ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตูม .
……………………………………….
เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก
เข้าร่ว มประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตูม ทาหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ประธาน

กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ประจาเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประธาน
เนื่องด้วย นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้าน
ใหม่ป่าตะแบก นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุพโพธิ์ และ
นายยวน จอเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง ติดภารกิจไม่สามารถ
มาร่วมประชุมได้จึงแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๑.๒ เรื่อง การไปอบรมสัมมนา
ประธาน
เนื่องด้วยใน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้จัดส่งผู้ที่เกี่ยวข้องไปอบรมที่จังหวัดขอนแก่น โดย
เนื้อหาเกี่ยวกับการกระจายอานาจของภาครัฐ การเลือกตั้ง บทบาทของสภา เพื่อที่จะนาความรู้ที่ไปอบรมมา
ปรับใช้ และนาความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับสมาชิกทุกท่าน เพื่อได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม
- รับรอง –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ
๔.๑ เรื่อง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนท่านประธาน รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้าสาย
ตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูมในส่วนของตาบล
ตูมของเราได้รับงบประมาณจากชลประทาน ในโครงการผันน้าจากที่ต่าสู่ที่สูง เพื่อเป็นการทาเกษตรพื ชที่ใช้น้า
น้อย สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ จุดที่ตั้งที่วัดคลอง
วัฒนา การแต่งกาย ชุดไว้ทุกข์สีดา (ยกเว้น การเกงยีนต์) โดยได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านโดยขอแรงชาวบ้าน
มาร่วมต้อนรับ หมู่บ้านละ ๑๐ ท่าน โดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่วัด
คลองวัฒนา และ สภานีส่งน้า

๔.๒ เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนท่านประธาน รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้าสาย
ตรวจ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า น ผมนายภานุ พั น ธ์ วุ ฒิ พ รชานนท์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม ตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้หารือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ) ไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต”นั้น
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามทุจริต เกิดเป็น
รูปธรรม ในการจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตูม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม ประจาปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑. นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์
ประธานกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๒. นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๓. นางศิริยฉัตร วิสาขฉิมพลี
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๔. นางรัชนีย์ โคระวัตร
กรรมการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๕. นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๖. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ
กรรมการ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๗. นายสารวย กายจะโปะ
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๘. นายธานินทร์ บุญเย็น
กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด
๙. นางศิริพร เฉื่อยกลาง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
๑๐. นายบุญชอบ จรจังหรีด
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
๑๑. นางสุภาวดี สิงหวิสัย
กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๑๒. นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑๓. นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กรรมการ

ในคณะทางานมีหน้าที่ ดังนี้
๑) ศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒) วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๓) กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๔) จัดทารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตฯ
๕) รายงานผลการติดตามและประเมินตนเอง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูมเพื่อ
รายงานสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป
โดยจะต้องนัดประชุมคณะกรรมการคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๔ ปี อีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุม
- รับทราบ ประธาน
ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๔.๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนท่านประธาน รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้าสาย
ตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลตูม มีกาหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจาปี ๒๕๖๐
ในระหว่างวันที่ ๒๕ –๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านค่าย จังหวัดระยอง และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงขอความร่วมมือผู้นาชุมชนได้ส่งรายชื่อผู้ สูงอายุที่จะเข้าร่วมโครงการ จานวนหมู่บ้านละ ๕
ราย โดยพิจารณาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป และไม่มีโรคประจาตัว ที่อาจเป็นอันตรายระหว่างเดินทางได้
โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ประธาน
ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ระเบียบวาระที่ ๕ อื่นๆ
๕.๑ เรื่องความคืบหน้าในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด
ประธาน
เชิญ ร.ต.ท.ปภินวิช หยั่งกระโทก รอง สว (สส) อาเภอปักธงชัย ชี้แจง
ร.ต.ท.ปภินวิช เรียนท่านประธาน รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผม ร.ต.ท.ปภินวิช หยั่งกระโทก รอง สว (สส) อาเภอปักธงชัย โดยกระผมได้ประสาน
กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม น่าจะมีการจัดซื้อภายในปีหน้า
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ประธาน
ขอบคุณ ร.ต.ท.ปภินวิช หยั่งกระโทก รอง สว (สส) อาเภอปักธงชัย
๕.๒ เรื่อง อย่าหลงเชื่อ กลุ่มมิฉฉาชีพ
ร.ต.ท.ปภินวิช เรียนท่านประธาน รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผม ร.ต.ท.ปภินวิช หยั่งกระโทก รอง สว (สส) อาเภอปักธงชัย ปัจจุบันนี้มีกลุ่มมิฉฉาชีพ
ได้โทรศัพท์มาหลอกลวงประชาชน ในพื้นที่อาเภอปักธงชัย ให้โอนเงิน โดยหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ ถ้ามี
บุคคลดังกล่าว โทรมา อย่าให้หลงเชื่อ

ที่ประชุม
ประธาน

- รับทราบ –
ขอบคุณ ร.ต.ท.ปภินวิช หยั่งกระโทก รอง สว (สส) อาเภอปักธงชัย
๕.๓ เรื่ อ ง วาระการประชุม หัวหน้า ส่ว นราชการ/รั ฐ วิส าหกิจ/องค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประธาน
เชิญ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นางศิริยฉัตร
เรียนท่านประธาน รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม มีวาระการประชุม
ที่จะชี้แจงให้ทราบ ดังนี้
๕.๓.๑ แนะนาข้าราชการที่มาใหม่
๑ นายพงษ์เทพ จันทร์นอก ปลัดอาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ)
๒. น.ส.พรเพชร สมิตินทุ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๕.๓.๒ การจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตาบล(งานปกครอง)
จังหวัดแจ้งขอความร่วมมือสนับสนุนการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตาบล เพื่ออานวย
ความสะดวกและสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกานันในพื้น ที่มี
หน้าที่ในการจดแจ้ง สมาชิกองค์กรชุมชน
๕.๓.๓ เรื่อง ผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๑. เสพยาฯ ม.๙ ตาบลตูม ๑ ราย
๒. ครอบครองเพื่อจาหน่าย/เสพ ม.๑๕ ตาบลตูม ๑ ราย (ยา ๒,๐๐๐ เม็ด)
๕.๓.๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการบริจาคโรหิต
ด้วยสาขาบริการโลหิตแห่ง ชาติ เหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา จะจัดหน่วยรับ
บริจาคโลหิตที่อาเภอปักธงชัย ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอาเภอปักธงชัย
๕.๓.๕ เรื่อง แจ้งจากสานักงานเกษตรอาเภอปักธงชัย
๑. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยทดแทนการทานาปลัง ปี ๒๕๖๐
๒. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
๓. โครงการนาแปลงใหญ่
๔. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
๕. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
๖. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจาปี ๒๕๖๐
๗. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภิบัติ(น้าท่วม) ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ประธาน
ขอบคุณ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
มี ส มาชิ ก ท่ า นใดต้ อ งการอภิ ป รายข้ อ ราชการที่ เ พิ่ ม เติ ม จากนี้ ห รื อ ไม่ ค รั บ ถ้ า ไม่ มี ผ ม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้
ประธาน
กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

