
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  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 ประชาสัมพันธ์การไปออกเสียงประชามติ 
ประธาน     ลงมติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการ อยากเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมออกเสียง
ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประชาสัมพันธ์สมาชิกในหมู่บ้านของท่านออกไปใช้สิทธิ 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม   - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
    ๔.๑ เรื่องการร่วมกิจกรรมโครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (สวนตูมพฤกษา) 
ประธาน    เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
นายก    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในต าบลของเรามีการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (สวนตูมพฤกษา) อยากเชิญชวนสมาชิกประชาสัมพันธ์ประชาชนใน
หมู่บ้านของท่านให้รับทราบ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในงานกิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับ การเกษตร
อินทรีย์ การปลูกพืช ใช้น้ าน้อย มีกล้าไม้ต่างๆมาจ าหน่าย ในงาน ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ผู้ที่มาร่วม
กิจกรรมสวมเสื้อสีเหลือง  
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน    ขอบคุณนายกองศ์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๔.๒ เรื่อง ก าหนดจัดงานวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธาน    เชิญ รองนายก ไตรภพ ชี้แจง 
รองไตรภพ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษานั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ได้จัดสวดมนต์ที่วัดทุกปี และ ในปีนี้จะจัดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่แรกจัด ณ วัดพระธรรมวรนายก และใน
ส่วนของวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้ เป็นวันเขา้พรรษา อยากขอมติในที่ประชุมว่า เราจะถวายเทียนพรรษา
ในวันที่เท่าไหร่ ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือจะวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิกท่านใดมีความ
คิดเห็นอย่างไร  
ประธาน    ผมขอเสนอว่าให้ถวายเทียนพรรษา วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ ขอ
มติในท่ีประชุม  



มติที่ประชุม   - เห็นชอบ –  
    ๔.๓ เรื่องข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอุปสมบท 
ประธาน    เชิญรองไตรภพ ชี้แจง 
รองไตรภพ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอุปสมบท 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการวัด และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าผ้าไตรจีวร ค่าอาหาร 
ค่าน้ าประปา ตามโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดู
ร้อน 

  พิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม อยู่ในอ านาจหน้าที่  ของ อปท.ตามที่
กฎหมายก าหนด ส่วนการถวายผ้าไตรจีวร ค่าอาหาร 
ค่าน้ าประปา แด่พระภิกษุสามเณร เป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคลที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
   
ดังนั้น การอุดหนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อผ้าไตรจีวร 
อาหารและน้ าประปา จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท า
กิจกรรมด้านบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่
ที่ไมไ่ด้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
 

       
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๔.๔ เรื่องข้อบกพร่อง งานเข้าพรรษา 
ประธาน    เชิญรองไตรภพ ชี้แจง 
รองไตรภพ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

ข้อบกพร่อง งานวันเข้าพรรษา 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

  เบิกจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อต้นเทียน และเครื่อง
สังฆทาน ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา เ พ่ือถวายวัดทั้ ง ๑๑ แห่ง ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไม่มีระเบียบก าหนดจึงเป็น
การปฏิบัติไม่ถูกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การฝาก
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖๗ 
 
  ให้เรียกเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ โดยเร็วหากไม่
สามารถเรียกคืนได้ ให้หาผู้ รับผิดชอบชดใช้ เงิน
ดังกล่าว และผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการ
จ่ายเงินงบประมาณเท่าที่จ าเป็น และประหยัด เพ่ือ
น าไปพัฒนาท้องถิ่นในส่วนอื่นที่จ าเป็น 
 

 



    
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ   
    ๕.๑ เรื่องช้ีแจงรายละเอียดของกลุ่มสมาชิกตูมพฤกษา 
ประธาน    เชิญ นายบุญชอบ ชี้แจง 
ส.อบต.บุญชอบ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ ตริตรอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ในการด าเนินงานของกลุ่มตูมพฤกษาโดยทางต าบลตูมได้มี
โครงการทางการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน คสช.มี ทั้งหมด ๓ โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน ดังนี้ 
    ๑.  โครงการลานตากผลผลิตทางการเกษตร 
    ๒.  โครงการเพาะช ากล้าไม้ 
    ๓.  โครงการโรงปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ 
    ในส่วนของโครงการเพาะพันธ์กล้าไม้ จะมีพันธ์กล้าไม้จ าหน่ายในราคาถูก เช่น กล้าดอก
ดาวเรือง มะเขือ ฯลฯ จะจ าหน่ายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในงานเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ 
    ในส่วนความคืบหน้าการสร้างโรงปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ตามโครงการโรงปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ตอนนี้
การก่อสร้างคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ เสร็จไปแล้ว ๘๐ เปอร์เซ็นต์  
    ส าหรับพืชผลทางการเกษตรถ้ามีท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจะมาซื้อได้
ในวันเปิดงานศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ (สวนตูมพฤกษา) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป 
    ในส่วนของแรงงานทางกลุ่มสวนตูมยังขาดแรงงาน อีก ๙๐๐ กว่าแรงและขอประชาสัมพันธ์
รับสมัครแรงงานเกษตรในการพัฒนาสวนตูมพฤกษา 
    ในส่วนของการจัดการงบประมาณต่างๆทางกลุ่มได้จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรรายได้ใน
ส่วนนี้จะไม่น าออกมาใช้จ่าย เพราะเรามีเงินส ารองในการบริหารจัดการ เว้นแต่เงินส ารองหมดเราจึงจะน าเงิน
ที่ขายผลผลิตออกมาใช้ ในการบริหารจัดการเรื่อง รายรับ – รายจ่าย นั้น ทางกลุ่มได้จัดท าเป็นสมุดบัญชีอย่าง
รัดกุม เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 
    ในส่วนของวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
(สวนตูมพฤกษา) ขอความร่วมมือสมาชิกน าชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑๐ 
ท่าน และช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สวนตูมพฤกษา    
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน    ขอบคุณ ส.อบต.บุญชอบ 
    ๕.๒ เรื่อง การก าหนดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ประธาน    เชิญ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
เลขานุการ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดิฉัน นางสาวรัชนีย์ โครวัตร 
เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ก าหนดในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทีอ่ าเภอวังน้ าเขียว มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นนอกเหนือจาก
นี้เชิญอภิปราย 
รองประธาน    เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายเกรียงไกร สร้องตะคุ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพอยากเสนอฝ่ายบริหาร ใน
การจัดเตรียมโครงการ และร่วมโครงการดังกล่าวอยากเสนอให้จัดภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ และเสนอ
ส่วนที่รับผิดชอบในการจัดโครงการดังกล่าว ศึกษาสถานที่ ที่จัดกิจกรรมว่ามีความพร้อมเหมาะสมเพียงใด 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 



ประธาน    ขอบคุณ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๕.๓ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมต าบล 
ประธาน    เชิญ คุณ ธานินทร์ บุญเย็น ชี้แจง 
คุณธานินทร์   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าส านักปลัด ในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมต าบลตูม ได้คัดเลือกสมาชิกจ านวน ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรม การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมนั้นก็เพ่ือช่วยเหลือ การติดต่อกับทางศาล และมีกองทุนในการสู้คดี เช่น
การเกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนนี้ได้ หรือเงินค่ารักษาพยาบาล ต่างๆ 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน    ขอบคุณ นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.   
 
 
        
 
      
 

 
               
        
 
 


