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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 การร่างกฎหมายและการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน  ผมได้ไปประชุม การร่างกฎหมายและการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีข้อราชการที่
ผมได้น าเสนอในที่ประชุม เรื่องการคงไว้ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ยกเลิกสมาชิกสภาจังหวัด 
นายกเทศมนตรี เป็นสมาชิกสภาจังหวัดโดยต าแหน่ง กระผมได้เสนอคัดค้านการรวม องค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็น ๑ เทศบาล การพิจารณาบทลงโทษทางกฎหมายของหัวคะแนน ที่ท าการซื้อเสียง โดยมีบทลงโทษ 
มิรอลงอาญา ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตัดสิทธิ์ทางการเมือง ๕ ปี ตัดสิทธิ์การช่วยเหลือของภาครัฐ เป็นเวลา    
๕ ป ีส่วนชาวบ้านที่ท าการขายเสียง มีอัตราโทษเหมือนกับหัวคะแนนแต่อาจรอลงอาญา  
  ส่วนสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีดังนี้  
  ๑. ปัญหา อปท. ขนาดเล็กไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดความเลื่อมล้ าในการได้รับบริการ  
  ๒. ข้อเสนอการปฏิรูป คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และร่างประมวล
กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ  
  ๓. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
  ๓.๑ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่และ
อ านาจรายได้ซ่ึง อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  ๓.๒ การควบรวม อปท. ท าให้ประหยัดงบประมาณโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายประจ า มีงบ
พัฒนามากขึ้นลดภาระเงินอุดหนุน ทั่วไปของรัฐบาล บูรณาการทรัพยากรระหว่าง อปท. เพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดความเลื่อมล้ า ท าให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
  ๓.๓ ประชาชนมีส่วนช่วยในการตรวจสอบการบริหารงานของ อปท. มากขึ้นในทุก
ขั้นตอน 
  ๓.๔ เพ่ิมบทบาทและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการปกครองตนเอง  
ตามระบอบประชาธิปไตย ให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้อง กับการเมืองระดับชาติตลอดจนเป็นรากฐานส าคัญ
ในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางการเมืองในระดับชาติ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  - รับรอง – 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ  
  ๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการถวายดอกไม้จันทน์  
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของ
การเตรียมความพร้อมในการถวายดอกไม้จันทน์ผมได้มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และจะท าหนังสือแจ้งไปทางสมาชิกอีกครั้ง โดยขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนให้หมู่บ้านเข้าร่วมท าดอกไม้จันทน์ เพ่ือถวายความอาลัยในการพระราชทานเพลิงศพ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
    ๔.๒ เรื่อง มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัย การจุดพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ  
          หรือวัตถุที่คล้ายคลึงข้ึนสู่อากาศ   
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยทางอ าเภอ
ปักธงชัยได้แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัย การจุดพลุ ตะไล โคมลอย 
โคมไฟ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงขึ้นสู่อากาศ เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยได้มีกฎหมายบังคับ วันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงแจ้งสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว  
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๔.๓  เรื่อง เชิญชวนประดับธงชาติไทยในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี  
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอความ
ร่วมมือทุกท่านร่วมประดับธงชาติไทย เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยเริ่มประดับธงชาติในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยในส่วนของการจัดหาธงชาติทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมจะจัดหามาแจกจ่ายในส่วนงานของส่วนราชการ และจุดรวมของหมู่บ้าน ส่วนของ
บ้านเรือนประชาชน ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมมิได้ด าเนินการจัดหาให้  
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๔.๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงานในพื้นที่ และสร้างการรับรู้แก้ปัญหาความ  
       เดือดร้อน 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ปัจจุบันนี้ได้มี
ฝนตกหนักเกือบทุกวันอาจเกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ ถนนหนทาง ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมทุกท่านร่วมกันตรวจสอบปัญหาต่างๆในพื้นท่ีหมู่บ้านของท่านและโปรดแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม เพ่ือทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบความเสียหาย และด าเนินการ
แก้ไขต่อไป  



ที่ประชุม  - รับทราบ – 
  ๔.๕  เรื่อง ผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนของ
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาหลักของทางรัฐบาลที่จะให้ประชาชนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย 
หรือเป็นผู้เสพ ดังนั้น ขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านช่วยเป็นหู เป็นตา ในการช่วยกันตรวจสอบ เยาวชนในพ้ืนที่ ให้
ห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับแจ้งจากทางสถานีต ารวจภูธรปักธงชัย ว่ามีเยาวชนในต าบลตูม หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ 
๑๔ และหมู่ที่ ๒ เป็นผู้เสพ ดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านช่วยกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส ให้กับทางเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือลดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของเรา 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๔.๖  เรื่อง การด าเนินการก าจัดผักตบชวา 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ปัญหาสิ่งกีด
ขวางทางน้ ารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ เพราะถ้ามีปัญหาในส่วนนี้ก็จะเกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ตามมา 
และ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยจัดท าโครงการก าจัดผักตกชวา โดย
จัดท า ณ หมู่ที่ ๑๐ เป็นโครงการน าร่อง และจะขยายโครงการดังกล่าวไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆเพ่ือลดปัญหาสิ่งกีด
ขวางทางน้ า โดยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ตรวจสอบล าคลองในหมู่บ้านของท่าน และแจ้งมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม เพื่อจะหางบประมาณมาด าเนินการแก้ไข อีกต่อไป 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
   ๔.๗  เรื่อง การสร้างสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ช่วงไม่กี่วันที่
ผ่านมาได้มีการสร้างสถานการณ์ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยส่งผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็น
การท่องเที่ยว และอ่ืนๆ ดังนั้นรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย ให้ภายในต าบลควรมีการรักษาความปลอดภัยในการ
จัดเวรยาม สายตรวจ โดยขอความร่วมมือทุกท่านโดยเข้าร่วมในการออกตรวจชุมชน โดยมี ผู้น าชุมชน สมาชิก 
หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยจะออกตรวจอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง โดย
ขอความร่วมมือทุกๆท่าน เพ่ือความสงบของชุมชนต าบลตูมของเรา 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๕.๑ เรื่อง การรับฝังความคิดเห็นของประชาชน 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
 
 



นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลตูม ในวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ และผู้ที่อาศัยอยู
ใกล้เคียง หรือมีที่ดินใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น โดยส านักงานทรัพยากรภาค ๕ จัด
ประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ในหัวข้อการขอความคิดเห็นในการขุดสระน้ าวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น โดยไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วม 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๕.๒ เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรัก 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมได้จัดท าโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรัก โดยแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสภาบัน
พระมหากษัตริย์ และแจ้งสมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ริมสระน้ าบ้านหนองปลิง  
หัวหน้า สน.ปลัด  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมส่วนราชการ ผมนายธานินทร์  บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรัก เชิญชวน
ทุกท่านได้มาร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีต้นกล้าหญ้าแฝกจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ต้นในการปลูก ณ ริมสระ บ้าน
หนองปลิง และจะมีการอบรมให้ความรู้ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  โดยจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง และในส่วน
ของวันนั้นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้สั่งต้นพญาเสือโคร่งจ านวน ๓๐ ต้น ร่วมกันปลูกที่สวนตูม
พฤกษา โดยสมาชิกจะต้องปลูกคนละ ๑ ต้น และต้องดูแลต้นที่ปลูก โดยจะมีป้ายเขียนติดต้นไม้ทีร่ับผิดชอบ   
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๕.๓ เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ได้จัดท าโครงการ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ความส าคัญด้าน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้ท่านจัดส่ง
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๕.๔ เรื่อง ความเดือดร้อนของชาวบ้านด้านการขุดลอกเหมือง 
ประธาน   เชิญ ส.อบต. เพียร ไวทยโสภิต ชี้แจง 
ส.อบต.เพียร  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และหัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านสวนหมาก ขอปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มี
โครงการขุดลอกเหมือง และเนื่องจากผลกระทบของโครงการดังกล่าวที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้นส่งผลให้น้ าในคูคลอง



มีไม่ทั่วถึงท าให้ไม่มีน้ าท าการเกษตรได้ ซึ่งมีผู้ที่เดือดร้อน ๑๐ ราย จึงอยากทราบว่าจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร
เพ่ือที่ชาวบ้านจะได้ท าการเกษตรได้  
ประธาน   ขอบคุณส.อบต. เพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
สวนหมาก 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โครงการขุด
ลอกคลองนี้ไดม้ีผู้รับเหมามาด าเนินการแต่สภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสม คับแคบท าให้เครื่องจักรไม่สามารถ
เข้าไปด าเนินการได้สะดวกและผมไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการกองช่างออกไปตรวจสอบและหาทางแก้ปัญหาใน
ส่วนนี้ และหลังจากประชุมประจ าเดือนเสร็จขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมหาทางแก้ไขอีกครั้ง 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๕.๕ เรื่อง กล้องวงจรปิด 
ประธาน             เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการ
จัดหากล้องวงจรปิดที่จะติดตั้งในพ้ืนที่ ต าบลตูมนั้น อยากสอบถามสมาชิกว่ามีจุดใดบ้างที่เป็นจุดล่อแหลม ที่
สมควรที่จะติดกล้อง 
ส.อบต.บุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่า
ตะแบก ผมขอเสนอจุดที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด ดังนี้ ๑. สามแยกบ้านทุ่งเสาธง ๒. สี่แยกบ้านทุ่งเสาธง ๓. 
แยกบ้านหนองจอก ๔. แยกบ้านสวนหอม  
ส.อบต.เพียร   เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และหัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านสวนหมาก ดิฉันขอเสนอ ๑. ทางเข้าพรหมราช ๒. ทางสวนหมาก 
ส.อบต.วีรชน  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน
ผมขอเสนอ จุดที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด ๑. ทางแยกไปโรงเรียนพรหมราช เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดว่ามีความ
เสี่ยง  
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นจากที่สมาชิกได้เสนอมาผมขอออกไปตรวจสอบอีกครั้ งว่าจะด าเนินการติดตั้ง ณ ที่ใด
เพ่ือเป็นการตรวจสอบและเลือกจุดที่ส าคัญที่สุด 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
   ๕.๖ เรื่องการจัดกิจกรรมสวดมนต์สัญจร 
ประธาน   เชิญรองนายกไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ ชี้แจง 



รองนายก   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของ
การจัดกิจกรรมสวดมนต์สัญจรทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท ากิจกรรมทุกปี และในปีนี้เป็นปีที่ ๔ ใน
การจัดกิจกรรม และตามที่ได้จัดกิจกรรมมาเราจะจัดในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี โดยจะขอความคิดเห็นว่า
เราจะท าพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสวดมนต์สัญจรที่วัดใด  
ส.อบต.บุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่า
ตะแบกผมขอเสนอวัดคลองวัฒนาในการจัดพิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์สัญจร  
ประธาน   ขอบคุณ นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอวัดอ่ืนที่จะท าพิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์สัญจร อีกหรือไม่ ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม ใช้วัดคลองวัฒนาในการเปิดพิธีสวดมนต์สัญจร 
ที่ประชุม  - รับรอง – 
รองนายก   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของ
เทียนพรรษาเราจะถวายเทียนพรรษา วัดละ ๒ เล่ม โดยมีทั้งหมด ๗ วัด โดยเราจะขอความร่วมมือสมาชิกทุก
ท่านในการบริจาคเงินในการซื้อเทียน โดยจะเก็บเงินบริจาคในการประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
 
        
       
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
   
 
    



 
 


