
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม. 

………………………………………. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์  วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม  
๒ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย  กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม  
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
๗ นายประเสริฐ  โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่ 
๘ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๒่  
๙ นางอภัย  ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๒่  
๑๐ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๓่  
๑๑ นายยวน  จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๓่  
๑๒ นายสมบูรณ์  ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๔่  
๑๓ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๔่  
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๕่ 
๑๕ นายวิเชียร  ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๕่  
๑๖ นางปนัดดา  วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๖่  
๑๗ นายบุญชอบ  ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๗่  
๑๘ นายดาว  มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๗่  
๑๙ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๘่  
๒๐ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๘่  
๒๑ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๐  
๒๒ นายเฉลิมศักดิ์  ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๐  
๒๓ นางสาวเพียร  ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๑  
๒๔ นายบุญส่ง  พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๒  
๒๕ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๒  
๒๖ นายเนื่อง  พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๓  



๒ 

 

๒๗ นายชาญศิลป์  ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๓  
๒๘ นายสุชาติ  สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๔  
๒๙ นางยลรดี  ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๕  
๓๐ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๖  
๓๑ นายชาติชาย  วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๖  
๓๒ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด  
๓๓ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง  
๓๔ นาง สุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓๕ ร.ต.อ.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย  
๓๖ นายนรินทร์ กุลพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที๕่ 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
๒ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๖่  
๓ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๑  
 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุมเม่ือสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมท าหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจ าเดือน มีนาคม  
ประธาน ได้รับแจ้งจากนาย ช่วง สิงห์รักษาตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
หมู่ที่ ๑๑ ขอลาประชุม เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลนัดตรวจสุขภาพ 

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๑.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ประธาน  ได้มีการคาดการณ์ว่า หลังที่ประชุม กกต. ได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย
ในการประชุมวันที่ ๑๖ ม.ค.แล้ว ไม่เกิน วันที่ ๓ ก.พ.ทางส านักงานจะมีการจัดส่งร่างกฎหมายให้กับส านักงาน 
กกต. จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นท่ี จากนั้น ไม่เกิน  ก.พ. ก็จะ
ท าการรวบรวมข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังเพ่ือเสนอ  กกต.  โดยในวันที่ ๒๐ ก.พ.
จะมีการรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับท่ีประชุม  กกต.ได้รับทราบ และ



๓ 

 

คาดการณ์ว่าไม่เกินวันที่ ๒๓ ก.พ. จะมีการส่งร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมกับผลการรับฟังความคิดเห็นให้กับ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  หากพิจารณาขั้นตอนการออกกฎหมายดังกล่าว ถ้า กกต. ส่งร่างไปยัง ครม. 
ในวันที่ ๒๓ ก.พ. แล้ว และ ครม. พิจารณาในการประชุม ครม. นัดถัดไปคือวันที่ ๒๓ ก.พ จากนั้นก็จะส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าการตรวจสอบ คาดว่า จะแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนมี.ค. ก่อนส่งต่อให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาซึ่งจะใช้เวลารวม ๖๐ วัน  ในส่วนขั้นตอนทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้ น่าจะเสร็จสิ้นได้ในเดือนพ.ค. ขณะเดียวกันร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ขณะนี้
รัฐบาลมีการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมีการทยอยพิจารณาควบคู่ไป  ดังนั้นการเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั้นก็คาดว่า จะเกิดข้ึนได้
ในเดือน ม.ิย.นี้ เป็นความคืบหน้าในการเลือกตั้ง โดย อบจ.และ กทม. จะท าการเลือกตั้งก่อน 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง การจัดงานวันพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอ าเภอปักธงชัย  
ประธาน เชิญ รองนายกชี้แจง  
รองไตรภพ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ 
นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางอ าเภอปักธงชัยได้ก าหนดพิธีบวงสรวงสักการะ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอปักธงชัย ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้า
ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของท้าวสุรนารี แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีแด่วีรสตรีของชาติ และปลุกจิตส านึกให้เยาวชนตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และ
ด ารงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กิจกรรมในพิธี ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ พิธีวางพวง
มาลาสักการะ การแสดงสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี และการร าบวงสรวงสักการะท้าวสุรนารี ในการนี้จึงขอเชิญ
ท่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะท้าวสุรนารี โดยพร้อมเพียงกัน  
ก าหนดการ 
เวลา ๐๖.๓๐ น. พร้อมกันหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสงฆ ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลา 



๔ 

 

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีพราหมณ ์
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. พิธีร าบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาร ี

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๔.๒ เรื่อง การวิ่งคบไฟเพื่อน าไปประกอบพิธีเปิดฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธาน เชิญ รองนายกชี้แจง  
รองไตรภพ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ 
นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ก าหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัย
ชนะท้าวสุรนารี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยทางอ าเภอ
ปักธงชัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนครราชสีมาให้วิ่งคบไฟเพ่ือน าไปประกอบพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัย
ชนะของท้าวสุรนารี ขบวนที่ ๔ จุดเริ่มต้นที่อ าเภอวังน้ าเขียวบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าส านักงานเขต
เทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อ ถึงบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี รวมระยะทาง ๗๓ กิโลเมตรเขตท่ีอ าเภอปักธงชัย
รับผิดชอบการวิ่งเริ่มในช่วงหน้าค่ายทหารพรานปักธงชัย และทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดเจ้าหน้าที่ 
พนักงาน  สวมชุดตะเบงมาน ร่วมวิ่งในครั้งนี้  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๔.๓ เรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งน้ าสาธารณะ 
ประธาน เชิญ นายก อบต.ตูม ช้ีแจง 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการจัดการใช้พ้ืนที่
แหล่งน้ าสาธารณะที่ไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
นายกรัฐมนตรีได้บัญชาว่า “ให้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน เป็นผลจากการบริหารจัดการ ปล่อยปละ
ละเลยจะต้องไม่เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ จะต้องมีผู้รับผิดชอบ” ดังนั้นอยากให้ทุกๆท่านให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการน้ าสาธารณะให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ที่สุด 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๔.๔ เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 
ประธาน เชิญ นายก อบต.ตูม ช้ีแจง 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก



๕ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
มีความประสงค์สนองนโยบายของทางราชการโดยก าหนดปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปี ๒๕๖๑” และทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้ด าเนินการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาในแต่ละแห่งจะลงนามเข้าร่วมบันทึก
ข้อตกลงในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริการขยะมูลฝอย ดังนั้นจึงฝากสมาชิกน าข้อมูลดังกล่าวไป
พิจารณา และเพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๔.๕ เรื่อง การเปิดชั้นเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (๓ปีบริบูรย์) 
ประธาน เชิญ นายก อบต.ตูม ช้ีแจง 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน รับนักเรียนอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ 
ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดพรหมราช มีความพร้อมสามารถเปิดรับนักเรียนอนุบาล ๓ ปี บริบูรณ์ 
และได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน  มีมติเห็นชอบในการเปิดรับนักเรียน และผมได้ลงนาม
เห็นชอบ เพื่อสนองนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
 ๕.๑ เรื่อง ความคืบหน้าขอใช้พื้นที่สาธารณะสวนตูมพฤกษาสร้าง อบต.หลังใหม่ 
ประธาน เชิญ นายก อบต.ตูม ช้ีแจง 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการด าเนินการขอใช้พื้นที่สาธารณะต าบลตูมเพื่อเป็นพื้นที่สร้าง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่นั้นในความคืบหน้าทางหัวหน้าส านักปลัดได้ด าเนินการเรื่อง
เอกสารยื่นขอใช้พื้นที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและในส่วนของท่านนายอ าเภอปักธงชัยได้มีความ
เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ในส่วนนี้เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่และท่านได้กล่าวว่าจะน าเรื่องนี้เข้าชี้แจง
ต่อคณะกรรมการจังหวัดในการพิจารณาขอใช้พื้นที่ต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ – 



๖ 

 

 ๕.๒ เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประธาน เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 
หน.ส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดท าโครงการการอบรมให้ความรู้และการแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าเพ่ือให้ชาวบ้านได้น าวัคซีนไปฉีดให้กับสุนัข และแมวเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเพราะช่วงนี้ได้เกิด
การระบาดของโรคและท าให้มีผู้เสียชีวิตและในส่วนของการแจกวัคซีนอาจมีข้อผิดพลาด ดังนั้น จึงขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกที่รับวัคซีนไป ด าเนินการฉีดให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้ และหมู่บ้านใดที่วัคซีนเหลือให้
น ามาส่งคืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนที่หมู่บ้านใดได้รับวัคซีนไม่เพียงพอให้มาแจ้งเช่นเดียวกัน 
ส.อบต.วีรชน เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วนของวัคซีนที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ได้แจกจ่ายไปยังหมู่บ้านต่างๆนั้นส าหรับบ้านโนนวังหินวัคซีนไม่เพียงพอขอเสนอว่าไม่ควรท าการฉีดวัคซีนก่อน
ควรจะท าการตรวจเช็คให้ครบจ านวน โดยวิธีการตรวจเช็คก็มอบหมาย อสม ของแต่ละหมู่บ้านออกส ารวจ
จ านวนของ สุนัขและแมว เพื่อสรุปยอดเพ่ือขอวัคซีน 
ปลัด เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการแจกวัคซีนในบางหมู่บ้านอาจได้จ านวนไม่เพียงพอ หรือบางหมู่บ้านอาจได้
มากเกินจ านวน ดังนั้นข้อสรุปก็คือ ให้เจ้าหน้าที่ที่ท าการฉีดวัคซีน เริ่มด าเนินการฉีด และท าแบบฟอร์มเพ่ือ
แจ้งข้อมูลวัคซีนที่ท าการฉีดจริง เพื่อส ารวจว่าขาดเหลือ อย่างไรและน าส่งคืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๕.๓ เรื่อง การจัดงานสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน เชิญ นายก อบต.ตูม ช้ีแจง 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุที่ใกล้เข้ามาทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ได้สืบต่อกันมาช้านานจึงอยากเสนอการจัดงาน
ในครั้งนี้เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุ โดยรูปแบบในการจัดงาน
คล้ายกับการจัดงาน ปี ๒๕๕๗ และสถานที่ในการจัดงาน ณ ศาลากลางบ้านวังวารีวน เพราะเป็นศูนย์กลาง
ของหมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้านในต าบลตูม และยังเป็นสถานที่ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดงานดังกล่าว และวันในการ
จัดงาน คือวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑  
ประธาน ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  



๗ 

 

ประธาน ผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นควรจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ ๑๔ เมษายน หรือไม่  
มติที่ประชุม เห็นควรจัดงาน      ๒๔ ท่าน  
 ไม่เห็นสมควรจัดงาน ๓ ท่าน  
ประธาน ในส่วนของการจัดงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง  
ประธาน เชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ชี้แจง  

ผอ.กองการศึกษา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในส่วนกิจกรรม ก็ช่วงเช้ามีการรดน้ าผู้สูงอายุ การประกวด  
นางสงกรานต์ มีการแสดงร าโทน และจากนั้นมีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  

ประธาน ในส่วนของผู้สูงอายุที่เชิญท่านมาร่วมงาน ผมขอสอบถามจ านวนผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน
ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมในวันนั้น 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑  ชี้แจง 

ส.อบต.ประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ไม่ต่ ากว่า ๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒  ชี้แจง 

ส.อบต.วีรชน  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓  ชี้แจง 

ส.อบต.อดุลย์  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายอดุลย์ พระวันพรมราช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๓ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔  ชี้แจง 

ส.อบต.สมบูรณ์  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสมบูรณ์ ซอพรมราช  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๔ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๑๐ ท่านขึ้นไป  

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕  ชี้แจง 



๘ 

 

ส.อบต.สมคิด  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสมคิด เตียนโคกกรวด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๕ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖  ชี้แจง 

ส.อบต.ปนัดดา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางปนัดดา วิทยาพร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๖ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ ๑๐ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗  ชี้แจง 

ส.อบต.บุญชอบ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๑๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘  ชี้แจง 

ส.อบต.สุรสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐  ชี้แจง 

ส.อบต.บงกช  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑  ชี้แจง 

ส.อบต.เพียร  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ มากกว่า ๑๐ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒  ชี้แจง 

ส.อบต.เปลื้อง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเปลื้อง พะวันพรมราช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๒ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓  ชี้แจง 



๙ 

 

ส.อบต.เนื่อง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเนื่อง พลายตะคุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๓ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  ๑๐ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔  ชี้แจง 

ส.อบต.สุชาติ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุชาติ สอนตะคุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๔ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ มากกว่า ๑๐ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕  ชี้แจง 

ส.อบต.ยลรดี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางยลรดี ขอดตะขบ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ มากกว่า ๕ ท่าน 

ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖  ชี้แจง 

ส.อบต.ชาติชาย  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ มีจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ มากกว่า ๓๐ ท่าน 

ที่ประชุม - รับทราบ -  

ประธาน ในส่วนของการจัดการประกวดนางสงกรานต์หลักเกณฑ์ผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างไร  

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการ
กองช่างผมขอเสนอหลักเกณฑ์ ผู้ที่สมัครประกวดนางสงกรานต์ ต้องมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และส่งเข้าประกวด
หมู่บ้านละ ๑ ท่าน โดยกรรมการขอเสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกหมู่บ้านเป็นกรรมการ
ตัดสิน การประกวดนางสงกรานต์และเป็นกรรมการตัดสินกีฬาพ้ืนบ้าน 

ประธาน ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง  

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่  

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบหลักเกณฑ์และคณะกรรมการตัดสิน  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ – 

ประธาน ในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ให้สมาชิกช่วยกันเสนอว่าจะมีกีฬาประเภท
ใดบ้าง และหลักเกณฑ์ผู้เข้าแข่งขัน 



๑๐ 

 

ส.อบต.เปลื้อง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเปลื้อง พะวันพรมราช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  หมู่ที่ ๑๒  ผมขอเสนอกีฬา มวยทะเล ในการแข่งขัน หลักเกณฑ์
หมู่บ้านละ ๑ ท่าน ไม่จ ากัดอายุ 

ประธาน ขอบคุณ ส.อบต.เปลื้อง  

ส.อบต.ยลรดี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางยลรดี ขอดตะขบ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  หมู่ที่ ๑๕ ดิฉันขอเสนอ กีฬาแข่งหัวเราะ หลักเกณฑ์ผู้เข้าแข่งขัน ชายหรือ
หญิงก็ได้ หมู่บ้านละ ๑ ท่าน อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 

ประธาน ขอบคุณ ส.อบต.ยลรดี  

ส.อบต.ดาว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอกีฬา ว่ายน้ า เข้าแข่งขัน  หลักเกณฑ์ผู้เข้าแข่งขันดูตามความ
เหมาะสม  

ประธาน ขอบคุณ ส.อบต.ดาว  

ส.อบต.ชาญศิลป์  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  หมู่ที่ ๑๓ ผมขอเสนอการร าสวยงาม เข้าแข่งขัน โดยมีหลักเกณฑ์ ส่งเข้า
แข่งขันหมู่บ้านละ ๑ คู่ ชายหรือหญิงก็ได้ แต่ถ้าเป็นหญิงทั้งคู่ต้องแต่งกายเป็นชาย ๑ ท่าน อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

ประธาน ขอบคุณ ส.อบต.ชาญศิลป์  

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอประเภทกีฬาอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเรื่อง
ประเภทกีฬาที่เข้าแข่งขันและหลักเกณฑ์ต่างๆ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ – 

 ๕.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการตรวจสอบฟาร์มหมูจากข้อร้องเรียน 
ประธาน เชิญ ส.อบต.บุญชอบ ชี้แจง  
ส.อบต.บุญชอบ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  หมู่ที่ ๗ ในส่วนปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านต าบลตูม ที่ได้ประสบ
ปัญหาเรื่องฟาร์มหมูปล่อยสิ่งปฏิกูล ลงสู่ล าน้ าท าให้น้ าเน่าเสียนั้น ตามที่ได้มีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ



๑๑ 

 

และให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและได้ครบก าหนดเวลาดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้เข้าตรวจสอบขอ
เสนอนายกแจ้งผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมสภา 

นายกฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการเข้าตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงหมูทางฟาร์มได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยมิได้ปล่อยน้ าเสียลงสู่ล าน้ า ตามหลักเกณฑ์ของสาธารณะสุข แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นที่ยังส่งผลกระทบ
กับประชาชนในชุมชน  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๕.๕ เรื่อง ความคืบหน้าพื้นที่ นสล.บุงโดน 
นายกฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม       
รอง สว.(สส)สภ.ปัก ธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของที่ นสล.บุงโดนยังตกลงเรื่องแนวเขตยังไม่มีข้อสรุป โดยได้ด าเนินการ
ท าหนังสือและประสานทางองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษมเพ่ือให้มีความชัดเจน และอาทิตย์นี้น่าจะมีความ
คืบหน้าเรื่องเขตพ้ืนที่  
ที่ประชุม - รับทราบ – 

ประธาน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

ประธาน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอข้อราชการต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้บริหาร สว.(สส)สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วน
ราชการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง 
 

ประธาน   ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
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	ที่ประชุม - รับทราบ –
	๕.๒ เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	ประธาน เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง
	หน.สำนักปลัด เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้จัดทำโครงการการอบรมให้ความรู้และการ...
	ส.อบต.วีรชน เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วนของวัคซีนที่...
	ปลัด เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม       รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการแจกวัคซีนในบางหมู่บ้านอาจได้จำนวนไม่เพียงพอ ...
	ที่ประชุม - รับทราบ –
	๕.๓ เรื่อง การจัดงานสงกรานต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม
	ประธาน เชิญ นายก อบต.ตูม ชี้แจง
	นายกฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม       รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุที่ใกล้เข้ามาทางองค์ก...
	ประธาน ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
	ประธาน ผมขอมติที่ประชุมว่า เห็นควรจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ ๑๔ เมษายน หรือไม่
	มติที่ประชุม เห็นควรจัดงาน      ๒๔ ท่าน
	ไม่เห็นสมควรจัดงาน ๓ ท่าน
	ประธาน ในส่วนของการจัดงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
	ประธาน เชิญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจง
	ผอ.กองการศึกษา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในส่วนกิจกรรม ก็ช่วงเช้ามีการรดน้ำ...
	ประธาน ในส่วนของผู้สูงอายุที่เชิญท่านมาร่วมงาน ผมขอสอบถามจำนวนผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านที่เชิญมาร่วมกิจกรรมในวันนั้น
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑  ชี้แจง
	ส.อบต.ประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒  ชี้แจง
	ส.อบต.วีรชน  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงา...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓  ชี้แจง
	ส.อบต.อดุลย์  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔  ชี้แจง
	ส.อบต.สมบูรณ์  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕  ชี้แจง
	ส.อบต.สมคิด  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๕ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้า...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖  ชี้แจง
	ส.อบต.ปนัดดา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางปนัดดา วิทยาพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่ว...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗  ชี้แจง
	ส.อบต.บุญชอบ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงา...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘  ชี้แจง
	ส.อบต.สุรสิทธิ์  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐  ชี้แจง
	ส.อบต.บงกช  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๐ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑  ชี้แจง
	ส.อบต.เพียร  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๑ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒  ชี้แจง
	ส.อบต.เปลื้อง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓  ชี้แจง
	ส.อบต.เนื่อง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเนื่อง พลายตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๓ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔  ชี้แจง
	ส.อบต.สุชาติ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุชาติ สอนตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๔ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมง...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕  ชี้แจง
	ส.อบต.ยลรดี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางยลรดี ขอดตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมง...
	ประธาน เชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖  ชี้แจง
	ส.อบต.ชาติชาย  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๖ มีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้า...
	ที่ประชุม - รับทราบ -
	ประธาน ในส่วนของการจัดการประกวดนางสงกรานต์หลักเกณฑ์ผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างไร
	ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างผมขอเสนอหลักเกณฑ์ ผู้ที่สมัครประกวดนางสงกรานต์ ต้องมีอายุ ๖๐ ปี...
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