
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม . 

………………………………………. 

 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก
เข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  เรื่อง แจ้งสมาชิกที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

      ๑.๑.๑. นางสมคิด ตราฉิมพลี ส.อบต.หมู่ ๑๖ ติดธุระ 

      ๑.๑.๒. นางอภัย ห่อฉิมพลี ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ติดธุระ  

   ๑.๒ เรื่อง การติดตามการสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ 

ประธาน   ในการติดตามเรื่องขอพ้ืนที่สร้างองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่นั้นผมได้ไปปรึกษาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้น าเรื่องปรึกษา สตง.โดยน าเรียนว่ามีความจ าเป็นในการสร้างเพราะอาคารหลังเก่า เกิดการ
ทรุดโซมและคับแคบ และยังตั้งอยู่ในพื้นท่ี เป็นที่สาธารณะ และได้น าเรียน สตง.ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร โดย
ทาง สตง.ก็ได้ชี้แจงว่า ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน โดย 
    ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
    ขั้นตอนที่ ๒ เชิญประชุมก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก  
    ขั้นตอนที่ ๓ ท าประชาคมหมู่บ้าน โดยประชุมเฉพาะเรื่องการก่อสร้างอาคารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลังใหม่ 
   เพ่ือที่เราจะได้มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอาคารถาวร เพ่ือรองรับการให้บริการของ
ประชาชนที่มารับบริการ 
ที่ประชุม  - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม   - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เรื่องประชุมซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ยากไร้ 
ประธาน   เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
หน.ส านักปลัด   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น 
หัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแก่ราษฎรผู้ยากจน กิ่งกาชาดอ าเภอปักธงชัยได้
สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ปรับปรุง หลังละ ๖๕,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า



สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา กิ่งกาชาดจึงขอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑.คัดเลือกราษฎรผู้ยากไร้ บ้านที่อยู่อาศัยช ารุดทรุดโทรม มีที่ดินเป็นของตนเอง มีส่วน
ร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สมควรช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ต าบลละ ๓ หลัง โดยผู้น า
ท้องถิ่นต้องจัดหาแรงงานที่เป็นราษฎรจิตอาสา เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัย 
   ๒.กรอกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้บริหารท้องถิ่น ก านันต้องลงนามรับรองตาม
ความเหมาะสม และยืนยันว่าจัดหาแรงงานจิตอาสาได้ 
   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจึงออกส ารวจข้อมูลหมู่บ้านที่เข้าหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
โดยมีบ้านที่เข้าหลักเกณฑ์ จ านวน ๔ หลัง ดังนี้ 
   ๑.บ้านนางด า วางพรมราช บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๙ 
   ๒.บ้านนางอินทร ก าพรมราช บ้านเลขท่ี ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๕ 
   ๓.บ้านนายเอียง ยืนสุข บ้านเลขท่ี.........บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๓ 
   ๔.บ้านนางบุญมี แทนจะโปะ บ้านเลขท่ี ๔๑ บ้านบุพระเมือง หมู่ที่ ๖ 
   โดยรายชื่อดังกล่าวได้เข้าหลักเกณฑ์ แต่ต้องเสนอก่ิงกาชาดคัดเลือกให้เหลือ เพียง ๓ หลัง 
ดังนั้นจึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมรับทราบ 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด 
   ๔.๒ เรื่องขอความร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ประธาน   เชิญรองไตรภพ ชี้แจง 
รองไตรภพ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายไตรภพ นิการุณย์เลิศ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีรายงานยอดผู้ป่วยในพื้นท่ีต่างๆ ดังนี้ 
   - ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยทั้งสิ้น ๕๑๙ ราย พบการระบาดมากในอ าเภอสูงเนิน พระทองค า 
เมืองยาง โชคชัย และ เมืองตามล าดับ 
   - อ าเภอปักธงชัย ยังคงมีจ านวน ๑๑ ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน พฤษภาคม 
๒๕๕๙ จึงขอความร่วมมือ สมาชิกประชาสัมพันธ์การก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงให้กับชาวบ้านเพ่ือป้องกันการ
เกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ต าบลตูม 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
   ๔๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมการประกวดของฝากจากข้าวไรซ์เบอรี่ 
ประธาน   เชิญ หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
หน.ส านักปลัด   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนาย
ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการประกวด
ของฝากประจ าจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอรี่  ประเภทอาหารและเครื่องดื่มระดับภาค และระดับประเภทงาน 
“เพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)อ่ิมสุข Riceberry อินทรีย์ก้าวไกล” และเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์
จากข้าวไรซ์เบอรี่ จึงอยากเชิญชวนประชาชนในต าบลตูมที่มีความต้องการที่จะเข้าประกวดตามโครงการ
ดังกล่าว มารับแบบฟอร์มและยื่นความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 



ประธาน   ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด 
   ๔๔ เรื่องการจัดกิจกรรมช่วงเข้าพรรษา 
ประธาน   เชิญรองไตรภพชี้แจง 
รองไตรภพ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายไตรภพ นิธิการุณย์
เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาในทุกปีเราจะจัดช่วงเดือน สิงหาคม
และในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน 
ประธาน   ขอบคุณรองไตรภพ 
ประธาน   เชิญ ส.อบต เพียร ชี้แจง 
ส.อบต เพียร   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ขอชี้แจงการจัดกิจกรรมของทางวัดพระ
ธรรมวรนายก ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทางวัดจะมีการแห่พระพุทธรูปปางขอฝน อยากเชิญชวนพ่ีน้อง พ่อ
ขาว แม่ขาวไปร่วมงานโดยอยากจะจัดงานให้ตรงกับกิจกรรมวันเข้าพรรษาของทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ในการสวดมนต์เข้าพรรษา ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คือการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาอยากให้ทางวัด พระ
ธรรมวรนายกเป็นวัดแรกในการจัดกิจกรรมสวดมนต์เข้าพรรษา 
ประธาน   ขอบคุณ ส.อบต เพียร 
ประธาน   ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์เข้าพรรษานั้นจะมีการหมุนเวียนกันทุกวัด โดยทางวัดพระ
ธรรมวรนายก ขอเสนอจัดกิจกรรมเป็นวัดแรก ในการก าหนดวัดมีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่านใด ต้องการอภิปราย นอกจากนี้หรือไม่ หรือจะให้ทางฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนด เพราะการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวต้องจัดให้ครบทั้ง ๗ วัด 
ประธาน   ผมขอมติในท่ีประชุมเรื่องการก าหนดวัดในการจัดงานให้ทางฝ่ายผู้บริหารก าหนดวัด และ
วันในการจัดงาน 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ – 
   ๔๕ เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯ
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๙ 
ประธาน   เชิญรองไตรภพ ชี้แจง 
รองไตรภพ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายไตรภพ 
นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอชี้แจงหัวข้อราชการ ในการประชุมประจ าเดือน 
มิถุนายน ๒๕๕๙  
  ๑. แนะน าข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ 
   ๑.๑ - นายนิพัธ นิเต็ม ย้ายมาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา
ปักธงชัย  
  - นายฉนาภูมิ หงส์สูง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
   ๑.๒ ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยทาง อบต.ตูมมีผู้ที่บริจาคทั้งหมด ๑๑ ท่าน 
   ๑.๓ ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้
การสนับสนุนและร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ เขื่อนล าพระเพลิง โดย นายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ สนับสนุนรถบัส ๑ คัน  
   



    ๒.เรื่อง เพื่อทราบเพื่อด าเนินการและปฏิบัติการร่วมกัน  
  ๒.๑ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ 
   ๒.๑.๑. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่ม
อาสาสมัคร และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในสังกัดทุกประเภท ให้ทุกระดับให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
ให้การช่วยเหลือในการด าเนินการออกเสียงประชามติ 
   ๒.๑.๒. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่ม
อาสาสมัคร และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในสังกัดทุกประเภท วางตัวเป็นกลางในการออกเสียงประชามติอย่ าง
เคร่งครัด 
   ๒.๑.๓. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่ม
อาสาสมัคร และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในสังกัดทุกประเภท ให้ค าแนะน าชักชวนบุคคล ผู้มีสิทธิในครอบครัว 
ญาติ มิตรสหาย ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงโดยพร้อมเพียงกัน 
   ๒.๑.๔. ให้การสนับสนุนสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่ในการจัดการออกเสียงประชามติ 
   ๒.๑.๕. ให้ผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติโดยไม่ถือเป็นวันลา 
หรอืวันหยุด 
   ๒.๑.๖. ให้หน่วยงานด้านสื่อต่างๆของรัฐ ในพ้ืนที่ทั้งสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ เผยแผร่
ข่าวสารการออกเสียงประชามติอย่างต่อเนื่อง 
   ๒.๑.๗. ให้หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่พิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้มีการ
ฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา โดยให้ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานในการออกเสียงประชามติ 
   ๓. เรื่องการลักลอบเล่นการพนัน 
  เนื่องจากยังมีพ้ืนที่ลักลอบเล่นการพนันจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวด 
กวดขัน ไม่ให้ มีการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
  ๔. เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์
เยาวชนระดับพื้นที่  
  ๕. เรื่องโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  
   - ขอเชิญร่วมปลูกป่าฯในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ป่าชุมชน
ภูหลวง บ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
   - โดยต าบลตูมได้ท าการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดย 
นายอ าเภอปักธงชัย มาเป็นประธานในครั้งนี้ 
  ๖. เรื่อง การเตรียมการสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติ  
   ๖.๑. ก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธินอกจังหวัดดังนี้ 
    ๖.๑.๑. การยื่นค าขอต่อนายอ าเภอปักธงชัย/นายทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พ.ค. ๕๙ – ๗ ก.ค. ๕๙ ในวันและเวลาราชการ 
    ๖.๑.๒. การยื่นค าขอทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ มิ.ย. ๕๙โดยถือ
วันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
    ๖.๑.๓. การยื่นค าขอทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ มิ.ย. ๕๙ 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น 
   ๖.๒. การจัดหน่วยและบันทึกออกเสียง ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๙ – ๓ ก.ค. ๕๙ 



   ๖.๓. การจัดท าประกาศก าหนดหน่วยออกเสียงและท่ีออกเสียงระหว่างวันที่ ๔ – ๗ 
ก.ค. ๕๙  
   ๖.๔. จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ก.ค. ๕๙  
   ๖.๕. พิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ก.ค. ๕๙ 
   ๖.๖. รับค าขอเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ ก.ค. ๕๙ 
  ๗. การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรม และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน 
   ๗.๑. รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๓ เรื่อง 
    - แก้ไขยุติ จ านวน – เรื่อง 
    - ระหว่างด าเนินการจ านวน ๓ เรื่อง 
  ๘. การรณรงค์ขึ้นทะเบียนการช าระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ 
  โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดขึ้นทะเบียนการช าระเงินสมทบผู้ประกันตน
มาตรา ๔๐ นอกสถานที ่ณ อ าเภอปักธงชัย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๓๐ 
น.โดยขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๙. วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งในประเทศไทยกระทรวง
สาธารณะสุขได้ก าหนดประเด็นในการรณรงค์ “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” 
  ๙.๑. การจัดสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  
   ๙.๑.๑.สถานที่ปลอดบุหรี่ประเภทที่๑ เป็นสถานที่ท่ีปลอดบุหรี่ทั้งหมด 
     - โรงพยาบาล อนามัย คลินิก สถานอบไอน้ า อบสมุนไพร สปา นวดแผนไทย 
     - สถานศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 
     - สถานที่สาธารณะประโยชน์ เช่น โรงงาน ส านักงาน ตลาด 
     - ยานพาหนะ และสถานท่ีขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจ าทาง  
     - ศาสนสถาน 
    ๙.๒.๒. สถานที่ปลอดบุหรี่ประเภทที่๒ เป็นสถานที่ที่ต้องปลอดบุหรี่ แต่อาจจัด
หรือไม่จัดเขตปลอดบุหรี่ก็ได ้
     - สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
     - สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปั้มน้ ามัน สนามบินนานาชาติ  
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณรองไตรภพ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑. เรื่องการขอรับการสนับสนุนน้ า 
ประธาน  เชิญ ส.อบต.บุญชอบ อภิปราย 
ส.อบต.บุญชอบ  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ ตริตรอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอขอบคุณปลัดส ารวยในการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าโดย
ใช้นามขอติดตั้งเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ส่วนเรื่องค่าใช่จ่ายในการเสียค่าไฟฟ้า ทางกลุ่มจะออก
ค่าใช้จ่าย และเนื่องจากพืชต่างๆก าลังออกผลผลิตและเนื่องด้วยอากาศในช่วงนี้แห้งแล้ง จึงขอการสนับสนุน
จากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในการสนับสนุนน้ า 
ประธาน  ขอบคุณ ส.อบต.บุญชอบ 
 



ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด อภิปราย 
หน.ส านักปลัด  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนาย
ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในเรื่องการขอสนับสนุนน้ า ของกลุ่มตูมพฤกษา นั้นอาจไม่ถูกระเบียบ
เพราะทางกลุ่มมีรายได้ โดยบางหมู่บ้านก็ได้ขอรับการสนับสนุนน้ าอาจเสนอให้มีมาตรฐานในการขอสนับสนุน
น้ า โดยพิจารณาจากความจ าเป็นจริงๆ อยากเสนอสภาในเรื่องการขอสนับสนุนน้ าให้กับเอกชน ถ้ามีระเบียบ
จะคิดเป็นรายได้เข้าองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีระเบียบและหลักการปฏิบัติได้หรือไม ่
   และในส่วนของประปาหมู่บ้านโดยปัจจุบัน ปล่อยให้ทางกลุ่มดูแลจัดการโดยแท้ที่จริงแล้ว
เป็นหน้าที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจะต้องให้คณะกรรมการหมู่บ้านส่งยอดการใช้น้ ามาที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลดูแลในส่วนนี้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด 
ประธาน  เรื่องการขอสนับสนุนรถน้ าอาจไม่เพียงพอในการก าหนดกิจการ อาจใช้เงินอุดหนุนโดยการ
เขียนโครงการ โดยการเสนอเรื่องปัญหาภัยแล้งเกิดความเสียหายต่อกลุ่มและชุมชน โดยจะต้องเขียนโครงการ
ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความเดือดร้อนฝากท่านปลัดได้พิจารณาข้อกรณีดังกล่าว 
หน.ส านักปลัด  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนาย
ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดในเรื่องการเขียนโครงการและขอรับเงินอุดหนุนมีขั้นตอนโดยงบที่จะจ่าย
ต้องอยู่ในข้อบัญญัติ และเงินอุดหนุนจะต้องเขียนโครงการเสนอมา และต้องผ่านคณะกรรมการจังหวัด
พิจารณา อยากเสนอให้ทางกลุ่มเขียนโครงการเสนอมายังองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ต้องผ่านคณะกรรมการ
จังหวัดพิจารณา และโครงการต้องอยู่ในแผน 
ประธาน  ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด   
ประธาน  ในการขอสนับสนุนน้ า และเรื่องอ่ืนๆควรจะต้องผ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลก่อน
แล้วจึงน าหนังสือยืน่ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโดยหนังสือขอรับการสนับสนุนถ้าไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ
สมาชิกต้องน ากลับไปให้ผ่านการพิจารณาก่อน 
ส.อบต.ประเสริฐ  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายประเสริฐ โครวัตร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ในเรื่องหลักเกณฑ์ ต่างๆในการขอสนับสนุนน้ าอยากเสนอให้ดู
ระเบียบต่างๆส่วนเรื่องของกลุ่มตูมพฤกษาในเรื่องของการขาดแคลนน้ าท าการเกษตรขอเสนอให้ทางกลุ่มไป
ปรึกษาทางการไฟฟ้าเรื่องการดึงน้ าจากแหล่งน้ ามาจัดเก็บเพ่ือการเกษตร 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณ ส.อบต.ประเสริฐ 
  ๕.๒ เรื่อง การขุดลอกเหมือง 
ประธาน  เชิญรองศิริยฉัตร ขี้แจงเรื่องการขุดลอกเหมือง 
รองศิริยฉัตร  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดิฉัน
นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้รับการประสานจากหน่วยงานของทาง
ทหารว่าจะมาพัฒนาริมครองโดยการขุดลอกเหมือง โดยอยากเสนอให้เจ้าหน้าที่ได้ท าการพูดคุยกับเจ้าของ
พ้ืนที่ที่ท าการขุดลอกเหมือง โดยทางสมาชิกเข้าไปท าความเข้าใจและต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่  ถ้า
หากมีผู้ที่ไม่ยินยอมต้องน าเรื่องปรึกษากรมที่ดิน โดยหน่วยงานทหารได้มาขุดลอกคลองให้ฟร ี
ประธาน  ขอบคุณรองศิริยฉัตร 



ส.อบต.ประเสริฐ  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายประเสริฐ โครวัตร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ในส่วนของการขุดลอกเหมืองนั้นอยากเสนอให้หัวหน้ากองช่าง
ออกมาตรวจสอบแนวเขตและให้เจ้าของที่ดินออกมาชี้แนวเขตรับทราบโดยไม่เป็นการบุกรุกพ้ืนที่ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณ ส.อบต.ประเสริฐ 
  ๕.๓ เรื่อง แจ้งหมู่บ้านที่ค้างช าระ/หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธาน  เชิญรองศิริยฉัตรชี้แจงเรื่อง รายชื่อหมู่บ้านค้างช าระหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รองศิริยฉัตร  เ รียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตู ม 
ดิฉันนางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รายชื่อหมู่บ้านค้างช าระหมู่บ้านละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท     
   ๑. หมู่ที่ ๒ ค้างช าระ ปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
   ๒. หมู่ที๑่๒ ค้างช าระ ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ (ครบก าหนด ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ) 
   ๓. หมู่ที่ ๑๕ ค้างช าระ ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙  
  โดยฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ถึงประธานกลุ่ม ขอให้มาช าระโดยด่วน ผิด
นัดช าระหนี้ คิดดอกเบี้ย อัตตราร้อยละ ๗.๕๐ บาท/ปี  
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณรองศิริยฉัตร 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
           
 
        
     
 



    
 
        
 
 
         
 
   
 
    
    
   
 
 
       
 
 
            

 



 


