ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
ครั้งที่ 2 / 2559
วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม เข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมี
นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ประธาน

กล่าวเปิดประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2559

ประธาน
ด้วยทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตูม โดย นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ได้
เสนอญัตติต่อประธานสภา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2559
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,290,140.-บาท ขอเรียนเชิญนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม ได้แจ้งหลักการและเหตุผลพร้อมรายละเอียดงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
2559 ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม นาญัตตินี้เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
นายก
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูมทุกท่าน กระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลตูมของเราประกอบกับหลักเกณฑ์ในการจ่ายขาดเงินสะสม ที่เราจะ
สามารถดาเนินการได้ก็คือจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับอุทกภัย ภัยแล้งหรือแหล่งน้าต่าง ๆ ผมจึงได้ปรึกษาหารือกับท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ผู้อานวยการกองช่าง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ในการที่จะนาเงินจ่ายขาด
เงินสะสมประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อนามาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของเรา ซึ่งงบประมาณเงินสะสมของเราก็
มีประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่เราจะสามารถนามาใช้ประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับโครงการที่จะนามา
เสนอเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในปี ๒๕๕๙ นี้จะมีอยู่ทั้งหมด ๑๑ โครงการ ดังนั้นทางกระผมในฐานะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม จึงได้เสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 255๙ ต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม นาญัตตินี้เข้าสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม เพื่อให้ความเห็นชอบ
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการ งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 255๙
๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังพร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด
(ออกไปบุพระเมือง) ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สืบเนื่องจากในฤดูฝนน้าได้ไหลหลากจากคลองธรรมชาติลาพระเพลิงเซาะถนน ทาให้เกิดการ
พังทลายของดินเข้าไปถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้าน หากไม่รีบดาเนินการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซม จะทาให้ถนนขาด ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมาได้ โดยมี
รายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร
พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จานวน 120.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000.-บาท
2. โครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีต (ป่าปะคาบ) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเสาธง ตาบลตูม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สาหรับโครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีต (ป่าปะคาบ) หมู่ที่ 5 เดิมเหมืองนี้เป็นเหมือง
ที่เก่าแก่ ไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้ว ทาให้เหมืองมีสภาพตื้นเขิน น้าไหลไม่สะดวก ช่วงเวลาหน้าฝน น้าไหลหลาก
ทาให้เกิดน้าท่วมขังทุกปี ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรผ่านไปมา และในช่วงหน้าแล้งก็ไม่
สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ จึงจาเป็นที่ต้องดาเนินการขุดลอกเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตเพื่อให้คลอง
กว้าง น้าไหลสะดวก และมีน้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ขุดเหมืองปากเหมืองกว้าง 1.20 เมตร ก้นเหมือง กว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว รวม 241 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ 174,๐00.-บาท
3. โครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีต คลองลึก หมู่ที่ 6 บ้านบุพระเมือง ตาบลตูม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีต คลองลึก หมู่ที่ 6 เดิมเหมืองนี้เป็นเหมืองที่เก่าแก่ ไม่ได้มี
การขุดลอกมานานแล้ว ทาให้เหมืองมีสภาพตื้นเขิน น้าไหลไม่สะดวก ช่วงเวลาหน้าฝน น้าไหลหลากทาให้เกิดน้าท่วม
ขังทุกปี ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรผ่านไปมา และในช่วงหน้าแล้งก็ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรได้ จึงจาเป็นที่ต้องดาเนินการขุดลอกเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตเพื่อให้คลองกว้าง น้าไหลสะดวก และมี
น้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตปากเหมืองกว้าง 1.20 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวรวม 400 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ 245,๖00.-บาท
4. โครงการขุดลอกเหมืองสายบนทุ่งแห้ว หมู่ที่ 9 บ้านตูม ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการขุดเหมืองสายบนทุ่งแห้ว หมู่ที่ 9 เดิมเหมืองนี้เป็นเหมืองที่เก่าแก่ ไม่ได้มี
การขุดลอกมานานแล้ว ทาให้เหมืองมีสภาพตื้นเขิน น้าไหลไม่สะดวก ช่วงเวลาหน้าฝน น้าไหลหลากทาให้เกิดน้าท่วม
ขังทุกปี ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรผ่านไปมา และในช่วงหน้าแล้งก็ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรได้ จึงจาเป็นที่ต้องดาเนินการขุดลอกเหมืองเพื่อให้คลองกว้าง น้าไหลสะดวก และมีน้าไว้ใช้เพื่อการ

อุปโภคบริโภคและทาการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ขุดเหมืองปากเหมืองกว้าง 1.20 เมตร ก้นเหมือง กว้าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 1,100 เมตร พร้อมปรับแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อย งบประมาณ 97,240.-บาท
5. โครงการขุดเหมืองส่งน้าพร้อมวางท่อหมู่ที่ 11 บ้านสวนหมาก ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการขุดเหมืองส่งน้าพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 11 เดิมเหมืองนี้เป็นเหมืองที่เก่าแก่ ไม่ได้มี
การขุดลอกมานานแล้ว ทาให้เหมืองมีสภาพตื้นเขิน น้าไหลไม่สะดวก ช่วงเวลาหน้าฝน น้าไหลหลากทาให้เกิดน้าท่วม
ขังทุกปี ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรผ่านไปมา และในช่วงหน้าแล้งก็ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรได้ จึงจาเป็นที่ต้องดาเนินการขุดลอกเหมืองส่งน้าพร้อมวางท่อ เพื่อให้คลองกว้าง น้าไหลสะดวก และมี
น้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ขุดเหมืองปากเหมืองกว้าง 2.50 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.80 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
จานวน 20 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 107,000.-บาท
6. โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้า หมู่ที่ 12 บ้านบุโพธิ์ ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้า หมู่ที่ 12 สืบเนื่องมาจากทางชาวบ้านร่วมกับทางอาเภอปักธงชัยและ
สานักงานที่ดินได้ออกมาสารวจคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ปัจจุบันไม่มีรูปเหมืองส่งน้าอยู่เลย เมื่อขุดลอกเหมืองส่งน้านี้
แล้ว ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบุโพธิ์และบ้านใกล้เคียง ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกเหมืองนี้หลายร้อยไร่ รวมถึงตาบล
ใกล้เคียงด้วย โดยเหมืองนี้จะไปบรรจบกับทานบซับก้านเหลืองของตาบลตะคุได้ ซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้มีน้าใช้เพื่อการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ขุดเหมืองขนาดปากเหมืองกว้าง 0.80 เมตร ก้นเหมือง กว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พร้อมปรับแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อยงบประมาณ 18,๖00.-บาท
7. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 (สายหลังโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี –
บ้านสวนหอม) ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนเลียบคลองธรรมชาติลาพระเพลิง ที่ประชาชนและเกษตรกรใช้สัญจร
ผ่านไปมาหลายหมู่บ้านด้วยกัน ได้แก่ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 12 บ้านบุพระเมือง หมู่ที่ 6 และบ้านสวนหอม หมู่ที่ 14
ปัจจุบันถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ และน้าท่วมขัง และถนนลื่นทาให้ประชาชนและเกษตรกรที่ผ่านไปมาได้รับความ
เดือดร้อน ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้
โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ เทหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่น
ให้เรียบร้อย ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้งบประมาณ จานวน 192,000.-บาท

8. โครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตเหมืองตาเบ้า ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตเหมืองตาเบ้า เดิมเหมืองนี้เป็นเหมืองที่เก่าแก่ ไม่ได้มี
การขุดลอกมานานแล้ว ทาให้เหมืองมีสภาพตื้นเขิน น้าไหลไม่สะดวก ช่วงเวลาหน้าฝน น้าไหลหลากทาให้เกิดน้าท่วม
ขังทุกปี ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรผ่านไปมา และในช่วงหน้าแล้งก็ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้
เพื่อการเกษตรได้ จึงจาเป็นที่ต้องดาเนินการขุดลอกเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตเพื่อให้คลองกว้าง น้าไหลสะดวก และมี
น้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตปากเหมืองกว้าง 2.50 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาวรวม 400 เมตร หนา 0.07 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้
งบประมาณ 48๓,๗00.-บาท
9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านดอนจันทน์ ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 นี้ เนื่องจากชาวบ้านที่ได้ไปปลูกสร้างบ้านเรือนทางไปป่า
ชุมชนตาบลตูมหลายหลังคาเรือนด้วยกัน ขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภค และทาการเกษตร เนื่องจากประปายัง
เข้าไปไม่ถึงทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ปัจจุบันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมได้จัดส่งน้าไปให้ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนอาทิตย์ละ 10 เที่ยว ๆ ละ 6,000 ลิตร เมื่อเจาะบ่อบาดาลแล้วจะทาให้ชาวบ้านมีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรได้อย่างพอเพียงและทั่วถึง โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะน้าบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
ติดตั้งปั๊มน้าแบบจุ่มใต้น้า ขนาด 1 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง ติดตั้งปั๊มน้าแบบแรงดันอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง และ
ถังเก็บน้าชนิด PE ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จานวน 2 ใบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมกาหนด ใช้งบประมาณ 200,000.-บาท
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายเหมืองพระ หมู่ที่ 2 บ้านโนนวังหิน
ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ฝายเหมืองพระนี้ ได้ก่อสร้างมาประมาณเกือบ 20 ปีที่แล้ว เพื่อใช้ในการกักเก็บน้าส่งต่อไปยัง
สระน้าบ้านพรหมราช ผลิตน้าประปาเพื่อจ่ายให้กับชุมชนบ้านพรหมราช จานวน 6 หมู่บ้าน หลายร้อยครัวเรือน ที่ใช้
น้าประปานี้ อีกอย่างชาวบ้านและเกษตรกรใช้น้าจากเหมืองพระ มีการใช้น้าในการทาเกษตรกรรมหลายร้อยไร่
ปัจจุบันเหมืองพระนี้ได้ถูกน้ากัดเซาะฐานรากของคันดิน เมื่อฝนตกมาหรือน้าไหลหลาก ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้ เมื่อ
ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วจะได้เหมืองนี้กักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตรได้อย่าง
พอเพียงและยั่งยืนตลอดไป โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ขุดวางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จานวน ๗ ท่อน
วางท่อระบายน้า คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จานวน ๖ ท่อน ยาปูนต่อทั้งภายใน ภายนอก เทคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย ใช้งบประมาณ ๗๗,๐๐๐.-บาท

11. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเสริมดินยกระดับ หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 1 ตาบลตูม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนเลียบคลองธรรมชาติลาพระเพลิง ที่ประชาชนและเกษตรกรใช้
สัญจรผ่านไปมาหลายหมู่บ้านด้วยกัน ปัจจุบันถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ และน้าท่วมขัง และถนนลื่นทาให้ประชาชน
และเกษตรกรที่ผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกเสริมดินยกระดับกว้าง 3 เมตร
ยาว 825 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.กาหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,290,140.-บาท
ประธานสภา
ตามที่นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ได้ชี้แจงเหตุผล
และรายละเอียดในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 255๙ ตามเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมและให้ทางสมาชิกได้ไปศึกษารายละเอียดไปแล้ว เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนผมขอให้สมาชิกพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 255๙ เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 2,๒90,14๐.- บาท มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นขอเชิญอภิปรายได้ เมื่อไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมเป็นรายโครงการดังต่อไปนี้
ประธาน

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังพร้อมถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด
(ออกไปบุพระเมือง) ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2.50 เมตร
ยาว 40.00 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จานวน 120.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน

2. โครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีต (ป่าปะคาบ) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเสาธง
ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ขุดเหมืองปากเหมืองกว้าง 1.20 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว รวม 241 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ 174,๐00.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน

3. โครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีต คลองลึก หมู่ที่ 6 บ้านบุพระเมือง ตาบลตูม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตปากเหมืองกว้าง 1.20 เมตร
ก้นเหมือง กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวรวม 400 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ งบประมาณ 245,๖00.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน

4. โครงการขุดลอกเหมืองสายบนทุ่งแห้ว หมู่ที่ 9 บ้านตูม ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ขุดเหมืองปากเหมืองกว้าง 1.20 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาวรวม 1,100 เมตร พร้อมปรับแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อย งบประมาณ
97,240.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน

5. โครงการขุดเหมืองส่งน้าพร้อมวางท่อหมู่ที่ 11 บ้านสวนหมาก ตาบลตูม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการปากเหมืองกว้าง 2.50 เมตร ก้นเหมืองกว้าง 0.80 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
จานวน 20 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 107,000.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน

6. โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้า หมู่ที่ 12 บ้านบุโพธิ์ ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ขุดเหมืองขนาดปากเหมืองกว้าง 0.80 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวม 200 เมตร พร้อมปรับแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อย
งบประมาณ 18,๖00.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน

7. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 (สายหลังโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี –
บ้านสวนหอม) ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ เทหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
ทับแน่นให้เรียบร้อย ตามแบบที่ อบต.กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้งบประมาณ
จานวน 192,000.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน

8. โครงการขุดเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตเหมืองตาเบ้า ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตปากเหมืองกว้าง 2.50 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาวรวม 400 เมตร หนา 0.07 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้
งบประมาณ 48๓,๗00.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน

9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านดอนจันทน์ ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะน้าบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
ติดตั้งปั๊มน้าแบบจุ่มใต้น้า ขนาด 1 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง ติดตั้งปั๊มน้าแบบแรงดันอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง และ
ถังเก็บน้าชนิด PE ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จานวน 2 ใบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมกาหนด ใช้งบประมาณ 200,000.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายเหมืองพระ หมู่ที่ 2 บ้านโนนวังหิน
ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ขุดวางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จานวน ๗ ท่อน
วางท่อระบายน้า คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จานวน ๖ ท่อน ยาปูนต่อทั้งภายใน ภายนอก เทคอนกรีตรัดปากท่อ ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย ใช้งบประมาณ ๗๗,๐๐๐.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ประธาน
11. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเสริมดินยกระดับ หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 1 ตาบลตูม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงหินถนนคลุกเสริมดินยกระดับกว้าง 3 เมตร
ยาว 825 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย (ตามแบบที่ อบต.กาหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ใช้งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐.-บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงและแก้ไขรายละเอียดในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559

ประธาน
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงและแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 4
ซอยรุ่งเรือง ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
นายก
เรียนท่านประธาน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
สาหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 4 ซอยรุ่งเรือง ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ที่จะขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงและแก้ไขรายละเอียดในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 นั้น มีรายละเอียดที่จะขอเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย งบประมาณ 138,000.-บาท
ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 4 ตาบลตูม
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ซอยรุ่งเรือง) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 58.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.25 เมตร งบประมาณ 80,000.-บาท

ประธาน
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงและ
แก้ไขรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 ไปแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อคิดเห็นหรืออยากจะ
เสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงและแก้ไข
รายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 4 ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ซอยรุ่งเรือง)
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

๗.๑ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจงรายละเอียด

นายก
เรียนท่านประธาน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
สาหรับเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสวนตูมพฤกษา ที่ท่าน ส.อบต.บุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม ได้ฝากติดตามไปเมื่อวานนั้น ผมได้มอบหมายให้ผู้อานวยการกองช่างไปประสานและติดตามความคืบหน้า
แล้วปรากฏว่า ช่างไฟฟ้าที่ได้ดูแลด้านนี้โดยตรงพึ่งได้รับเอกสารเมื่อ ๒ วันก่อน สาหรับระยะเวลาในการดาเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้านั้นประมาณ ๑ เดือน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเร่งรัดการดาเนินการให้ก่อน ช่างไฟฟ้าก็ได้แจ้ง
ว่า ประมาณอาทิตย์หน้าจะเข้ามาดาเนินการให้
ที่ประชุม

รับทราบ
7.๒ เรื่องการเดินทางไปถวายพระพร

ประธาน

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจงรายละเอียด

นายก
เรียนท่านประธาน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ว่าจะเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ สาหรับค่าใช้จ่ายเราก็จะเก็บท่านละ ๕๐๐.-บาท ในส่วนของ
รายละเอียดการพักนั้น ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอให้ท่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปถวายพระพร ได้แจ้ง
รายชื่อได้ที่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ที่ประชุม

รับทราบ
7.๓ เรื่องการจัดงานเททองหล่อวัดพระธรรมวรนายก “โนนแต้ว”

ประธาน

เชิญท่าน ส.อบต.เพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

นางสาวเพียร ไวทยโสภิต เรียนท่านประธาน ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก คือที่วัดโนนแต้วของเราได้จัดงานเททองหล่อ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมทาบุญ ในงานก็จะมี
มวย มีลิเก และมีสอยดาว ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ ก็จะมีเวรหมู่บ้านในการออกไปทาโรงทานของ
ทุกหมู่บ้าน ก็ขอเชิญทุกท่าน
ที่ประชุม

รับทราบ

7.๔ เรื่องระยะเวลาของการดาเนินการของโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี
๒๕๕๙
ประธาน

เชิญท่านรองประธานสภาฯ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ

รองประธาน
เรียนท่านประธาน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม ผมอยากจะถามว่าหลังจากที่เรามีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปี ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น จะสามารถ
ดาเนินโครงการได้เมื่อไหร่
ผู้อานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง สาหรับขั้นตอนในการ
ดาเนินงานหลังจากที่ผ่านการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมแล้วนั้น ลาดับต่อไปเราก็จะต้องรายงาน
อาเภอปักธงชัยในการจ่ายขาดเงินสะสมประจาปี ๒๕๕๙ ก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการเอกสารจัดหาผู้รับจ้าง
ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ
7.๕ เรื่องการชารุดของโครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านดอนจันทน์ ถึง โนนวังหิน

ประธาน

เชิญท่านรองประธานเกรียงไกร สร้อยตะคุ

รองประธาน
เรียนท่านประธาน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านดอนจันทน์ ถึง บ้านโนนวังหิน ที่ได้ก่อสร้างเสร็จไปแล้วนั้น ตอนนี้
ท่อลอดระหว่างถนนชารุดทาให้ถนนยุบหลายเซ็น ก็มีชาวบ้านฝากร้องเรียนมา ฝากให้ช่วยออกไปแก้ไข
ผู้อานวยการกองช่าง เรียนท่านประธาน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง ผมได้ประสานไปยังผู้
รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างก็รับปากว่าจะรีบเข้ามาดาเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วน
ที่ประชุม

รับทราบ
7.๖ เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง

ประธาน

เชิญท่าน ส.อบต.ประเสริฐ โครวัตร

นายประเสริฐ โครวัตร เรียนท่านประธาน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ผมขออนุญาตปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างก็มีจุดที่เสียอีกแล้ว ซึ่งบางบ้านก็ยังไม่ได้ซ่อม
ส่วนที่ซ่อมแล้วก็เสียอีก ก็อยากจะฝากให้ทุกบ้านได้สารวจในจุดที่เสียเพื่อจะได้ซ่อมพร้อมกัน และก็อยากจะเสนอให้
เปลี่ยนเป็นหลอด LED
นายก
เรียนท่านประธาน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
สาหรับเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เราได้ตั้งงบประมาณ ในปี ๒๕๖๐ ก็จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งหมดทุกจุด
ตรงไหนที่ขาดก็จะเพิ่ม ไปในจุดที่สาคัญและเป็นจุดเสี่ยง สาหรับชุดเดิมก็จะมีเสียเรื่อย ๆ ก็จะใช้งบประมาณในปีนี้
ซ่อมแซมไปก่อน
นายบุญชอบ ตริตรอง เรียนท่านประธาน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่าง ผมอยากจะให้แบ่งส่วนของจุดไฟฟ้าที่จะดาเนินการทั้งตาบล
ให้เท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ ถ้าหมู่บ้านใดมีจุดเสี่ยงมากก็ให้เพิ่มจุดดาเนินการตามความ
จาเป็น

ที่ประชุม

รับทราบ
7.๗ เรื่องการขุดลอกที่สาธารณะ

ประธาน

เชิญท่าน ส.อบต.ประเสริฐ โครวัตร

นายประเสริฐ โครวัตร เรียนท่านประธาน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด เรื่องการขุดลอกที่สาธารณะภายในตาบลตูมของเรา ท่านผู้ใหญ่บ้านได้ฝากมาว่าน่าจะมี
โครงการขุดลอกที่สาธารณะ เพราะมีชาวบ้านบางรายได้มีการถมดินไปยังคลองสาธารณะ ก็เกรงว่าคลองสาธารณะ
ของเราจะหมดไป
ประธาน

เชิญท่านรองนายกฯ ศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี

รองนายกฯ ศิริยฉัตร เรียนท่านประธาน ดิฉันนางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม เรื่องการขุดลอกที่สาธารณะ ดิฉันได้รับแจ้งจากทางทหารว่าจะมีโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ จากทางทหาร
ช่างราชบุรี มีโครงการขุดลอกคลองสาธารณะทั้งประเทศ ก็ได้พาทหารไปสารวจพื้นที่ที่คลองเหมืองพระ แต่จะเป็น
การขุดเหวี่ยงคือใช้แม็คโครตัวเดียว แต่ก็เกรงว่าจะมีปัญหา เพราะมีชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมคลองสาธารณะ อยากจะ
ให้ผู้นาหมู่บ้านไปประสานสอบถามกับชาวบ้านว่าจะมีปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไปขุดลอกคลองที่บ้านหนอง
จอกแทน เพราะคงจะไม่มีปัญหาอะไร สาหรับคลองยาง ที่ท่าน ส.อบต.ประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตูม ได้เสนอมานั้น ก็ขอให้ท่านทาโครงการเสนอเข้ามา ทาหนังสือเข้ามา เพื่อที่จะนาส่งโครงการประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
รองประธาน
เรียนท่านประธาน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการขุดลอกเหมืองพระ ผมก็พึ่งทราบว่าจะมีโครงการขุดลอกคลองเหมืองพระ อันที่จริง
ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ แต่ก็ต้องมีปัญหา ในครั้งต่อไปหากจะมีโครงการขุดลอก ก็อยากจะให้ผู้นาในพื้นที่ได้ออก
สารวจด้วย แต่โครงการของทหารก็จะเป็นโครงการที่ตักเหวี่ยงอย่างเดียว ถ้าจะทาก็ต้องอาศัยงบประมาณจากทาง
อบต. ในการนาดินไปทิ้ง และอีกอย่างที่กลัวจะเป็นปัญหาคือหน้าฝน คลองเหมืองพระจะขุดไม่ได้เลยเพราะน้าจะเต็ม
เพราะรับน้ามาจากสระบ้านพรหมราช ก่อนอื่นผมก็ต้องไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเหมืองพระก่อนว่าจะสามารถ
นาดินไปทิ้งด้านใดได้บ้าง เพราะบ้านเค้าติดคลอง
ที่ประชุม

รับทราบ
7.๘ เรื่องสัญญาณไฟจราจร

ประธาน

เชิญท่าน ส.อบต. ประเสริฐ โครวัตร

นายประเสริฐ โครวัตร เรียนท่านประธาน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด เรื่องสัญญาณไฟจราจร เราน่าจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสัญญาณจราจรแต่
ละจุด เพราะมีจุดที่หายไปบ้าง หรือเสียหายไปบ้าง อยากจะให้งบประมาณหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามา
ดูแล เพราะผมประสพมากับตัวเอง และก็ขอฝากให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้สวมหมวกกันน็อคด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ
นายก
เรียนท่านประธาน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เรื่องสัญญาณจราจรหรือกระจกโค้ง ก็เห็นบางจุดที่ไม่มี หรือบางจุดก็ชารุด ก็อันตรายจริง ๆ ผมก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่
ป้องกันฯ เพื่อหาวิธีการดาเนินการ แต่เราก็ต้องดูในส่วนของงบประมาณ เพื่อนามาแก้ไขในจุดเสี่ยงก่อน

ที่ประชุม

รับทราบ
7.๙ เรื่องถังดับเพลิง

ประธาน

เชิญท่าน ส.อบต. ชาติชาย วิไลลักษณ์

นายชาติชาย วิไลลักษณ์ เรียนท่านประธาน ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีวน ผมอยากจะสอบถามเรื่องถังดับเพลิง ตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านวังวารีวน เจ้าหน้าที่ได้
นาถังไปเติมน้ายาดับเพลิง แต่ว่าทางหมู่บ้านยังไม่ได้รับถังดับเพลิงคืน ไม่ทราบว่าได้เติมหรือยัง และก็ฝากถามว่าน้ายา
ดับเพลิงที่ไปเติมนั้นหมดอายุแล้วหรือยัง
นายก
เรียนท่านประธาน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ผมจะไปประสานเพื่อสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
ที่ประชุม

รับทราบ
7.๑๐ เรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ประธาน

เชิญท่าน ส.อบต.เพียร ไวทยโสภิต

นางสาวเพียร ไวทยโสภิต เรียนท่านประธาน ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ดิฉันอยากจะขอเสนอให้มีความปลอดภัย ในส่วนของการติดกล้องวงจรปิด ตามแยก
ต่าง ๆ ที่เป็นจุดรวมใหญ่ ๆ เพื่อป้องกันโจร ขโมยต่าง ๆ ให้ลดน้อยลง
นายก
เรียนท่านประธาน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ก็
เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านได้เสนอมา เกี่ยวกับการติดกล้องวงจรปิดในที่สาธารณะ สาหรับปีที่แล้วก็มีการงัดแงะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพรหมราช ผมก็ขอรับไว้พิจารณา เพราะเราจะต้องดูงบประมาณต่าง ๆ ด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ
7.๑๑ เรื่องการรับบริจาค/เรี่ยไร

ประธาน

เชิญท่าน ส.อบต.ประเสริฐ โครวัตร

นายประเสริฐ โครวัตร เรียนท่านประธาน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์พระกับโยม นาถังเหลืองมาทิ้งไว้ตามร้านค้า ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า
จะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่ ผมก็ไม่ทันได้จดเลขทะเบียนรถไว้ ซึ่งนัดไว้ว่าจะเข้ามารับถังวันที่ ๒๐ แต่ก็ไม่มา ก็จะมา
รับวันที่ ๒๒ ผมก็ได้ฝากให้ภรรยาดูป้ายทะเบียนรถ แต่รถก็ไม่ได้ติดป้ายทะเบียนมา จึงคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ ก็
อยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแล
หัวหน้าสานักปลัด
เรียนท่านประธาน ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสานักปลัด ตามที่ผมได้รับแจ้งจาก
ท่าน ส.อบต.ประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด เรื่องการมาเรี่ยไร นั้น
ผมเคยได้เข้าร่วมประชุมที่อาเภอปักธงชัย ว่าถ้าเราจะไปเรี่ยไร หรือหน่วยงานใดจะมาทาการเรี่ยไรจะต้องไปขอ
อนุญาตที่ว่าการอาเภอนั้น ๆ หรือสถานีตารวจภูธรนั้น ๆ ก่อน ก็อยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบ หากพบก็
แจ้งมายัง องค์การบริหารส่วนตาบลตูม หรือสายตรวจตาบลตูม อาจจะช่วยกันเลขจดทะเบียนรถหรือใช้กล้องใน
โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปมาแจ้งก็ได้
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมท่านใด จะนาเสนอ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน

กล่าวปิดประชุม เวลา 12.30 น.

