพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนรับซื้อผลผลิต
ผลไม้ภาคใต้  โดยให้อ าเภอท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลไม้ภาคใต้ กับ 
พาณิชย์จังหวัด 
 จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับทราบและสามารถ
สั่งซื้อผลไม้ภาคใต้ได้  โดยติดต่อได้ที่ปกครองอ าเภอล าทะเมนชัย ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมน
ชัย (ชั้น ๒) 

4) โครงการ “พบปะสนทนา ….. 



๔ 

 

   4) โครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า” ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 - อ าเภอล าทะเมนชัยจัดท าโครงการ “พบปะสนทนา จิบกาแฟยามเช้า”เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอยู่ เป็นประจ า ท างานเป็นทีม                
มีเป้าหมายเดียวกัน  และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้มีการประชุม
พบปะหารือ          ข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ของอ าเภอของทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง  
ส าหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดในวันที่........ตุลาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.                                  
ณ ......................................................... (หน่วยงานที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลขุย) 

2.2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย 
    -  รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

             1) สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที  1 
มกราคม 2561 ถึงวันที   2 กันยายน 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม  
จ านวนทั งสิ น 2,088 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  82.19 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 2 ราย ที อ าเภอปากช่องและสีคิ ว (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  29 ของจังหวั ด) อ าเภอ          
ล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที   1 มกราคม ถึงวันที   2 กันยายน 256 ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออกรวม  จ านวนทั งสิ น 26 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 79.35              
ต่อประชากรแสนคน  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 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

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

ไพล 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0             9 

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

รวม 26 

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) 
  2) สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ ของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที               
1 มกราคม 2561 ถึงวันที  31 สิงหาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน
ทั งสิ น 5,855 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  230.47 ต่อประชากรแสนคน  มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต             
9 ราย (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  13 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่
วันที   1 มกราคม ถึงวันที   31 สิงหาคม 2561 จ านวนทั งสิ น 45  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
140.86 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบที  ต.ขุย 15 ราย ต.ช่องแมว 
15 ราย ต.ไพล 12 ราย ต.บ้านยาง 3 ราย 

  
 



๕ 

 

        3) สรุปสถานการณ์ โรคมือเท้าปากของจังหวัดนครราชสีมา นับตั งแต่วันที                   
1 มกราคม 2561 ถึงวันที   31 สิงหาคม 2561  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก  จ านวน
ทั งสิ น 2,241 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  88.71 ต่อประชากรแสนคน  (อ.ล าทะเมนชัย ล าดับที  
23 ของจังหวัด) อ าเภอล าทะเมนชัย มีรายงานผู้ป่วย นับตั งแต่วันที   1  มกราคม ถึงวันที  31 
สิงหาคม 2561จ านวนทั งสิ น 17 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 53.21 ต่อประชากรแสนคน โดยพบที  
ต.ช่องแมว 6 ราย ต.บ้านยาง 4 ราย ต.ขุย 5 ราย ต.ไพล 2 ราย 

 2.3  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 
   ๑)  สรุปสถิติอุบัติเหตุประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
   *อุบัติเหตุทางถนน เกิดข้ึน รวม  ๑๑  ครั้ง 

*ผู้เสียชีวิตประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  จ านวน  ๐  คน 
 - เปรียบเทียบกับเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑   เสียชีวิต ๐ คน ยอดลดลง ๐ คน 
*ผู้บาดเจ็บประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  รวม  ๒๐  คน 
 -เปรียบเทียบกับเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑  บาดเจ็บ ๑๖ คน  เพ่ิมข้ึน ๔ คน 

    -ต าบลที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 
    ต าบลขุย          จ านวน  ๑๓ คน    
     ต าบลช่องแมว   จ านวน  ๕ คน 
     ต าบลไพล        จ านวน   ๒ คน     
     ต าบลบ้านยาง   จ านวน   ๐ คน     
     นอกเขต          จ านวน   ๐ คน    เสียชีวิต  ๐  คน 
         *ประเภทยานยนต์พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
    -รถจักรยานยนต์          จ านวน ๑๙  ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๙๕) 
                  -รถจักรยาน           จ านวน  ๑  ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ ๕)   

  ๒.๔  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทะเมนชัย                         
   ๑) การปรับรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย 
   ๑.๑ การเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง 
   ๑.๒ การเลี้ยงแบบประณีต 
   ๑.๓ การเลี้ยงแบบระบบฟาร์ม 
   ๒) ปัจจัยหลัก ๕ ประการที่ส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ 
   ๒.๑ สัตว์พันธุ์ดี   ๒.๒ อาหารสัตว์ดี 
   ๒.๓ โรงเรือนด ี   ๒.๔ การจัดการเลี้ยงดูดี 
   ๒.๕ การควบคุมป้องกันโรคดี 

๓) โครงการไทยนิยม ยั่งยืนด้านปศุสัตว์  มีอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมของอ าเภอล าทะเมน
ชัย ที่เข้าฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
นครราชสีมา ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสอบผ่านเกณฑ์จากสัตวแพทย์ 
สภาแล้ว  จ านวน  ๕  คน 

 
 

 ๒.๕  ส านักงานเกษตร ..... 
 
 



๖ 
 

   ๒.๕  ส านักงานเกษตรอ าเภอล าทะเมนชัย                         
           ๑)  โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 

             -  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 6 ชุมชน จ านวน  35 
โครงการ รวมจ านวนเงินโครงการที ได้รับการอนุมัติ .........1,800,000.........บาท  ในเขตพื นที 
ต าบลขุย   มีจ านวน 8 โครงการ  ดังนี  

 

ที  ชื อชุมชน ชื อโครงการ ประเภท
โครงการ ชื อกลุม่ย่อยในชุมชนที ขอรับ 

จ านวน
เกษตรกร

ได้รับ
ประโยชน ์

(ราย) 

งบประมาณค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
(บาท) 

1 ขุย 
โครงการเลี ยงปลาบ้านหนองบวัวง 
หมู่ 1 

7 กลุ่มเลี ยงปลาบ้านหนองบัววง หมู่ 1 26 33,000 

2 ขุย 
โครงการเลี ยงปลาดุกในกระชังบ้าน
หนองดู่ หมู่ 2 

7 กลุ่มเลี ยงปลาบ้านหนองดู่ หมู่ 2 26 36,000 

ที  ชื อชุมชน ชื อโครงการ ประเภท
โครงการ ชื อกลุม่ย่อยในชุมชนที ขอรับ 

จ านวน
เกษตรกร

ได้รับ
ประโยชน ์

(ราย) 

งบประมาณค่าวัสดุ
อุปกรณ ์
(บาท) 

4 ขุย โครงการเลี ยงปลานิลในกระชัง หมู่ 4 7 กลุ่มเลี ยงปลาบ้านหนองสะแก หมู่ 4 28 33,000 

5 ขุย โครงการเลี ยงปลานิลในกระชัง หมู่ 5 7 กลุ่มเลี ยงปลาบ้านโนนชุมพวง หมู ่5 25 33,000 

6 ขุย โครงการเลี ยงปลาดุก หมู ่6 ,10  7 
กลุ่มเลี ยงปลาบ้านขยุและขยุใหม่
พัฒนา หมู ่6 และ 10 

30 66,000 

7 ขุย โครงการปลูกผักบ้านหนองไผ่ หมู่ 7 1 กลุ่มปลูกผักบา้นหนองไผ่ หมู่ 7 25 33,000 

8 ขุย โครงการเลี ยงปลานิลในกระชัง หมู่ 8 7 
กลุ่มเลี ยงปลาบ้านหนองบัวใหญ ่หมู่ 
8 

25 33,000 

รวม 8 โครงการ - - 133 198,000 

   ๒.๖  หน่วยสัสดีอ าเภอล าทะเมนชัย                         
     -  การลงทะเบียนทหารกองเกิน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร             
พ.ศ.๒๔๙๗  อ าเภอล าทะเมนชัยได้ประกาศแจ้งเตือนให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย                
เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตท้องที่อ าเภอล าทะเมนชัย ได้ไปแสดงตนลงทะเบียน
ทหารกองเกินตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน โดยน า
หลักฐานไปแสดงดังนี้ 
๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
๒) ทะเบียนบ้านตนเอง, บิดา, มารดา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี 
๓) สูติบัตร (ถ้ามี) 
๔) หลักฐานอื่นๆ เช่น การจดทะเบียนรับรองบุตร หรือการรับรองบุตรบุญธรรม 

  
 

๒.๗  ส านักงานวัฒนธรรม ..... 
 



๗ 

 

   ๒.๗  ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย                         
     - การจัดสร้างธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปี  

 ด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดสร้างธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปี ของท้าว
สุรนารี เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา และความเป็นสิริมงคลของผู้มีจิต
เลื่อมใสศรัทธา และสนใจที่จะบูชาธงไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 จึงขอประชาสัมพันธ์การสั่งจองธงครบรอบชัยชนะ ๑๙๑ ปี ของท้าวสุรนารี โดย
สอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอล าทะเมนชัย ชั้น ๒ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 1.  ส านักปลัด 

1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื นที  
2. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั งที  13 
3. รายงานการโอนเปลี ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2561  ครั งที  4  
4. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง 
5. การส ารวจข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
6. เข้าร่วมโครงการเร่งรัดพัฒนาศักยภาพประชาชน ประจ าปี 2561 

2.  กองคลัง 
 รายงานงบการเงินประจ าเดือน สิงหาคม 2561 
   รายรับ          25,715,346.34   บาท     
   รายจ่าย         20,495,307.20   บาท 

3.  กองช่าง  
3.1 กิจการประปา 

  1) ขออนุญาตใช้น  าประปา จ านวน  1  ราย   
      -   นายกัณณพงษ์     วงษ์ตาขี   บ้านหนองไผ่ หมู่ที  7 
  2) ขออนุญาตใช้น  าประปาชั วคราว จ านวน 1 ราย 
       -   นายสุวรรณ        เที ยงแก้ว     บ้านหนองไผ่ หมู่ 7                          
  3) ขอยกเลิกใช้น  าประปา  จ านวน 1 ราย 
       - นายแก้ว   เนาว์ถึง บ้านหนองสะแก หมู่ที  4 

3.2 งานด้านเอกสาร 
       1)  การส ารวจเสนอโครงการ เพื อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
       2)  ตอบเรื องร้องทุกข์ จากนายสมยศ  แหงไธสง  แจ้งเส้นทางจากบ้านหนองไผ่    
หมู่ที  7 ต าบลขุย ไปมาบป่าแดง หมู่ที  11 ต าบลช่องแมว ช ารุดขอให้เทศบาลด าเนินการ
ซ่อมแซมให้ด้วย 
       3) รายงานข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื นที ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 

4.  กองการศึกษา     
     1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

5.  กองสาธารณสุข ….. 



๘ 

 

5.  กองสาธารณสุข 
 1) การส ารวจสถานประกอบกิจการในพื นที รับผิดชอบ 
 2) โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยน ามือ
ถือเก่าไปบริจาค 
 3) รายงานข้อมูลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม                  
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 4) การจัดโครงการตรวจสุขภาพคนพิการและอบรมให้ความรู้เกี ยวกับสุขภาพแก่คนพิการ 
 5) จัดอบรมผู้น าชุมชน อสม. ตามโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง 
 6) เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี ยวกับการบันทึกข้อมูล การน าเข้าข้อมูลผู้สูงอายุที มี
ภาวะพึ งพิง 

ที่ประชุม             -ทราบ- 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  ขั้นตอนการโทรแจ้งเหตุเม่ือพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุ 
ที่ประชุม -ทราบ- 
 
 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น.   
   
 
 
 (ลงชื อ )                                      ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 

   
     (ลงชื อ)                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม

      (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                         ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ปิดประชุมเวลา  10.30 น.   
   
 
 
 (ลงชื อ )         อริษา  อาสสุวรรณ      ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
              (นางสาวอริษา  อาสสุวรรณ)                                        
                   เจ้าพนักงานธุรการ             
 

   
     (ลงชื อ)    เสาวภา   ประภาสโนบล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

      (นางเสาวภา   ประภาสโนบล) 
                         ปลัดเทศบาลต าบลขุย      
 
 


