
๑ 

 

ระเบยีบวาระการประชุมประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม . 

………………………………………. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์  วิจิตรกิ่ง  ประธานสภา อบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ รอง ประธานสภา อบต.ตูม 
๓ นายส ารวย  กายจะโปะ  เลขานุการสภา อบต.ตูม 
๔ นายประเสริฐ  โครวัตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑ 
๕ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๒ 
๖ นางอภัย  ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๒ 
๗ นายอดุลย์   พระวันพรมราช สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๓ 
๘ นายสมบูรณ ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๔ 
๙ นางสมคิด  เตียนโคกกรวด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๕ 
๑๐ นายวิเชียร  ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๕ 
๑๑ นายบุญชอบ  ตริตรอง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๗ 
๑๒ นายดาว  มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๗ 
๑๓ นายสุรสิทธิ์  จรรยา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๘ 
๑๔ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๘ 
๑๕ นางธัญญาภรณ์  มีเกาะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๙ 
๑๖ นางรัชนี  วิสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๙ 
๑๗ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๐ 
๑๘ นายเฉลิมศักดิ์  ชิดตะขบ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๐ 
๑๙ นางสาวเพียร  ไวทยโสภิต  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๑ 
๒๐ นายบุญส่ง  พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๒ 
๒๑ นายเปลื้อง  พะวันพรมราช สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๒ 
๒๒ นายเนือง  พลายตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๓ 
๒๓ นายชาญศิลป์  ขาตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๓ 
๒๔ นายสุชาติ  สอนตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๔ 
๒๕ นางยลรดี  ขอดตะขบ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๕ 
 



๒ 

 

๒๖ นายชาติชาย  วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๖ 
๒๗ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒๘ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๒๙ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๐ นายเดชา  โคกสระน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๐ 
๓๑ นายประสาร  หุนตะคุ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๖ 
๓๑ นายไพโรจน์  จุลผักแว่น  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๕ 
๓๒ นางพัชรินทร์  ลาเบ้า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
๓๓ นายจรัญ  ห่อฉิมพลี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
๓๔ นายสมบุญ  ล้าพรหมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ 
๓๕ นางเสาวนีย์ ชื่นรส  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
๓๖ นางอ านวย  พิมเสน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
๓๗ นายวิโรจน์  ชว่ยตะคุ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๖ 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายยวน  จอเกาะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๓ 
๒ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๔ 
๓ นายประทวน  ทุมเมืองปัก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๖ 
๔ นางปนัดดา  วิทยาพร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๖ 
๕ นายช่วง  สิงห์รักษาตระกูล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๑ (ลาป่วย) 
๖ นางสาวสมคิด  ตราฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๖ (ลาป่วย) 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้า
ร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง การขออนุญาตลาป่วย 
ประธาน  เนื่องด้วย นางสาว สมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  ๑๖ และ         
นาย ช่วง สิงห์รักษาตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ ได้ขออนุญาตลาป่วยไม่สามารถมาร่วม
ประชุมได ้
ที่ประชุม - รับทราบ – 

               / ๑.๒ เรื่อง..   



๓ 

 

  ๑.๒ เรื่อง การรับยารักษาโรคมะเร็ง  
ประธาน  โดยมีคุณหมอแสงชัย ได้ท าการวิจัยยารักษาโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยที่ต้องการรับยาต้องเป็นมะเร็งระยะที่ 
๓ ขึ้นไป หลักฐานในการขอรับยา ๑. ใบรับรองแพทย์ ๒. ทะเบียนบ้าน ๓. บัตรประชาชน โดยสามารถรับยาแทนได้จึง
ไม่ต้องน าผู้ป่วยเดินทางไปรับยาด้วยตนเอง ส าหรับผู้ที่รับยาให้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. เป็นบิดามารดาผู้ป่วย       
๒. ต้องเป็นพ่ีน้องตามสายเลือด ๓. ต้องเป็นสามี ภรรยา ตามกฎหมาย (กรณีที่เป็นสามี ภรรยา ต้องน าทะเบียนสมรส
มายืนยันด้วย) การเดินทางไปรับยาต้องไปท าบันทึกประจ าวันที่ สถานีต ารวจที่ติดกับท่ีรับยา และน าบันทึกประจ าวันไป
รับยา ส าหรับยาที่รับนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๑.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ประธาน  ในส่วนของความคืบหน้าการเลือกตั้งของท้องถิ่น นั้น ผมได้ติดตามข่าวจากกระทรวงมหาดไทย ได้
ชี้แจงเรื่องของการร่างกฎหมายท้องถิ่น และอยู่ในขั้นตอนการน าเสนอ คสช. โดยอาจเลือกตั้ง สจ.ก่อนและการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ ท้องถิ่นขนาดเล็กอาจเลือกตั้งหลังสุด 
ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน  เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม  ทุกท่าน กระผม นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนต าบล โดย
คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออก
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม และตัวแทนประชาคม โดยการเสนอชื่อ และต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธาน  ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมเสนอชื่อ คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.ชาติชาย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
            / ส่วนต าบล.. 



๔ 

 

 
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๖ บ้านวังวารีวน ผมขอเสนอ นายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  ขอผู้รับรอง นายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.วีรชน เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนาย วีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์ การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่๒ ขอรับรอง 
ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที๗่ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.ดาว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอนายสุรสิทธิ์ จรรยา เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมตัวแทนสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ส.อบต.บงกช เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กนะผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง 
ส.อบต.ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายสุรสิทธิ์ จรรยา เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่๗ ขอเสนอ นายชาติชาย วิไลลักษณ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ตัวแทน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.อดุลย์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง 
 
            / ส.อบต... 



๕ 

 

ส.อบต.หนูริ้ว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรหมราช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๔ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายชาติชาย วิไลลักษณ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ล าดับต่อไปเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
ผญ.ประสาร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประสาร หุนตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ขอเสนอ 
นายจรัญ ห่อฉิมพลี เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
ส.อบต.สุรสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที๘่ ขอรับรอง 
ผญ.ประสาร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประสาร หุนตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๖ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายจรัญ ห่อฉิมพลี เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ผญ.วิโรชน์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายวิโรชน์  ช่วยตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑๖ ขอเสนอ 
นายเดชา โคกสระน้อย เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
นายจรัญ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายจรัญ ห่อฉิมพลี สารวัตรก านัน หมู่ที่๓ ขอรับรอง 
ส.อบต.ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายนายเดชา โคกสระน้อย เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
นายจรัญ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายจรัญ ห่อฉิมพลี สารวัตรก านัน หมู่ที่๓ ขอเสนอ 
นายไพโรจน์ จุลผักแว่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
 
            / ผญ.เดชา.. 



๖ 

 

ผญ.เดชา เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายเดชา โคกสระน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ขอ
รับรอง 
ส.อบต.ยลรดี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางยลรดี ขอดตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที๑่๕ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายไพโรจน์ จุลผักแว่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้คัดเลือก และลงมติ ได้รายชื่อ 
ดังต่อไปนี้  
  ๑. นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๓. นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๔. นางรัชนี โครวัตร         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๕. นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๖. นายสุรสิทธิ์ จรรยา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๗. นายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๘. ปลัดอ าเภอประสานงานต าบลตูม     กรรมการ 
  ๙. เกษตรประจ าต าบลตูม       กรรมการ 
  ๑๐. พัฒนากรผู้ประสานต าบลตูม      กรรมการ 
  ๑๑. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    กรรมการ 
  ๑๒. ร.ต.แม้น พูนสุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ๑๓. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ๑๔. นายบุญส่ง สันฉิมพลี       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
  ๑๕. นางนาที สังคะรักษ์       ก านันต าบลตูม    กรรมการ 
  ๑๖. นายจรัญ ห่อฉิมพลี       ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๑๗. นายเดชา โคกสระน้อย    ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๑๘. นายไพโรจน์ จุลผักแว่น    ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
  ๑๙. นายส ารวจ กายจะโปะ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  กรรมการ/เลขานุการ 
  ๒๐. นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ที่ประชุม - รับทราบ-  
               / ๔.๒ เรื่อง..  



๗ 

 

  ๔.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนต าบลตูม 
ประธาน  เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม  ทุกท่าน กระผม นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์ กรปกครองส่วนต าบล โดย
คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออก
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยการ
เสนอชื่อ และต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธาน  ในการคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอชื่อ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.ชาติชาย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๖ บ้านวังวารีวน ผมขอเสนอ นางอ านวย พิมพ์เสน เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  ขอผู้รับรอง นางอ านวย พิมพ์เสน เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม 
ผญ.ไพโรจน์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนาย ไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑๕ ขอ
รับรอง 
ส.อบต.ชาติชาย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๖ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติทีป่ระชุม รับรองนาง อ านวย พิมเสน เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ผญ.ไพโรจน์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ผมขอเสนอ
นายสมบุญ รักพรมราช เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผญ.วิโรจน์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายวิโรจน์ ช่วยตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ขอรับรอง 
 
               / ส.อบต.. 



๘ 

 

ส.อบต.ชาญศิลป์เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๓ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายสมบุญ รักพรหมราช เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ผญ.ประสาร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประสาร หุนตะคุ ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ที่๖ ขอเสนอ 
นางเสาวนีย์ ชื่นรส เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
นายสมบุญ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายสมบุญ รักพรมราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ขอ
รับรอง 
ส.อบต.สมคิด เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนางเสาวนีย์ ชื่นรส เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้คัดเลือก 
และลงมติ ได้รายชื่อ ดังต่อไปนี้  
  ๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม     ประธานกรรมการ 
  ๒.ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
  ๓.ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
  ๔.ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
  ๕.หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ/เลขานุการ 
  ๖.นางสาวชลภสัสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.ผู้แทนประชาคมต าบลท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน ๓ ท่าน 
   ๗.๑ นายอ านวย พิมเสน      กรรมการ 
   ๗.๒ นายสมบุญ รักพรมราช     กรรมการ 
   ๗.๓ นางเสาวนีย์ ชื่นรส      กรรมการ 
ที่ประชุม - รับทราบ - 
   
                     / ๔.๓ เรื่อง.. 



๙ 

 

  ๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน  เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม  ทุกท่าน กระผม นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนต าบล โดย
คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออก
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดย
การเสนอชื่อ และต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธาน  ในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.ชาติชาย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๖ บ้านวังวารีวน ผมขอเสนอ นาย วีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  ขอผู้รับรอง นาย วีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.เฉิมศักดิ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนาย เฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง 
ส.อบต.ธัญญาภรณ์เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางธัญญาภรณ์ มีเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที๙่ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายวีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.ดาว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอนางสาวเพียร ไวทยโสภิต เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม  
นายประยูร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมูท่ี่ ๘ ขอรับรอง 
                / ส.อบต.. 



๑๐ 

 

ส.อบต.อภัย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางอภัย ห่อฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ 
ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนางสาวเพียร ไวทยโสภิต  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่๗ ขอเสนอ นายสุชาติ สอนตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม  
ส.อบต.เปลื้อง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายเปลื้อง พระวันพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ขอรับรอง 
ส.อบต.รัชนี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางรัชนี วิสันเทียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายสุชาติ สอนตะคุ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ล าดับต่อไปเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
ผญ.วิโรจน์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายวิโรจน์ ช่วยตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑๖ ขอเสนอ 
นายประสาร หุนตะค ุเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
นางอ านวย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางอ านวย พิมเสน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๔ ขอรับรอง 
ส.อบต.ดาว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที๗่ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายประสาร หุนตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
 
             / นายจรัญ 



๑๑ 

 

นายจรัญ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายจรัญ ห่อฉิมพลี สารวัตรก านัน หมู่ที่ ๓ ขอเสนอ 
นายวิโรจน์ ช่วยตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทน
ประชาคม 
นางเสาวนีย ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางเสาวนีย์ ชื่นรส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ขอ
รับรอง 
ส อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายวิโรจน์ ช่วยตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้
คัดเลือก และลงมติ ได้รายชื่อ ดังต่อไปนี้  
  ๑.ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน 
   ๑.๑ นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒   กรรมการ 
   ๑.๒ นางเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ กรรมการ 
   ๑.๓ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๔ กรรมการ  
  ๒.ผู้แทนประชาคมต าบลที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน ๒ คน 
   ๒.๑ นายประสาร หุนตะคุ ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
   ๒.๒ นายวิโรจน์ ช่วยตะคุ  ผูแ้ทนประชาคม     กรรมการ 
  ๓.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก   จ านวน ๒ คน  
   ๓.๑ นางธีรนาฎ เนยสูงเนิน  ตัวแทนสถานีอนามัย    กรรมการ
   ๓.๒ นางสาวณภัทร์ บรรลังค์ ตัวแทนสถานีอนามัย    กรรมการ
  ๔.หัวหน้าผู้บริหารที่คัดเลือกกันเอง     จ านวน ๒ คน 
   ๔.๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ
   ๔.๒ ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ
  ๕.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง   จ านวน ๒ คน 
   ๕.๑ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ      กรรมการ
   ๕.๒ นายสกุลไทย บุญญานุสิทธิ์      กรรมการ 
ที่ประชุม - รับทราบ -   
               / ๔.๔ เรื่อง..   



๑๒ 

 

  ๔.๔ เรื่อง การก ากับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน  ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ได้รับหนังสือแจ้งจากอ าเภอปักธงชัยเกี่ยวกับการก ากับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถ
เกี่ยวข้าวโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนดูแลการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว เพ่ือลดต้นทุนเกษตรกร และการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวให้พอเพียง
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาจึงให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. การเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าวเข้าในพ้ืนที่ กรณีที่เป็นทางหลวงท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะ
ผู้อ านวยการทางหลวงสามารถพิจารณาอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับทางหลวงท้องถิ่นท่ีประชาชนส่วนรวมใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  ๒. ในการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจพิจารณาตามความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะ
ได้รับ โดยต้องด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดตามอ านาจหน้าที่ 
  ดังนั้นในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะด าเนินการเก็บภาษีรถเก่ียว
ข้าวเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ส อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของรถเกี่ยวข้าวที่มาด าเนินการเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่มีปัญหาเวลาขนย้ายรถ
เพราะเม่ือขนย้ายรถจะมีเศษดินร่วงหล่น ตามถนนและไม่มีการเก็บทิ้ง อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาอาจเกิด
อุบัติเหตุได ้
ประธาน  ขอบคุณนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ 
ผญ.ไพโรจน์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ส าหรับการขน
ย้ายรถเกี่ยวทุกครั้งก็จะมีดินทีร่่วงอยู่บนถนน ส่วนตัวกระผมเองได้ด าเนินการเก็บและท าความสะอาดทุกครั้งและอยาก
ขอความร่วมมือกับ นายหน้ารถเกี่ยวข้าว หรือเจ้าของรถเกี่ยวข้าว ได้ด าเนินการท าความสะอาดเพ่ือที่จะไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน 
ประธาน  ขอบคุณนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ 
ส อบต.ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้าน คลองวัด ในการเก็บภาษีรถเกี่ยวข้าวผมอยากเสนอให้เข้าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม เพ่ือที่จะเป็นระเบียบในการเก็บภาษีของทุกๆปีต่อไป 
               / ประธาน.. 



๑๓ 

 

ประธาน  ขอบคุณ นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้าน คลองวัด  
ประธาน  ในส่วนที่สมาชิกเสนอมาฝากผู้บริหารท้องถิ่นน าไปพิจารณา เพ่ือด าเนินการต่อไป    
ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๕ เรื่อง การใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์เพื่อก่อสร้าง อบต.แห่งใหม่  
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา เนื้อที่ ๒๐๔ – ๓ – ๘๙ ไร่ ในการสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตูมแห่งใหม่ และทางอ าเภอปักธงชัยให้
ด าเนินการตกลงกับทางวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ในการขอใช้สถานที่ โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ตั้ง
คณะกรรมการและได้ท าประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อย โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอใช้พ้ืนที่ ๔๕ 
ไร่ เพ่ือการก่อสร้าง อบต.แห่งใหม่ สร้างแหล่งเรียน และสถานที่ ออกก าลังกาย 
หน.สน.ปลัด เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้า ส านักปลัด ขออธิบายการขอใช้ ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ โดยพ้ืนที่ทั้งหมด เนื้อที่ ๒๐๔ – ๓ – ๘๙ ไร่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ท าการออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล) โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมแห่งใหม่ โดยขอใช้พื้นที่ ๔๕ ไร่ ทั้งนี้โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และเข้าสู่สภาเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  ๑.ขอมติขอใช้พื้นที่ดังกล่าว 
  ๒.ขอมติถอนที่ดินสาธารณะดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ 
ประธาน  ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด  
ประธาน  ในการขอใช้พื้นที่สาธารณะ นั้น นายอ าเภอปักธงชัยได้สั่งการให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมและ
ทางวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ตกลงกันในการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการใช้พ้ืนที่ในการสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ และพ้ืนที่รองรับการมาให้บริการของ
ประชาชน และพ้ืนที่ส าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ พ้ืนที่โดยประมาณ ๔๕ ไร่ โดยคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือว่าจะใช้พื้นที่
ส่วนนี้ โดยอ านาจในการพิจารณา ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดและทางคณะกรรมการจะยื่นเสนอเรื่องตามข้ันตอนและ
กระบวนการต่อไป มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธาน  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาขอใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ เพ่ือสร้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแห่งใหม่ และ กิจการอื่นๆ แบบถาวร 
มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวน ๓๖ ท่าน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใช้พ้ืนที่ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน 
ประธาน  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาถอนที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ เป็นที่ราชพัสดุ  
มติที่ประชุม เห็นชอบจ านวน ๓๖ ท่าน ขอถอนสภาพตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
               / ๔.๖ เรื่อง..   



๑๔ 

 

  ๔.๖ เรื่อง การรับโอนเครื่องสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า ส่วน
ราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ตามที่ ชลประทานได้ด าเนินโครงการเครื่องสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเหลือเฉพาะรอเครื่อง
จากต่างประเทศมาท าการติดตั้ง  เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น ทางชลประทานจะโอนโครงการให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ดูแล ในการรับโอนต้องตั้งงบประมาณในการดูแลบ ารุงรักษา เพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดไป 
ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของโครงการ
เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของกรมชลประทาน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ตั้งคณะกรรมการการใช้น้ า 
โดยได้มีข้อก าหนด เรื่องค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา ค่าจ้างผู้ดูแล เฝ้าโรงสูบน้ า ตามระเบียบเมื่อก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จ ทางชลประทานจะท าการรับมอบ และจะโอนเครื่องสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมเป็นผู้ดูแล โดยต้องส่งมอบภายใน ๖๐ วัน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตูมยังมิได้ตั้งงบประมาณในส่วนของ
โครงการนี้ จึงขอปรึกษาทางชลประทานในการรับโอนขอเป็น ๓๖๐ วัน เพ่ือจะได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณใหม่ 
และจะปรึกษาเรื่องการซ่อมแซมว่าในการซ่อมแต่ละครั้ง งบประมาณในการซ่อม ถ้ามีความช ารุดเสียหายมาก อยาก
เสนอให้ชลประทานช่วยในเรื่องงบการซ่อม และระยะเวลาในการซ่อมแซม โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ า โดยโครงการ
นี้มีการตั้งคณะกรรมการทั้งหมด ๑๕ ท่าน ในการดูแลโครงการดังกล่าว 
  ๔.๗ เรื่อง การประกวดร าวงย้อนยุค 
ประธาน  เชิญ เลขานายก ชี้แจง 
เลขา นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดิฉัน นางรัชนีย์ โครวัตร เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตามที่
อ าเภอปักธงชัย มีการจัดงานเทศกาลผ้าไหมที่โคราช ๒๐๑๗ ในวันที่ ๙ – ๑๕ ธันวาคม๒๕๖๐ ในปีนี้คณะกรรมการจัด
งานได้ก าหนดให้มีการประกวดการร าวงย้อนยุค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม การออกก าลังกาย   
และความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยก าหนดประกวดระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา         
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดส่งทีมเข้าประกวด โดยมีก าหนดผู้เข้าประกวดแต่ละทีม
ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ คน โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดส่ง ๔๐ คน ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจ และความ
สามัคคีของชุมชนในต าบลตูม จะมีการจับฉลากล าดับการประกวด ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นขอเชิญทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมให้ก าลังใจ ที่ต าบลตูมที่ส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้      
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๔.๘ เรื่อง สรุปวาระการประชุมการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ าก่อนฤดู  
  เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
ประธาน  เชิญ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
                     / รองนายก.. 



๑๕ 

 

รอง นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ทุกท่าน ดิฉันนางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ าล าพระเพลิง และอ่างเก็บน้ าล าส าลายเพ่ือก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการน้ าให้ทุกภาคส่วน อย่างเป็นธรรม โดยสรุปการประชุม ดังนี้ 
  อ่างเก็บน้ าล าพระเพลิงจะส่งน้ าให้กับ ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. เกษตรกรรมจ านวน    ๕๕.๙๕  ล้าน ลบ.ม. 
๒. อุปโภค บริโภคจ านวน ๓.๕๐   ล้าน ลบ.ม. 
๓. รักษาระบบนิเวศจ านวน ๑.๓๐  ล้าน ลบ.ม. 
๔. อุตสาหกรรมจ านวน ๐.๐๗   ล้าน ลบ.ม. 

รวมแล้วจะใช้น้ า ๖๐.๘๒ ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะเหลือปริมาณน้ า วันที่ ๑ พ.ย. ๖๐ ปริมาณ ๑๔๒.๕๓ ล้าน ลบ.ม. 
  
  อ่างเก็บน้ าล าส าลายจะส่งน้ าให้กับ ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. เกษตรกรรมจ านวน ๑๔.๕๖  ล้าน ลบ.ม. 
๒. อุปโภค บริโภคจ านวน ๑.๙๔ ล้าน ลบ.ม  

รวมแล้วจะใช้น้ า ๑๖.๕๐ ล้าน ลบ.ม.คาดว่าจะเหลือปริมาณน้ า ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๐ ปริมาณ ๒๘.๗๕ ล้าน ลบ.ม. 
  ดังนั้นชาวบ้านต าบลตูมก็จะได้ท านาปรัง ในปีนี้ เพราะปริมาณน้ ามีเพียงพอต่อการเกษตรกรรม 
ที่ประชุม - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ เรื่อง การก าหนดศึกษาดูงาน 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการโดยให้ 
ท่านส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๕.๒ เรื่อง การตั้งศูนย์ระวังภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนราชการได้
ก าหนดให้มีการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ตั้งจุดบริการประชาชน ณ ศูนย์กู้ชีพต าบลตูม โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูมปรับเปลี่ยนหมุนเวียน เข้าเวรในช่วงเทศกาล เพื่อบริการผู้ที่เดินทางสัญจร ในช่วงเทศกาล 
            / ที่ประชุม.. 



๑๖ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๕.๓ เรื่อง การเฝ้าระวังไฟป่า 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ทุกท่าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม รัฐบาลได้ก าชับ ส่วนราชการเพ่ือเฝ้าระวังไฟป่าที่จะเกิดขึ้น และในพ้ืนที่ต าบลตูมของเราก็เกิดไฟป่าขึ้นทุกปี ดังนั้น
เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้น จึงจัดเวรยาม พนักงานกู้ชีพ และพนักงานต าบลตูม เพ่ือเข้าเวร
ป้องกันไฟป่า ณ ศูนย์กู้ชีพต าบลตูม 
ประธาน  ขอบคุณ นายก องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส อบต.ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้าน คลองวัด ในส่วนของการป้องกันไฟป่าในป่าชุมชน ผมอยากเสนอการท าแหล่งน้ า เพ่ือเป็น
แนวกันไฟโดยใช้น้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประธาน  ขอบคุณ  นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑    
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๕.๔ เรื่อง การท าเกษตรแนวใหม่ 
ส อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของภาคเกษตรรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการท าเกษตรแนวใหม่ 
โดยครอบครัวใดต้องการปรับเปลี่ยน ให้ไปติดต่อที่ส านักงานเกษตร และเงินที่รัฐสนับสนุนการท าเกษตรได้อนุมัติและ
โอนเข้าบัญชีแล้วจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องที่ร่วมโครงการรับทราบ  
ประธาน  ขอบคุณ นายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๕.๕ เรื่อง ก าหนดการงานเทศกาลผ้าไหมที่โคราช ๒๐๑๗ (ครั้งที่ ๑๗) 
ประธาน  เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
รอง นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ทุกท่าน กระผมนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ในส่วนของก าหนดการงานเทศกาลผ้าไหมที่โคราช ๒๐๑๗ (ครั้งที่ ๑๗) มีดังนี ้
  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิด 
    การแสดงของนักเรียน 
  ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปนิ (กุ้ง สุทธิราช) 
                / ๑๐ ธันวา..  



๑๗ 

 

  ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๐๙.๐๐ น. ออดิชั่น การประกวดร้องเพลง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
    ออดิชั่น การประกวดร้องเพลง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
    ออดิชั่น การประกวดร้องเพลง รุ่นประชาชนทั่วไป 
  ๑๘.๐๐ น. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
    รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 
    รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
    รุ่นประชาชนทั่วไป 
  ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปิน แกงส้ม เดอะสตาร์ 
  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๐๘.๓๐ น. พิธีเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
   กุมารี 
  ๑๘.๐๐ น. การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก 
  ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปิน ไอซ์ ศรัญยู 
  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๐๘.๓๐ น. พิธีเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ 
   วัฒนาพรรณวดี 
  ๑๘.๐๐ น. การประกวดวงดนตรีสตริง 
  ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปิน จ๊ะ อาร์สยาม 
  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๑๙.๐๐ น. ประกวดมิดไหมไทย 
  ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปิน ๒๕ เฮาร์ 
  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๑๙.๐๐ น. ประกวดมิดไหมไทย 
  ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปิน มนต์แคน แก่นคูณ 
  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ๑๙.๐๐ น. แฟชั่นโชว์การกุศลกิ่งกาชาดอ าเภอปักธงชัย 
  ๒๒.๐๐ น. การแสดงของศิลปิน ก๊อต จักรพรรณ์ 
ประธาน           ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 

ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
                            
        



๑๘ 

 

       
   
                
         
      
   
        
 
        
                
 


