ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐
วันที่ ๔ กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๐
ประธาน
แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมทุกท่านเนื่องด้วยวันนี้ ส อบต. ชาติชาย วิไล
ลักษณ์ ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากต้องไปพบแพทย์ตามใบนัด
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๑.๒ เรื่องการประชุมโคราชสัญจร ของนายกรัฐมนตรี
ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับชาวโคราชที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มาประชุมสัญจรที่โคราช และได้
อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาเมืองโคราช ดังนี้
๑.๒.๑ โครงการสร้างมอเตอร์เวย์จากบางประอิน ถึง นครราชสีมา
๑.๒.๒ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง จากกรุงเทพมหานคร ถึง นครราชสีมา
๑.๒.๓ โครงการรถไฟฟ้ารางคู่
ซึ่งงบประมาณ ต่างๆเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาเมืองโคราชของเราให้เกิดความเป็นเมื องที่
มีความเจริญในทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่ง
ที่ประชุม
-รับทราบ๑.๓ เรื่องรายงานการครบวาระสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ประธาน
ตามที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจะครบวาระในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้
กรณีดังกล่าวให้งดการจัดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นและให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะครบวาระตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะประกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ตามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ฉบับ ที ่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื ่อ ง การได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เป็ น การชั่ ว คราว
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่องการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุม

-รับทราบ-

๑.๔ เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตาบลตูมเป็นเทศบาล
ประธาน
ภายหลังร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. … ผ่านประชามติ ส่งผลให้ “ร่าง
พระราชบัญญัติ ให้ใ ช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …และร่า งประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ถูกจับตาในเรื่องของการปฏิรูปยกเครื่องเรื่องการยุบองค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) และการก าหนดเกณฑ์ จ านวนประชากร เพื่ อ นาไปสู่ การควบรวมพื้ นที่ เป็ น เทศบาลขณะที่ สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้แถลงเห็นชอบรายงานการปรับ โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ในเรื่องโครงสร้างและอานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยกาหนดแนวทางโครงสร้าง
ใหม่เป็น 2 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิรูปโดย
เปลี่ยนบทบาทให้เป็นหน่วยงานอานวยการ สนับสนุน บูรณาการ ประสานงานการดาเนินการให้กับเทศบาล
เป็ น การทางานในภาพรวมของจั งหวัด หรือ ภารกิ จ ขนาดใหญ่ที่ ไม่ ซ้าซ้อ นกั บ เทศบาลพร้ อม ก าหนดให้
ปรับปรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยยกฐานะ
อบต. ทั่วประเทศให้เป็นเทศบาล และจัดลาดับชั้นของเทศบาล เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีหน้าที่ในการจัดการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ มีหน้าที่และอานาจโดยเฉพาะของตนเองสรุปหลักเกณฑ์
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. ในแต่ละจังหวัด จะกาหนดให้มี อบจ./เทศบาล ยกเว้น อบต.
๒. เทศบาล มี 3 ประเภท
-เทศบาลตาบล ประชากร ไม่เกิน 15,000 คน
-เทศบาลเมือง ประชากร เกิน 15,000 คนแต่ไม่เกิน 50,000 คน
-เทศบาลนคร ประชากรเกิน 50,000 คนขึ้นไปทั้งนี้ ไม่รวมถึงเทศบาลตาบล เมือง ที่ตั้งอยู่ก่อน
กม.นี้ใช้บังคับ
๓. การควบรวมอบต/เทศบาล.ใดที่มีประชากรต่ากว่า 7,000 คน/รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ากว่า 20
ล้านบาท อยู่ในอาเภอเดียวกันให้ควบรวมเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการควบรวม
ระดับอาเภอและระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
๔. เมื่อยุบรวมกันแล้วให้ผู้บริหาร/สมาชิก พ้นจากตาแหน่งทันทีและจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน
กาหนด 60 วัน
๕. สมาชิกสภาตาบล ตามเกณฑ์ประชากร ไม่เกิน 7,000 มี สท 12 คน/7,000-15,000 คน มี สท 15
คน/15,000-50,000 คน มี สท 18 คน/แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง เขตละ 3 คน
๖. สาหรับเทศบาลเมือง นคร ก็แบ่งตามเกณฑ์ประชากรเช่นเดียวกัน
๗. ผู้บริหารเทศบาล เลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 4 ปี /ไม่เกิน 2วาระ มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือ
เคยเป็น สท. /ผู้บริหาร ฯลฯ มาก่อน

๘. ร่างนี้ ในกรรมาธิการปฏิรูปท้องถิ่น สปท. อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เตรียมเสนอ สปท./
ครม./สนช.ต่อไป
ที่ประชุม
-รับทราบระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม
-รับรองระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ
๔.๑ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประธาน
เชิญ รองไตรภพ ชี้แจง
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม กระผม
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ด้วยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่
๒๐ – ๒๘ ปี เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร)เป็นจานวนมาก โดย
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ไม่เว้น วันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใดๆ)
ที่ประชุม
-รับทราบประธาน
ขอบคุณ รองไตรภพ
๔.๒ เรื่อง รับมอบที่ดินให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
เชิญนายกฯชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม กระผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม โดย นางสุมาลัย อรุณีสังฆมณี ได้ประสาน
มอบที่ดินให้ อบต. ตูม และได้มีชาวบ้านหลายท่านได้มอบทีดินส่วนตัวให้กับทาง องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เพื่อให้ใช้ประโยชน์โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมก็จะมอบใบประกาศให้กับบุคคลเหล่านั้น เนื่องด้วยทา
ประโยชน์ให้แก่ชาวบ้าน พื้นที่ ในตาบลตูมของเรา และในส่วนรายละเอียดต่างๆให้หัวหน้าสานักปลัดชี้แจง
ประธาน
ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
เชิญ หัวหน้าสานักปลัดชี้แจง
หัวหน้า สน.ปลัด เรี ย น ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม
กระผมนายธานิน ทร์ บุ ญเย็น หัว หน้ าส านั กปลั ด ในส่ว นของที่ ดิน นาง สุมาลัย อรุณีสังฆมณี ได้มอบที่ดิน
เลขที่ ๓๙๖๘๖ จานวน ๓๓ ตารางวา ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตูม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมใน
พื้นที่ตาบลตูมต่อไป
ประธาน
ขอบคุณ หัวหน้าสานักปลัด
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบรับมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม เป็นผู้ดูแล
ที่ประชุม
-เห็นชอบระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
๕.๑ เรื่อง การเคารพกฎจราจร
ประธาน
เชิญ ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก ชี้แจง
ร.ต.ท.ปภิณวิช เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม กระผม
ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจ ตาบลตูม ผมต้องขอขอบคุณทางฝ่ายผู้บริหาร และผู้นาชุมชน
ทุกท่าน ที่เห็นความสาคัญในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ตาบลตูมของเรา และในส่วนของสถานที่ติดตั้ง
กล้องผมและผู้บริหารจะตรวจสอบสถานที่อีกครั้งว่าพื้นที่ใดเป็นจุดเสี่ ยงในการต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด และ
อยากฝากประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่เคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่นเมื่อ
ขับรถถึงแยกที่มีสัญญาณจราจร ถ้าเห็นสัญญาณไฟสีเหลืองหมายความว่าให้เตรียมหยุดรถ ไม่ควรเหยี ยบรถ
ด้วยความเร็ว
ที่ประชุม
-รับทราบประธาน

ขอบคุณ ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก
๕.๒ เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น/ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๐
ประธาน
เชิญ รองไตรภพ ชี้แจง
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม กระผม
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม มีข้อราชการที่แจ้งให้ทราบ ดังนี้
๕.๒.๑ แนะนาที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรม
- นายสุวัฒน์ ชานาญกิจ อดีตผู้อานวยการสภาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิริธร เป็นที่
ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรม
ที่ประชุม
-รับทราบ๕.๒.๒ การเตรียมความพร้อมถวายดอกไม้จันทน์
- ด้ ว ยคณะกรรมการฝ่ า ยจั ด พิ ธี ก ารงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ในราชพิธีถวายดอกไม้จัน ทน์ของภาคประชาชน ในส่ว นภูมิภ าค อาเภอปักธงชัยจึงแต่ งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์อาเภอปักธงชัย ตามคาสั่งที่ ๔๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ซึ่งอาเภอปักธงชัยกาหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอาเภอปักธงชัย
ที่ประชุม
-รับทราบ-

๕.๒.๓ การสมั ค รจิ ต อาสาเฉพาะกิ จ งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ด้วยทางอาเภอปักธงชัยรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีประเภทงาน ๘ ประเภท ดังนี้
๑. งานดอกไม้จันทน์
บัตรสีม่วง
๒. งานประชาสัมพันธ์
บัตรสีคราม
๓. งานโยธา
บัตรสีน้าเงิน
๔. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน บัตรสีเขียว
๕. งานบริการประชาชน
บัตรสีเหลือง
๖. งานแพทย์
บัตรสีแสด
๗. งานรักษาความปลอดภัย
บัตรสีแดง
๘. งานจราจร
บัตรสีชมพู
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครในวันราชการ ได้ที่อาเภอปักธงชัย และขอประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน
ที่มีความสนใจสมัครจิตอาสาในครั้งนี้ ให้รับทราบการรับสมัคร
ที่ประชุม
-รับทราบ๕.๒.๔ เรื่อง ปัญหายาเสพติด
- ในส่วนของฝ่ายความมั่นคง ได้แจ้งการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก็มี เยาวชนใน
พื้นที่ ตาบลตูมที่ถูกจับกุม โดยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหลักระดับประเทศซึ่งเราผู้นาชุมชนควรสอดส่อง
ดูแล และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และแจ้งเบาะแสต่างๆให้กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามมิให้ปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้นกับเยาวชนในพื้นที่ของเรา
ที่ประชุม
-รับทราบ๕.๒.๕ เรื่อง คดีฉ้อโกงประชาชน
- โดยอาเภอเฉลิมพระเกียรติแจ้งว่ามีผู้ร้องทุกข์ว่ามีกลุ่มบุคคลได้ชักชวนประชาชนให้สมัคร
เป็นสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการคอนโดฟาร์ม ปลูกผักออร์แกนิค ) มีนายทวีศักดิ์ วีระศักดิ์ เป็น
นายกสมาคม ว่าโครงการปลอดสารพิษปลูกผักส่งตลาดต่างประเทศผู้สมัครจะมีรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อ
เดือน มีรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน จะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ค่าสมัครคนละ ๘๕๐ บาท และเสียค่า
เดินทางไปอบรม ๑,๕๐๐ – ๑,๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อมาไม่มีการดาเนินการใดๆ และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
จึงให้ทุกท่านได้ช่วยกันสอดส่องดูแล และทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว และ
อย่าหลงเชื่อ ถ้ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างควรแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ออกมาดาเนินการตรวจสอบ
ที่ประชุม
-รับทราบ๕.๒.๖ เรื่อง การดาเนินการออกหน่วยบริการตามโครงการอาเภอเคลื่อนที่

- โดยทางอาเภอปักธงชัยกาหนดออกหน่วยบริการ โครงการอาเภอยิ้ม..........เคลื่อนที่ ใน
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดโคกสระน้อย หมู่ที่ ๓ ตาบล นกออก อาเภอปักธงชัย จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วม
ที่ประชุม
- รับทราบประธาน
ขอบคุณ รองไตรภพ
๕.๓ เรื่องป้องกันการเกิดโรคระบาดกับสัตว์ปีก
ประธาน
เชิญ เลขานุการนายก ชี้แจง
เลขานายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ดิฉัน
นางสาว รัชนีย์ โครวัตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ว นตาบลตูม โดยได้รับแจ้งจาก กรมปศุ สัตว์อาเภอ
ปักธงชัย เรื่องของการระบาดของเชื้อโรคทาให้สัตว์ปี กได้ล้มตายเป็นจานวนมาก ดังนั้น กรมปศุ สัตว์ จึงแจ้ง
ชาวบ้านในพื้นที่ที่ทาการลี้ยงสัตว์ปีกได้มาติดต่อรับวัคซีน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ได้ที่ ปศุสัตว์อาเภอปัก
ธงชัย
ที่ประชุม
-รับทราบ๕.๔ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ต่างๆ
ประธาน
เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง
ผอ.กองช่าง
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม ผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมได้จัดมีการอบรม
ให้ความรู้ แก่ผู้นาชุมชน และช่างประจาหมู่บ้าน เพื่อให้รับทราบ พรบ. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ก่อสร้าง ใน
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม จึงขอเชิญท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมเข้าร่วม และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านของท่านที่มีช่างประจาหมู่บ้านเข้าร่วม
อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
๕.๕ เรื่องการซ่อมถนนชารุด
ประธาน
เชิญ ส อบต. สุรสิทธิ์ ชี้แจง
ส อบต. สุรสิทธิ์ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ผมนาย
สุ ร สิ ทธ์ จรรยา สมาชิก สภาองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลตู ม หมู่ ที่ ๘ บ้านพรหมราช ขอสอบถามเรื่ องการ
ซ่อมแซมถนนของหมู่บ้ านโดยทางช่างได้ทาการซ่อมแซมและยังไม่แล้ว เสร็จ และบัดนี้ก็ยังไม่มีช่างเข้ามา
ดาเนินการซ่อมแซม จึงอยากสอบถามทางกองช่างว่าจะดาเนินการอย่างไร
ผอ.กองช่าง
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง ในส่วนของการซ่อมแซมถนนของหมู่บ้านนั้น ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลตูมได้ โทรประสานกับผู้รับเหมาในการซ่อมแซม โดยมิได้นิ่งนอนใจแต่ประการใด ผมได้
ประสารงานกับผู้รับเหมาไปแล้วน่าจะอาทิตย์หน้าผู้รับเหมาจะเข้ามาดาเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ถ้ามิ
ได้มาดาเนินการ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมก็จะออกหนังสือแจ้ง อีกครั้ง

ที่ประชุม
-รับทราบประธาน
ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้
ประธาน
กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

