
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๖๑ 

วันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๖๑ 

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 นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นายประเสริฐ  โครวัตร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑ 
๗ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๒ 
๘ นางอภัย  ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๒ 
๙ นายอดุลย์   พระวันพรมราช สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๓ 
๑๐ นายยวน  จอเกาะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๓ 
๑๑ นายสมบูรณ ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๔ 
๑๒ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๔ 
๑๓ นายวิเชียร  ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๕ 
๑๔ นายประทวน  ทุมเมืองปัก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๖ 
๑๕ นางปนัดดา  วิทยาพร  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๖ 
๑๖ นายบุญชอบ  ตริตรอง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๗ 
๑๗ นายดาว  มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๗ 
๑๘ นางธัญญาภรณ์  มีเกาะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๙ 
๑๙ นางรัชนี  วิสันเทียะ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๙ 
๒๐ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๐ 
๒๑ นายเฉลิมศักดิ์  ชิดตะขบ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๐ 
๒๒ นางสาวเพียร  ไวทยโสภิต  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๑ 
๒๓ นายช่วง  สิงห์รักษาตระกูล สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๑ 
๒๔ นายบุญส่ง  พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๒ 
๒๕ นายเปลื้อง  พะวันพรมราช สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๒ 
๒๖ นายเนื่อง  พลายตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๓ 



๒ 

 

๒๗ นายชาญศิลป์  ขาตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๓ 
๒๘ นายสุชาติ  สอนตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๔ 
๒๙ นางยลรดี  ขอดตะขบ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๕ 
๓๐ นางสาวสมคิด  ตราฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๖ 
๓๑ นายชาติชาย  วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๑๖ 
๓๒ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓๓ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓๔ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๕ นางเบญจพร  ผังฉิมพลี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑๓ 
๓๖ นางกรรณิการ์  สุทธิประภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๒ 
๓๗ นายประจวบ  ไกลพรมราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
๓๘ นางวิภาวดี  เอียดตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔  
๓๙ นายเรืองยศ  จันทรขัมมา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางสมคิด  เตียนโคกกรวด สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๕ 
๒ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่๘ 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง การออกรางวัดของส านักงานที่ดิน 
ประธาน  ในส่วนของส านักงานที่ดินได้ออกประกาศ ส าหรับประชาชนที่มีที่ดิน ที่ยังไม่ได้ท าการออก
โฉนด ให้ไปแจ้งที่ส านักงานที่ดินปักธงชัย ในการให้เจ้าหน้าที่ออกมาท าการออกรางวัดให้ จึงฝากให้สมาชิก
ประชาสัมพันธ์ ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อรับทราบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ - 
  ๑.๒ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลตูม 
๒. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล/ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๓. ควบคุมการท างานของคณะผู้บริหาร 
         /๔.เข้าร่วม 



๓ 

 

๔. เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมตามสมัยประชุม 
ที่ประชุม  - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  เชิญนายกองค์กาสรบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ใน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ด าเนินการทุกปี เพราะทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ เพ่ือให้เด็กๆในชุมชนหรือ ที่ใกล้เคียง ได้มาร่วมกิจกรรม เพ่ือความสนุก 
เพลิดเพลิน กลา้แสดงออกในการท ากิจกรรม และ ยังมีการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์วังวารีวน และศูนย์พรม
ราช มีการจับรางวัลของเล่นอีกมากมาย ในปีนี้ก็จะจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ สถานที่
จัดงานหน้าที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการจัดซุ้มโรงทาน ก็แบ่งการท าซุ้มเหมือนทุกปี 
คือ ๔ หมู่บ้าน ต่อ ๑ โซน โดยจะขอสนับสนุนโรงทานจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประชาชนที่สนใจในการท า
โรงทาน เพื่อที่จะให้เด็กๆ หรือผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนั้นได้ร่วมรับประทานอาหาร ดังกล่าว 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
  ๔.๒ เรื่อง เพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนพัฒนา ๔ ปี 
ประธาน  เชิญนายกองค์กาสรบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมใน
ส่วนของแผนพัฒนา ๔ ปี ทุกหมู่บ้านได้ท าแผนเข้ามาในการพัฒนาหมู่บ้านในปี ๖๒ แต่ถ้าหมู่บ้านใดมีความ
ต้องการเปลี่ยนแปลงแผน โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญของพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน สามารถมาแจ้งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม เพื่อปรับปรุงแผน ส่วนรายละเอียดต่างๆเชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของ
การปรับปรุงแผนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดท าแผนพัฒนา ๔ ปี และหมู่บ้านใดต้องการปรับปรุง
แผน หรือในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ยังมิได้ด าเนินการ ในปี ๒๕๖๒ ให้มาแจ้งปรับปรุงแผน หรือเพ่ิมเติมแผน
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะจัดเจ้าหน้าที่ ออกประชาคมในแต่ละหมู่บ้านที่ท าการร้องขอปรับปรุงแผน 
          /หรือเพ่ิมเติม 



๔ 

 

หรือเพ่ิมเติมแผนต่อไป และในส่วนของการเพิ่มเติมแผนนั้นต้องมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือมีความเดือดร้อนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง 
ประธาน  ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 
นายธานินทร์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผมขอเสริมในส่วนที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง ในส่วนของการปรับปรุงแผนนั้นให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมที่มีความประสงค์ได้แจ้งต่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือที่จะเข้าบรรจุแผน
ในเดือน เมษายน นี้ และในส่วนของ แผนงานที่เกินงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก็สามารถยื่น
แผนได้ เพราะอาจมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล เข้ามาสนับสนุน 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด 
นายเกรียงไกร  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอสอบถาม 
และหารือ ในส่วนของประปาหมู่บ้าน สามารถเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา ๔ ปีได้หรือไม ่
ประธาน  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วน
ของประปาหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพราะมีกองทุนประปาหมู่บ้านอยู่แล้ว
ในส่วนของการซ่อมแซมก็ใช้งบประมาณกองทุนประปาหมู่บ้าน หรืองบประมาณไม่เพียงพอก็ขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็จะจัดสรรงบประมาณรวมกับ
งบประมาณของกองทุนประปาหมู่บ้านเพ่ือท าการซ่อมแซม   
ประธาน  ขอบคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
นายเกรียงไกร  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอสอบถามว่า
ถ้าต้องการเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมเป็นผู้ดูแล ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
ประธาน  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วน
ของการรับโอนประปาหมู่บ้านโดยอาจเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยต้องมาแจ้งกับ
เจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงแผนและทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ต้องออกประชาคมหมู่บ้านเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากชาวบ้านว่าเห็นชอบหรือไม่อย่างไร 
          /ที่ประชุม 



๕ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๔.๓ เรื่องอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
ประธาน  เชิญนายกองค์กาสรบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
โดยมีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครจิตอาสา เพ่ือเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เพ่ือปลูกฝังให้คนไทยมีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกมีบทบาท ดังต่อไปนี้ 

๑. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

๒. เฝ้าระวังสอดส่องดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

๓. สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

๕. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการภาคเอกชน และ
เครือข่าย อถล. เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
นายธานินทร์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ในส่วนของอาสาสมัคร อถล. เป็นนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อยากให้ผู้ที่สนใจ มีความ
สมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการท างานด้านรักษ์โลก มาสมัคร โดยจะมีบัตรประจ าตัวอาสาสมัคร มี
เสื้อ และมีงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือมาท ากิจกรรมรักษ์โลก โดยยื่นใบสมัครได้ท่ี นักจัดการงานทั่วไป 
  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ 
เดือน 

๒. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
   คุณสมบัติในการสมัคร 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๗ ปี บริบูรณ์ 
  ๓. มีภูมิล าเนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
  ๔. มีความสมัครใจและมีจิตอาสา 
          /๕.มีความ 



๖ 

 

  ๕. มีความเสียสละและอุทิศตนในการท างานเพื่อส่วนรวม 
  ๖. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการท างานโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม 
  ๗. เปิดโอกาสให้กับตนเองและผู้อ่ืนแสวงหาความรู้ และเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
ที่ประชุม  - รับทราบ - 
ประธาน  ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 
  ๕.๑ เรื่อง การจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประธาน  เชิญ รองเกรียงไกร ชี้แจง 
นายเกรียงไกร  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในฐานะที่ผม
เป็นประธานคณะกรรมการจัดการกีฬาต้านยาเสพติด อยากเสนอให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ งดการแข่งขันกีฬา 
เพราะท่ีผ่านมาในปีแรกๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชนในการส่งตัวนักกีฬาเพ่ือเข้าแข่งขันเป็นอย่างดี แต่
ในปีหลัง ไม่ได้รับความร่วมมือ หรืออาจเป็นเพราะไม่มีตัวนักกีฬา เพราะต่างก็ท างานไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัด
หรือในพ้ืนที่ ดังนั้นผมขอเสนอให้ปีนี้งดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว 
ประธาน  ขอบคุณ รองเกรียงไกร สร้อยตะคุ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย 
อบต.ประเสริฐ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่
ที่ ๑ บ้านคลองวัด ในส่วนของการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมต้านยาเสพติดนั้น เป็นโครงการที่
ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในแต่ละหมู่บ้าน ได้ออกก าลังกาย สร้างความสามัคคีในชุมชนต าบลตูม ดังนั้นผม
ขอเสนอให้มีการจัดการกีฬาต้านยาเสพติด ในทุกๆปี และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน รักการออกก าลังกาย 
เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน 
ประธาน  ขอบคุณ นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมใน
ส่วนของงบประมาณในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นได้ตั้งงบประมาณไว้ทุก
ปี ในส่วนของผู้บริหาร ก็ฟังเสียงข้างมากจาก มติที่ประชุมว่าเห็นสมควรจัดงานกีฬา หรือไม่จัดอย่างไร 
ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ
ว่าจะจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดในปี พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม ่
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดกีฬาต้านยาเสพติดปี พ.ศ.๒๕๖๑  ๒   ท่าน 
  เห็นชอบให้งดจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๔   ท่าน 
                        /ประธาน 



๗ 

 

ประธาน  ตามมติที่ประชุมเห็นชอบให้ปี พ.ศ.๒๕๖๑ งดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ต้านยาเสพติด 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
  ๕.๒ เรื่อง โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มสตรี 
ประธาน  เชิญนายกองค์กาสรบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้เล็งเห็นถึงการพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ดังนั้นจึงมี
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเพ่ือน าตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ไปศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้จากการศึกษาดูงาน
ในอาชีพต่างๆมาพัฒนาชุมชนต าบลตูม เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในต าบล 
  ๕.๓ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ประธาน  เชิญนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗  ชี้แจง 
อบต.บุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ 
๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก โดยไฟฟ้าแสงสว่างบ้านใหม่ป่าตะแบกได้มีการซ่อมแซมและช ารุดบ่อยครั้ง อยาก
สอบถามกองช่างถึงการด าเนินการซ่อมแซมว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ได้ด าเนินการจ้างเหมาช่างไฟฟ้ามาด าเนินการโดยหมู่ ที่ ๗ 
จะรับไปตรวจสอบ โดยผู้รับหมารายนี้ถ้าซ่อมแล้วช ารุดให้แจ้งได้ทันทว้งที ่เพ่ือช่างจะเข้าไปดูและแก้ไข 
ประธาน  ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่าง  
  ๕.๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงโครงการ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด 
ประธาน  เชิญนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑  ชี้แจง 
อบต.ประเสริฐ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่
ที่ ๑ บ้านคลองวัด ในส่วนของโครงการสนามกีฬาบ้านคลองวัด ได้มีการประชุมหมู่บ้านโดยได้ตกลงในที่
ประชุมขอเสนอโครงการสร้างสนามกีฬาที่ยังมิได้ด าเนินการนั้น ตามมติที่ประชุมหมู่บ้านอยากเปลี่ยนแปลงมา
เป็นโครงการลานเอนกประสงค์แทนโครงการดังกล่าว อยากทราบว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
ประธาน  เชิญนายกองค์กาสรบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมใน
ส่วนของโครงการสร้างสนามกีฬาบ้านคลองวัด หมู่ที่ ๑ นั้น โดยโครงการนี้มีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาได้ประมูล 
              /งานแล้ว 
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งานแล้วปล่อยทิ้งงานโดยไม่มาท าการก่อสร้าง โดยผมจะสั่งการเจ้าหน้าที่ประสานท้องถิ่นจังหวัดในเรื่องยกเลิก
โครงการสร้างสนามกีฬา และเปลี่ยนมาเป็นโครงการสร้างลานเอนกประสงค์แทน ผลจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องรอ
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
  ๕.๕ เรื่อง ความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนบ้านพรมราช 
ประธาน  เชิญนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ ชี้แจง 
อบต.สุรสิทธิ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ 
บ้านพรหมราช ทางหมู่บ้านพรมราชได้ท าหนังสือแจ้งซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดความช ารุดที่ส่งผลให้
เกิดความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของประชาชน จึงอยากสอบถามเรื่องช่างที่จะมาซ่อมแซมถนนว่าจะมา
ซ่อมวันใด 
ประธาน  เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมในส่วนของผู้รับเหมาในการซ่อมแซมถนนนั้นได้เชิญผู้รับเหมามาคุยกับฝ่ายบริหารเรื่องการเข้ามา
ซ่อมแซมโดยผู้รับเหมา แจ้งว่าจะมาซ่อมแซมวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
  ๕.๖ เรื่อง การรับเงินช่วยเหลือเรื่องข้าวจากรัฐบาล 
ประธาน  เชิญนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗  ชี้แจง 
อบต.บุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ 
๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ ๑,๒๐๐ บาทนั้นบางท่าน
ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนแล้วก็สามารถถอนเงินมาใช้ได้ ส าหรับบางท่านที่รัฐบาลยังโอนเงินมาไม่ครบ
จ านวน อย่ารีบถอน เพราะรัฐบาลจะโอนเงินเป็น ๒ ช่วง ถ้าถอนเงินไปแล้วอาจจะได้เงินไม่ครบ ดังนั้นจึงอยาก
ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในส่วนนี้ด้วย โดยสามารถตรวจสอบทางธนาคาร ธกส.  
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
  ๕.๗ เรื่อง การปลูกอ้อย 
ประธาน  เชิญนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗  ชี้แจง 
อบต.บุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ 
๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของภาคเกษตร ทางเกษตรอ าเภอปักธงชัย แจ้งยังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในการ
ปลูกอ้อย โดยรัฐบาลจะช่วยเรื่องค่าไถ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท และช่วยเรื่องผลผลิตไร่ละ ๕ ตัน ดังนั้นจึงฝาก 
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ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นท่ี ที่มีความสนใจให้ไปติดต่อที่เกษตรอ าเภอปักธงชัย 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
  ๕.๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการสวัดดีปรองดอง 
ประธาน  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของ
เอกสารที่แจกเรื่องโครงการสวัดดีปรองดอง ฝากให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ได้เข้าใจ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอข้อราชการต่อที่ประชุมอีก หรือไม่
เมื่อไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้บริหาร หัวหน้าสายตรวจ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง 
 

ประธาน   ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
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