ระเบียบวาระการประชุมประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตูม .
……………………………………….
เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก
เข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตูม ทาหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ประธาน

กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง การขออนุญาตลาป่วย
ประธาน
เนื่องด้วย นาง รัชนี วิสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ ๙ บ้านตูมได้ขอ
อนุญาตลาป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมได้
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๑.๒ เรื่อง สถานการณ์น้าในเขื่อนกักเก็บน้าลาพระเพลิง
ประธาน
สรุปยอดกักเก็บน้าในเขื่อนลาพระเพลิงปัจจุบันเขื่อนลาพระเพลิงสามารถกักเก็บน้าได้ ๑๕๕
ลูกบาศก์เมตร และปัจจุบันมีน้าที่กักเก็บอยู่ที่ ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ ของความจุ
ทั้งหมด ดังนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีกับเกษตรกรที่ใช้น้าทางชลประทานเพื่อทาการเกษตร เพราะจะมีน้าในการทา
เกษตรอย่างเพียงพอ
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๑.๓ เรื่อง เชิญประชุมเลือกคณะกรรมการวัด
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ วัดวังวารีวน เข้า
ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการวัดวังวารีวนชุดใหม่ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัด
วังวารีวน
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม
- รับรอง –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ
๔.๑ เรื่อง สารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อใช้ในการแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตูม องค์การบริหารส่ว นตาบลตูม จะดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการแจ้งให้ยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจาปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน และ
ให้ บ ริ ก ารสอบถามข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การช าระภาษี ต่ า งๆ ของประชาชนให้ มี ค วามเข้ า ใจและเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการชาระภาษี ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านทราบ
รายละเอียดในการออกสารวจ ดังนี้
สถานที่ดาเนินการ
ลาดับ หมู่ที่
บ้าน
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
๑
๑
คลองวัด
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๒
๒
โนนวังหิน
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๓
๓
หนองปลิง
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๔
๖
บุพระเมือง
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๕
๘
พรหมราช
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น วัดพรหมราช
๖
๑๐ กุดวิวาท
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๗
๑๑ สวนหมาก
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๘
๑๒ บุโพธิ์
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๙
๑๔ สวนหอม
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
๑๐
๑๕ ดอนจันทร์
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๑๑
๕
ทุ่งเสาธง
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น ศาลาประชาคม
๑๒
๔
สะแกงาม
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๑๓
๗
ใหม่ป่าตะแบก ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น ศาลาประชาคม
๑๔
๑๓ หนองจอก
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
๑๕
๑๖ วังวารีวน
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น ศาลาประชาคม
๑๖
๙
ตูม
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น ศาลาประชาคม
ที่ประชุม

- รับทราบ –

๔.๒ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตูม
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครราชสีมา ในการทาวิจัยและประเมินประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม จากเดิมปี ๒๕๕๙ ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๔ งาน คือ
๑. งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
ร้อยละ ๙๓.๐๐ เปอร์เซ็นต์
๒. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ร้อยละ ๙๒.๐๐ เปอร์เซ็นต์
๓. งานด้านการศึกษา
ร้อยละ ๙๒.๐๐ เปอร์เซ็นต์
๔. งานด้านรายได้หรือภาษี
ร้อยละ ๙๐.๐๐ เปอร์เซ็นต์
ซึ่งจากการประเมินของปี ๒๕๕๙ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ ๙๒ เปอร์เซ็นต์
๑. งานด้านบริการกฎหมาย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกฎหมาย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ประชาชนมีมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ ๙๕.๘๓ เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ร้อยละ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ ๙๓.๓๓ เปอร์เซ็นต์
๒. งานด้า นรั ก ษาความสะอาดในที่ส าธารณะ พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจในการ
ให้บริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
๙๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ร้อยละ ๙๗.๕๐ เปอร์ เซ็น ต์ รองลงมามีจานวนเท่ากัน คือด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ร้อยละ ๙๔.๑๗
เปอร์เซ็นต์ ด้านช่องทางการให้บริการร้อยละ ๙๓.๗๕ เปอร์เซ็นต์
๓. งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่ประชาชนให้ความพึง
พอใจมากที่สุด คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ ๙๖.๒๕ เปอร์เซ็นต์ รองลงมามีจานวนเท่ากัน ๒ ด้าน คือ
สิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ ๙๓.๗๕ เปอร์เซ็นต์ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ ๙๓.๗๕ เปอร์เซ็นต์
๔. ด้านสาธารณะสุข พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านสาธารณะสุข ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่ประชาชนให้ความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ ๙๒.๕๐ เปอร์เซ็นต์ ด้านสิ่งที่
อานวยความสะดวกร้อยละ ๙๑.๒๕ เปอร์เซ็นต์

ที่ประชุม

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการสัมภาษณ์ของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านอื่นๆ ดังนี้
๑. ควรมีการปรับปรุงถนน เนื่องจากคับแคบ การสัญจรไปมาไม่สะดวก
๒. ควรปรับปรุงระบบน้าประปา และสานักงานควรเพิ่มพื้นที่การให้บริการ
๓. ปรับปรุงเรื่องความสะอาดของห้องน้า
- รับทราบ –

๔.๓ เรื่อง ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตูม ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ได้ทาหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตาบลตูมเพื่อขออนุญาตใช้
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒๐๔ – ๓ – ๘๙ ไร่
ในการจัดตั้งสถานศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ที่ผ่านมา ระยะเวลา ๒๐ ปี เพื่อดาเนินการถอนสภาพที่ดินขึ้น
ทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ แต่ทางวิทยาลัยฯยังขาดเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม และขอ
น าเรื่ อ งขออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น สาธารณะประโยชน์ ตั้ ง สถานศึ ก ษาเข้ า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ลงมติ เ ห็ น ชอบ นั้ น ให้
ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงขอบเขตพื้นที่
ผ.อ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตู ม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม กระผม นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง ขอ
อธิบายแผนที่ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยพื้นที่ทั้งหมดดังรูป และทางองค์การบริหารหารส่วนตาบลตูมขอใช้
พื้นที่ในส่วนของที่สวนตูมพฤกษา และพื้นที่สนามฟุตบอล ส่วนของวิทยาลัยเทคนิคก็ใช้พื้นที่ส่วนที่ก่อสร้าง
วิทยาลัยและส่วนที่ติดกัน โดยทางอาเภอปักธงชัยให้ทั้ง ๒ หน่วยงานดาเนินการทาประชาคมหมู่บ้าน โดย
ชาวบ้านต้องเห็นชอบ แล้วถึงจะนาเข้าสู่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม อีกครั้ง ในส่วนของการใช้พื้นที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ต้องประสานปรึกษาหารือกับทางวิทยาลัยในการใช้พื้นที่ ว่าแต่ละหน่วยงานจะ
ตกลงกันใช้พื้นที่ในส่วนใด ตามแผนที่
ประธาน
ในการขอใช้พื้นที่ส าธารณะ นั้น นายอาเภอปักธงชัยได้สั่งการให้ทางองค์การบริหารส่ว น
ตาบลตูมและทางวิทยาลัยเทคนิคตกลงกันในการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลเล็งเห็นถึงความสาคัญของการใช้พื้นที่ในการสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งใหม่ และพื้นที่รองรับ
การมาให้บริการของประชาชน และพื้นที่สวนตูมพฤกษา โดยพื้นที่โดยประมาณ ๔๖ ไร่ และคณะกรรมการได้
ปรึกษาหารือว่าจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ โดยคณะกรรมการต้องปรึกษาหารือกับทางวิทยาลัยเทคนิคอีกครั้งหนึ่ง
ส อบต.ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล หมู่ที่ ๑ บ้าน คลองวัด ขอเสนอแนะในการทาประชาคมหมู่บ้าน อยากเสนอควรปรึกษาหารือกับผู้นา
ชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เสียก่อนเพื่อที่ทาความเข้าใจ และถึงทาประชาคมหมู่บ้านต่อไป

ที่ประชุม
- รับทราบ ประธาน
ผมเห็นด้วยกับ นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๑ ใน
การประสาน ผู้นาชุมชน เพื่อที่ปรึกษาหารือกันก่อนทาประชาคมหมู่บ้าน
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี อธิบายข้อราชการข้อต่อไป
๔.๕ เรื่องการกาหนดแผนการออกหน่วยบริการตามโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสภาบัน บาบัดทุกข์ บารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิ พรชานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตูม ตามที่อาเภอปักธงชัยแจ้งให้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการออกหน่วยบริการ (อาเภอเคลื่อนที่)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการกับส่วนต่างๆในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยในพื้นที่ตาบลตูมได้กาหนด วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ สถานที่ดาเนินการ วัดพรหมราช หมู่ที่ ๘
ตาบลตูม จึงฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อรับทราบ
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ เรื่อง สินค้าไม่ได้คุณภาพ
ประธาน
เชิญ หัวหน้าสายตรวจ ชี้แจง
หน.สายตรวจ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ผม ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม มีผู้ร้องเรียนว่าได้ซื้อสินค้า เป็น
ข้าวสารหอมมะลิ โดยน้าหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน และเมล็ดข้า วเป็นข้าวผสม โดยไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแท้ ดังนั้น
ถ้ามีผู้เสียหายให้แจ้งเบาะแสมายังเจ้าหน้าที่ สิ่งที่ควรคานึงในการแจ้งเบาะแส ให้จดจาทะเบียนรถ สีของรถ
และยี่ห้อ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้สืบค้นหาและดาเนินคดีกับผู้ที่กระทาความผิดต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๕.๒ เรื่องเสนอแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
เชิญ ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจง
ผ.อ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม กระผม นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์นโยบายและแผน จะออก
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อที่จะบรรจุโครงการต่างๆตามความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ดังนั้น ควรปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในหมู่บ้ านแต่ละหมู่บ้าน ว่าปัญหาใดมี
ความสาคัญเร่งด่วนในการพัฒนาและทาโครงการ
ที่ประชุม
- รับทราบ –

๕.๓ เรื่องการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสวนตูมพฤกษา
ประธาน
เชิญ นายบุญชอบ ตริตรอง ชี้แจง
ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม หมู่ท๗ี่ บ้านใหม่ป่าตะแบก ได้รับการติดต่อจากฝ่ายทหารว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่สวน
ตูมพฤกษา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ช่วงเวลา ประมาณบ่ายโมง ในการมาดูงานในครั้งนี้อยากเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมทุกท่านร่วมต้อนรับ นายทหารที่มาขอศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรา ใน
วันและเวลา ดังกล่าว
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๕.๔ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการสร้างสนามกีฬาหมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด
ประธาน
เชิญ นายประเสริฐ โครวัตร ชี้แจง
ส.อบต.ประเสิฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด มีชาวบ้านบางส่วนต้องการทราบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ของหมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว
ประธาน
เชิญ ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจง
ผ.อ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม กระผม นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง ในส่วน
ของโครงการก่อสร้างสนามกีฬาพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด นั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรองบประมาณ โดยทาง
จังหวัดได้ทาเรื่องอุธรณ์ ของบประมาณในการดาเนินการ ถ้ามีการอนุมัติงบประมาณก็จะแก้ไขแบบแปลนตาม
งบประมาณในการดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๕.๕ เรื่อง แสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจตาบลตูม ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตูม ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ ตาบลตูมมีการชารุดเสียหายบ่อยครั้ง ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ได้ประสานทางการไฟฟ้าปักธงชัย เพื่อปรึกษาถึงสาเหตุ ทางการไฟฟ้าแจ้งมาว่า
สาเหตุคือการต่อวงจรไฟฟ้าผิดพลาด ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมจึงมีการแก้ไขและจะทาการรื้อ
ระบบ วงจรและทาการต่อวงจรใหม่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในระยะยาว
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ประธาน
ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่ เพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้

ประธาน

กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

