
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

วันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

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 แจ้งสมาชิกลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
 ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ประธาน     เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ดังนี้  
     ๑. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภา  
     ๒. นายสมบูรณ์ ซอพรมราช   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๔ 
     ๓. นายบงกช ชินศรีฉิมพลี     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ 
     ๔. นายวีรชน เชยฉิมพลี        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ 
     ๕. นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ 
     ๖. นางยลรดี ขอดตะขบ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๑.๒ เรื่อง การแสดงความคิดเห็นกฎหมายปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน     ตามที่ผมได้ยื่นหนังสือแก่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยเพ่ือเสนอความเห็นของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในประเด็นต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางประกอบในการจัดท าร่างกฎหมาย
การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น บัดนี้ประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศได้ทราบแล้ว และบัญชาให้ ส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๑.๓ เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่ีได้รับเครื่องราชย์ 
หน.ส านักปลัด    เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผม        
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้เปลี่ยนมาเรียกว่า"เครื่องราชอิสริยาภรณ์" ส าหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ 
และผู้กระท าคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์มีรายชื่อและล าดับเกียรติ  และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C


จ านวน ๑๙ รายที่ได้รับเครื่องราชย์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และในส่วนสมาชิกที่ยังไม่ได้รับในปีนี้ ทางเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็จะด าเนินการประสานให้ได้ครบกันทุกคน 
ที่ประชุม    - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม    - รับรอง –  
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
     ๔.๑ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อมิให้หลงเชื่อค าโฆษณาชักชวน 
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยปรากฏจากข่าวสารหนังสือพิมพ์ มี
ผู้เสียหายจ านวนหลายรายเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปราม (บก.ป) ให้ด าเนินคดีกับผู้ที่อ้างตัวเป็น
ประธานสหพันธ์กุ้งก้ามแดงเนื้อ หรือ กุ้งเครฟิช ในฐานะความผิด  (๑) ฉ้อโกงประชาชน (๒) ความผิด พ.ร.ก. 
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (๓) ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กรณีถูกประธานกุ้งก้ามกราม
แดงเนื้อ หลอกลวงชักชวนให้ร่วมลงทุนเลี้ยงกุ้งพันธ์ดังกล่าว จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อค าโฆษณาชักชวนของกลุ่มที่มีพฤติกรรมดังกล่าว หากพบการกระท าความผิด ให้
แจ้งที่อ าเภอปักธงชัย หรือที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอปักธงชัยทราบ 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๔.๒ เรื่อง การแอบอ้างผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากผู้อื่น 
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับเรื่องร้องเรียน
กรณีที่มีบุคคล กระท าการหลอกลวงผู้อ่ืนโดยแอบอ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งสินค้าเพ่ือน าไปแจก ท าให้มีผู้
หลงเชื่อและส่งมอบของให้ผู้แอบอ้างโดยไม่ได้รับช าระค่าสินค้าแต่อย่างใด เพ่ือมิให้มีผู้ถูกหลอกลวงหรือได้รับ
ความเสียหายอีก จึงขอแจ้งให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและระมัดระวังโดยทั่วกัน และหากเกิด
เหตุการณ์แอบอ้างลักษณะนี้ในพื้นท่ี ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แล้วรายงาน
ให้อ าเภอปักธงชัย/ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอปักธงชัยทราบ 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
    ๔.๓ เรื่อง การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองเพื่อเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวาย
    พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง 
โดยให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลตูมร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง 
ต้องออกดอกตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการห้างร้าน และบ้านเรือน
ประชาชน ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  



ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้แต่ละครัวเรือนปลูกต้นดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ครัวเรือน
ละ ๙ ต้น เริ่มปลูกวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๔.๔ เรื่อง แนวทางการด าเนินการป้องกันเด็กจมน้ า 
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้รับการประสานข้อมูลจากกรมควบคุมโรคว่าการจมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 
ของเด็กไทยอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ได้สูญเสียเด็กไทยจากการจมน้ าเสียชีวิตสูงที่สุดไป
แล้วถึง ๑๐,๑๕๖ คน กลุ่มอายุ ๕ – ๙ ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุด และแหล่งน้ าที่พบเด็กจมน้ าเสียชีวิตมากที่สุดคือ
แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร คลอง อ่างเก็บน้ า ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและสร้างความ
ปลอดภัยจากการจมน้ าของเด็ก จึงประสานผู้น าชุมชน ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยจากการจมน้ าตาม
แนวทางท่ีปฏิบัติดังนี้ 
     ๔.๔.๑ ให้ทุกหมู่บ้านร่วมกันส ารวจแหล่งน้ าที่มีความเสี่ยง และมีการจัดการเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย 
     ๔.๔.๒ ให้จัดท ารั้วป้องกัน ติดป้ายค าเตือน ป้ายบอกระดับความลึก 
     ๔.๔.๓ ให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ถึงความอันตราย และวิธีป้องกันการจมน้ า 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๔.๕ เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน  
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน 
และได้เกิดฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ ซึ่งมีโอกาสเกิดน้ าท่วมฉับพลัน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ  จากผู้น าชุมชน
ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่อย่าทิ้งขยะลงในแหล่งน้ าโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่หรือขยะ
มูลฝอย ลงในแหล่งน้ า เพ่ือมิให้อุดตันทางระบายน้ า 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
     ๕.๑ เรื่อง สรุปการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีข้อราชการให้ทราบ ดังนี้ 
     ๕.๑.๑ แนะน าข้าราชการที่มาใหม่ 
   - พ.ต.อ.คเชนทร์ เสตะปุตตะ ต าแหน่ง ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรปักธงชัย 
   - น.ส.ดาวนดา มครบุรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงานส านักงานเกษตร
อ าเภอปักธงชัย 
     ๕.๑.๒ การเตรียมความพร้อมกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 



   - อ าเภอปักธงชัยจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ 
บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย 
     ๕.๑.๓ ปัญหายาเสพติด 
   - เรื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมจึงไทยท าให้เยาวชนหลงติด
ยา ซึ่งมีผลกระทบในพ้ืนที่ต าบลตูม ซึ่งผลการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลตูม มีดังนี้ 
   ๑. ผู้เสพ ๑ราย 
   ๒. ผู้ครอบครอง/ขับเสพ ๑ราย  
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๕.๑.๔ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า 
   - ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผ่ายความมั่นคง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้,ทหาร,
ต ารวจ จับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย ข้อหาเจาะไม้/ท าไม้หวงห้าม/บุกรุกแผ้วถางป่าฯ เนื้อที่ ๒๑-๓-๘๘ ของกลาง 
ไม้แดง ๒๒ ท่อน ไม้เต็ง ๗ ท่อน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส ให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการตัดไม้ในพ้ืนที่ต าบลตูม 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๕.๒ เรื่องการจัดโครงการเข้าพรรษาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของกิจกรรมวันเข้าพรรษานั้นเราได้
ประชุมในการเลือกสถานที่ในการเปิดโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่แล้ว โดยในที่ประชุมมีมติให้วัดคลอง
วัฒนาจัดพิธีเปิด และสถานที่ต่อไป ให้ทางเจ้าหน้าที่เลือกตามล าดับ โดยต้องท าหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ
อีกครั้งหนึ่ง และในวันนี้ขอให้สมาชิกร่วมกันบริจาคเงินเพื่อที่จะน าไปซื้อเทียนเพ่ือที่จะถวายวัด 
ผ.อ กองการศึกษา เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดิฉัน นางสุภาวดี สิงหวิสัย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในส่วนของน้ าปานะในการเลี้ยงชาวบ้านที่มาร่วมโครงการทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอความอนุเคราะห์หมู่บ้านที่รับผิดชอบในวัดนั้นๆช่วยเตรียมน้ าในการแจกจ่าย
ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนน้ าเปล่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะด าเนินการจัดหาให้ 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๕.๓ เรื่องโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนั้น
ส าหรับสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการจ านวน ๒๕ ท่านซึ่ง
ก าหนดการต่างๆตามที่มีหนังสือแจ้ง ส าหรับสมาชิกท่านใดที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ไม่สามารถไปร่วม
โครงการในวันดังกล่าวได้เนื่องจากป่วย ให้น าใบรับรองแพทย์มายื่นกับเจ้าหน้าที่เพ่ือที่จะยื่นยันว่าไม่สบายไม่
สามารถร่วมกิจกรรมได้ 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๕.๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าบ ารุงการใช้สถานที่ห้องประชุม อบต.ตูม 
ประธาน     เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 



รองไตรภพ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยท าการติดตั้งแอร์และปรับปรุงภายใน ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเป็นจ านวนมากดังนั้น ถ้ามีหน่วยงานมาขอใช้สถานที่ จากเดิมเราคิดค่าบริการบ ารุงสถานที่ จ านวน
เงิน ๕๐๐ บาท โดยจะขอมติที่ประชุมว่าจะขอเพ่ิมค่าบริการสถานที่จาก ๕๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นอีกเท่าไร จึงขอ
ความคิดเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน     มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอค่าบริการในการใช้สถานที ่
ส.อบต.ประเสริฐ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ผมขอเสนอเก็บค่าบ ารุง
สถานที่ จากเดิม ๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ บาท  
ประธาน     ขอบคุณ นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ 
ประธาน     มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเก็บค่าบ ารุง
สถานที่ จากเดิม ๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุม    - เห็นชอบ – 
     ๕.๕ เรื่อง การลงเก็บข้อมูลเกษตรกร 
ประธาน     เชิญ นางรัชนีย์ ชุ่มก่ิง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
เลขาฯนายก    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ ดิฉัน นางรัชนีย์ ชุ่มกิ่ง 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอประชาสัมพันธ์สมาชิกทุกท่าน โดยนิด้า จะลงมาเก็บข้อมูล
เกษตรกรในพ้ืนที่ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงขอให้ชาวบ้านทุกท่านให้ความร่วมมือกับทาง
เจ้าหน้าที่ท่ีลงมาเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๕.๖ เรื่อง โครงการตามรอยพ่อ 
ประธาน     เชิญ นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ชี้แจง 
ส.อบต.บุญชอบ    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของ
โครงการทางรัฐบาลได้จัดสรร งบประมาณในโครงการตามรอยพ่อ ได้งบต าบลละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดย
โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนการเกษตร และมีในส่วนของบางหมู่บ้านที่ไม่ของบประมาณในส่วนนี้ผมจึงขอ
เสนอในการน างบประมาณมาพัฒนาสวนตูมพฤกษาในการท าเกษตร และหมู่บ้านใดที่ไม่ได้งบประมาณในส่วน
นี้ในการท าเกษตรก็ สามารถมาสมัครเป็นคนงานที่สวนตูมพฤกษาได้ 
หน.ส านักปลัด    เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผม        
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของการพัฒนาสวนตูมพฤกษาอยากให้ประสานทางสมาชิก
กลุ่ม อีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
ประธาน     ขอบคุณ นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด 
ประธาน     ผมขอแจ้งยอดบริจาคเงินเพ่ือซื้อเทียนถวายวัด เป็นจ านวนเงิน ๒,๕๖๐ บาท  
ที่ประชุม    - รับทราบ -  
ประธาน ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 



ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
 
        
        
   
 
 
 
 
  


