
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๑ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน  25๖๑ 
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 นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๖ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๗ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๘ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๐ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๑ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๒ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๔ นายวิเชียรฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๖ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๐ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๑ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๒ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๓ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๔ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๕ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๖ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๗ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๒๘ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๒๙ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 



๓๐ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๖ 
๓๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓๕ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๗ นายประเสริฐ เกตุตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
๓๘ นายสนับ กิ่งสระน้อย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
๓๙ นางทองหมั้น บัวผันสระน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ ๘ 
๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง 
ประธานสภา ท าหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน   กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.๐0 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกมะม่วง เพื่อก่อสร้าง 
   อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูมแห่งใหม่ 
ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนของ
การขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วง ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้ด าเนินการ โดยยื่นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือพิจารณา และทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้เรียก ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และทางวิทยาลัยเทคนิค ร่วมประชุมหาข้อยุติในการขอใช้
พ้ืนที่ สาธารณะประโยชน์ที่ดินดังกล่าวโดยได้ข้อสรุป และข้อตกลง โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอ
ใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา และห่างจากตัวอาคารวิทยาลัยเทคนิค ๖ เมตร 
ขั้นตอนเหลือเพียงส านักงานมี่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย มาท าการออกรางวัดแบ่งเขตพ้ืนที่  ใน
ส่วนของรายละเอียดต่างๆในการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ต่อไป   
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 



หัวหน้า สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด  
พ้ืนที่สาธารณะประโยชนืท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วงมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๒๐๔ ไร่ ในส่วน
ของการใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูมแห่งใหม่ในการขอใช้
ที่ดินดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจง 
ทั้งนี้ได้มีการประชาคมในหมู่บ้าน ซึ่งจากการประชาคมชาวบ้านไม่ขัดข้อง เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ และมีความยินดีให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  “ท าเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราช 
หรือโคกมะม่วง” ดังนั้นในวันนี้ก็ขอมติจากท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ว่าขัดข้องหรือไม่ ในการ
ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ และถอนสภาพและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์  จ านวน ๓๙ ไร่ ๒ 
งาน ๗๑ ตารางวา ในการก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูมแห่งใหม่ และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆโดยไม่มี
ก าหนดระยะเวลาในการใช้ และมีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่เหลือประมาณ ๑๖๔ ไร่ทางวิทยาลัยเทคนิคขอใช้
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในส่วนนี้ 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 
ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นไม่ขัดข้องในการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือ
ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตูมแห่งใหม่และการถอนสภาพที่ดินเพ่ือขึ้นทะเบียนที่ดิน  
มติที่ประชุม  ไม่ขัดข้อง เอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม 
ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องด้วยไม่มีผู้รับเหมามารับด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง (PARA-AC) 
มาเป็นถนนลาดยาง (AC) รายละเอียด ดังนี้ 
   จากเดิม โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (PARA-AC) สายบ้านสวนหมาก –    
   พรมราช หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๑ โรงสี ช่วงที่ ๒ ศาลตาปู่) 
   เปลี่ยนเป็น โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (AC) สายบ้านสวนหมาก – พรมราช 
   หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๑ โรงสี ชว่งที่ ๒ ศาลตาปู่ ช่วงที่ ๓ โค้งบ้านนายประเสริฐ ) 
   ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต(AC) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร 
   หนา ๐.๐๕ เมตร 
ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ประธาน   เชิญ ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง  
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ผมขออธิบายข้อดี
ของการสร้างถนนลาดยาง (PARA-AC) แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ คือ ยางมะตอย
ผสมยางพารา 5% และ สารผสมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้มีคุณสมบัติที่ดีตามข้อก าหนดการผลิตยางมะตอย
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติที่ดีนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีการกระจายตัว
ของเนื้อยางธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอ ปราศจากสิ่งปลอมปน และ ไม่แยกตัวในขณะที่ปล่อยให้เย็นและในขณะ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้สามารถใช้แทนแอสฟัลต์ซีเมนต์ส าหรับปูผิวทาง ซึ่งมักจะเรียกว่า “พาราแอสฟัลต์
คอนกรีต” การใช้ยางพาราผสมยางมะตอยสามารถปรับปรุ งคุณสมบัติของยางมะตอยให้ดีขึ้น 
เนื่องจาก NRMA เมื่อน าไปใช้ในงานทางแล้วจะสามารถรับน้ าหนักการจราจรได้มากกว่า ยางมะตอยปกติ ทาง



กรมทางหลวงจึงให้พัฒนา NRMA ขึ้นมา และน ามาใช้ ปัจจุบันมีส่วนผสมของยางพารา 5% ตามการควบคุม
ของกรมทางหลวง 

  คุณสมบัติที่ดีของยางพารา เช่น มีความยืดหยุ่นดี ทนต่อความล้าได้ดี และมีความคง
ตัวสูงขึ้น ท าให้ถนนมีความคงทน และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 

  “พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ผลิตเพ่ือรองรับปัญหาของผิวทางที่เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต
เดิม ที่ต้องรับการจราจรคับคั่งหรือมีการรับน้ าหนักสูงๆ จ านวนมาก แต่อาจจะติดปัญหาเรื่องงบประมาณซ่อม
บ ารุง จึงใช้วิธีปูทับพ้ืนผิวเดิม ซ่ึงมีต้นทุนต่ ากว่า” 

  กระบวนการผลิตแอส ฟัลต์ซี เ มนต์ปรั บปรุ งคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ 
(NRMA) ละเอียด มีความเสี่ยงสูงกระบวนการผลิตที่น ายางมะตอย ผสมกับยางพารา มีความละเอียดทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการผลิต เนื่องจากยางพาราที่น ามาผลิตเป็นน้ ายางข้น 60% เมื่อ
น าเข้าสู่กระบวนการผสมกับยางมะตอย โดยใช้ความร้อนสูงเพ่ือระเหยน้ า จนเหลือแต่เนื้อยางพารา ซึ่งต้อง
   ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย เพราะน้ ากับน้ ามันเมื่อน ามาผลิตอาจจะเกิดการ
ระเบิดข้ึนได ้จึงต้องใช้เครื่องผสมเฉพาะ 

  ขณะที่การผลิตต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การผสมต้องท าให้ยางมะตอยกับยางพารา
เป็นเนื้อเดียวกันในทุกอณูไม่แยกชั้น และต้องมีระบบควบคุม เรื่องกลิ่นของแอมโมเนียที่อยู่ในน้ ายางข้น โดย
ทางบริษัทมีนโยบายด าเนินการเรื่องการก าจัดและป้องกันกลิ่นอย่างเข้มงวด 

  “ข้อสังเกตของยางมะตอยผสมยางพาราที่ดี มีคุณภาพ เนื้อยางต้องมีความเนียนใส 
ไม่มีเส้นริ้วสีขาวของยางพารา มีความยืดหยุ่นดี เมื่อน าไปผสมกับหินสามารถเคลือบหินได้ทั่วถึง ไม่มียางเยิ้ม 
หรือมองเห็นเป็นเจล ซึ่งผู้ใช้อาจเข้าใจว่ามีปริมาณยางพาราผสมอยู่มาก แท้จริงแล้วมันคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลกับคุณภาพของถนนเมื่อใช้งานไปนานถนนจะทรุดตัวและเกิดการแตกร้าว” 

  โดยทางรัฐบาลได้มีหนังสือให้ปฏิบัติตามนโยบาย แต่มีปัญหาที่ไม่มีผู้รับเหมารายใด
ได้ยื่นเรื่องเพ่ือท าโครงการนี้ จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการขอความคิดเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังกล่าว 
ประธาน   ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธาน   ผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากเดิม 
โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (PARA-AC) สายบ้านสวนหมาก – พรมราช หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๑ โรงสี ช่วงที่ 
๒ ศาลตาปู่) เปลี่ยนเป็น โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (AC) สายบ้านสวนหมาก – พรมราช หมู่ที่ ๑๑ (ช่วง
ที่ ๑ โรงสี ชว่งที่ ๒ ศาลตาปู่ ช่วงที่ ๓ โค้งบ้านนายประเสริฐ )ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต(AC) 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ซึ่งงบประมาณเท่าเดิม แต่ได้ระยะทางท่ียาวขึ้น 
ประธาน   ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 
ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
   ๖.๑ เรื่อง การขอใช้บริการรถกู้ชีพต าบลตูม 
ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่ วนของ
การให้บริหารของหน่วยบริการกู้ชีพต าบลตูมนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้การบริการอย่างเต็มความสามารถในการ



ให้บริการประชาชนในต าบลตูม หรือต าบลข้างเคียงที่ท าการร้องขอ และได้มีชาวบ้านบางรายที่ยังไม่เข้าใจ
หลักการให้บริการของหน่วยกู้ชีพในการให้บริการอย่างถูกต้อง รายละเอียดของการให้บริการมอบหมาย
หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 
หัวหน้า สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ใน
ส่วนของขั้นตอนการให้บริการหน่วยกู้ชีพต าบลตูมนั้นยังมีชาวบ้านบางท่านยังมีความไม่เข้าใจในขั้นตอนการรับ
บริการได้ก าหนดกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤตที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ไว้ 10 อาการ คือ  
   1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ  
   2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง  
   3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม  
   4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง  
   5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด 
   6.ได้รับบาดเจ็บ ต่อสมอง ต่อกระดูกสันหลังมีแขนขาอ่อนแรง มีบาดแผลที่เสียเลือด
มาก ถูกไฟฟ้าแรงสูง แผลไฟไหม้บริเวณกว้าง  
   7.ถูกยิง ถูกแทง ที่ศีรษะ ล าตัว อวัยวะส าคัญ  
   8.งูพิษกัด ซึม หายใจล าบาก หนังตาตก  
   9. ตั้งครรภ์และชัก ตกเลือดมาก มีน้ าเดิน เด็กโผล่   
   10.บาดเจ็บต่อดวงตาจากสารพิษ มองไม่ชัด  
หลักการง่ายๆ คือ เมื่อคิดว่ามีอาการฉุกเฉินเข้าข่าย 10 อาการดังกล่าวแล้ว ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ที่สายด่วน 1669 ทันที เพ่ือทางศูนย์รับเรื่องจะท าการประเมินผู้ป่วยว่าอยู่ในขั้นใด แล้วทาง
ศูนย์จะแจ้งกู้ชีพในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการไปรับผู้ป่วย แต่ในส่วนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้บริการรถฉุกเฉินแก่ชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจึงได้มี
การให้เบอร์โทรศัพท์ โดยตรงของทางศูนย์กู้ชีพต าบลตูม ดังนั้นในส่วนของการให้การช่วยเหลือต่างๆผมขอ
ความคิดเห็นจากท่ีประชุมถึงข้อตกลงต่างๆ ดังนี้ 
   ๑.ยกเลิกโทรศัพท์กู้ชีพต าบลตูมใช้เฉพาะเบอร์ศูนย์ ๑๖๖๙ 
   ๒.บริการเฉพาะเหตุฉุกเฉินเท่านั้น  
   ๓.เมื่อส่งผู้ป่วยเสร็จสามารถเดินทางกลับ หรือจะรอรับ 
   ๔.รับผู้เสียชีวิต หรือไม่รับ 
นายเกรียงไกร  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของการท าพิธีฌาปนกิจศพของชาวบ้านในต าบลตูมส่วนใหญ่จะเชิญทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วม
ประกอบพิธีในการเชิญผ้าบังสุกุล และมีการมอบเงินบริจาคจากเจ้าภาพให้กับทางศูนย์เพ่ือใช้ในกิจการของ
ศูนย์ ผมขอเสนอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมหมู่บ้านที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ รับเงินบริจาค
แทนเจ้าหน้าที่กู้ชีพ  
นายประเสริฐ  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดได้เสนอแนวคิดต่างๆ ผมขอเสนอ ดังนี้ 



   ๑.ยกเลิกโทรศัพทก์ู้ชีพต าบลตูมใช้เฉพาะเบอร์ศูนย์ ๑๖๖๙ นั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะ
ในการให้บริการเหตุที่ฉุกเฉินเร่งด่วนนั้นควรให้การช่วยเหลือโดยเร็ว ถ้าติดต่อเบอร์โดยตรงผมคิดว่าจะมีการให้
การช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
   ๒.บริการเฉพาะเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ผมเห็นด้วยเพราะนิยามของรถฉุกเฉินก็ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือรับบริการผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น การที่ หมอนัดตรวจ/หมอนัดรับยา/ หรือเหตุที่ไม่ได้ป่วย
ฉุกเฉินผมขอให้ใช้รถส่วนตัวในการไปโรงพยาบาล 
   ๓.เมื่อส่งผู้ป่วยเสร็จสามารถเดินทางกลับ หรือจะรอรับ ในส่วนนี้ผมคิดว่าทาง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณ ในการตรวจสอบ ให้เป็นดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ 
   ๔.ในส่วนของงานฌาปนกิจหมู่บ้าน ผมเห็นคงเดิมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเช่นเดิม ถ้ามี
การแจ้งเหตุเข้ามาก็ให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการได้ทันที และให้สมาชิกปฏิบัติภารกิจแทน  
นายวีรชน  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ผมขอเสนอในส่วนของการรับศพผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลกลับมาประกอบพิธีทาง
ศาสนานั้น ผมขอเสนอให้ใช้รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมด าเนินการรับแทน 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอขอบคุณ
ทุกๆท่านที่แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดต่างๆ ข้อมูลต่างๆผมจะน ามาเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๖.๒ เรื่อง การร่วมมือร่วมใจพัฒนาท าความสะอาดสวนตูมพฤกษา 
ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนของ
การประชุมคณะกรรมการสวนตูมพฤกษาที่ผ่านมา ได้ขอสรุปในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะดังกล่าว โดยที่ผ่าน
มาทางสวนตูมพฤกษาของเราได้รับรางวัลการจัดการบ้านเมืองที่ดี และทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ตั้ง
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาสวนตูมเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรที่น าพืชผลทางการเกษตรมาขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน โดยขอความร่วมมือผู้น า
ชุมชนชาวบ้าน ในพ้ืนที่ได้ร่วมกันพัฒนาท าความสะอาด ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยพร้อมเพียงกันโดย
ในวันนั้นจะมีอาหารกลางวันเลี้ยง  
ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๖.๓ เรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 
ประธาน   เชิญ นายวีรชน เชยฉิมพลี ชี้แจง 
นายวีรชน  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านได้มีชาวบ้านได้สอบถามผมว่าเมื่อไหร่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมจะด าเนินการซ่อมแซม 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของ
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเสาธารณะนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมไม่มีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการอาจ



ล้าช้าเพราะต้องรอผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการในส่วนนี้ และได้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเป็นจ านวนมาก 
ในการยื่นซ่อมของแต่ละหมู่บ้านต้องรอรวบรวมเพ่ือจะให้ผู้รับเหมาด าเนินการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๖.๔ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการหลังฝนถนนดี 
ประธาน   เชิญ นายวีรชน เชยฉิมพลี ชี้แจง 
นายวีรชน  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ไม่ทราบว่าการด าเนินโครงการหลังฝนถนนดี มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ครับ 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของ
โครงการหลังฝนถนนดี ก็อยากด าเนินการอย่างทันท่วงที โดยผมมีความคิดว่า การใช้หินคลุกในการถม ต้องมี
การปรับ หน้าดินเสียก่อน ถม และอัดให้แน่น อยู่ในขั้นตอนการรอเครื่องจักร ในการสร้างถนนบ้านสวนหมาก 
อาจล้าช้าต้องขออภัยด้วยครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๖.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการแจ้งการถูกขโมยสายไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ 
ประธาน   เชิญ นายวีรชน เชยฉิมพลี ชี้แจง 
นายวีรชน  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ไม่ทราบว่าการด าเนินการเรื่องแจ้งสายไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ ถูกขโมย มีความคืบหน้าไปถึงไหน
แล้ว ครับ 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของ
สายไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ที่ถูกขโมยนั้นผมได้มอบหมายทางเจ้าหน้าที่ แจ้งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ก าลังอยู่ในช่วงการด าเนินการ 
ที่ประชุม  รับทราบ  
   ๖.๕ เรื่อง แจ้งฝายคลองเหมืองพระช ารุด 
ประธาน   เชิญ นายเกรียงไกร ชี้แจง 
นายเกรียงไกร  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของการสร้างฝายคลองเหมืองพระ ได้งบประมาณมาจาก ธนาคาร ธ.ก.ส ในการสร้างเสร็จสิน 
แต่ช่องทางเปิดน้ ามีความคับแคบท าให้เกิดน้ าล้น ก่อให้เกิดดินพังทะลุฝาย 
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง โดยปัญหาดังกล่าว
เกิดจาก หูฝายทั้ง ๒ แห่ง อ่อน,แข็ง ไม่เท่ากัน ท าให้เกิดการพังทลาย ในการซ่อมแซมยังด าเนินการในช่วงนี้
ไม่ได้ต้องระบายน้ าออกก่อน และช้อมแซมช่วงปลายฤดูฝน  
ที่ประชุม  รับทราบ  
   ๖.๖ เรื่อง ความคืบหน้าการด าเนินการโอนย้ายประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความ 
   รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   เชิญนายชาติชาย วิไลลักษณ์ ชี้แจง 



นายชาติชาย  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีวน ผมอยากทราบความคืบหน้าการด าเนินการโอนย้ายประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของ
การรับโอนประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ทางผมและทางปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก าลังศึกษารายละเอียด กฎระเบียบต่างๆ ให้แน่ชัด ถ้าได้ความคืบหน้าอย่างไร
ผมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ 
หัวหน้า สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดใน
ส่วนของการโอนประปาหมู่บ้าน ให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมนั้น ทางนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มอบหมายให้ผมศึกษากฎระเบียบต่างๆ โดยทางหมู่บ้านต้องท าประชาคม
หมู่บ้านว่าเห็นด้วยหรือไม่ในการถ่ายโอนความรับผิดชอบมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมต้องท าแผนงาน และระบบแผนข้อมูลบุคลากรโดยต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๖.๗ เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควัน 
นายสุรสิทธ์  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่
ที่ ๘ บ้านพรหมราช ขอสอบถามเรื่องน้ ายาที่ใช้ในการฉีดพ่น หมอกควัน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีให้
เบิกหรือไม ่
หัวหน้า สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ ผู้น าชุมชน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดใน
ส่วนของ การจัดอบรมตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้าน โดยทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมได้มีอุปกรณ์และน้ ายาในการด าเนินการฉีด โดยหมู่บ้านใดมีความประสงค์ในการฉีดพ่น
หมอกควันให้ยื่นหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยมีข้อแม้ว่าแต่ละหมู่บ้านจะฉีดได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น  และน้ ายาในการสนับสนุนแต่ละหมู่บ้านจะดูตามเนื้อที่ของหมู่บ้านนั้นๆ ยกเว้นถ้าเกิดการระบาดของ
ไข้เลือดออก เพราะต้องฉีดถึง ๓ ครั้ง  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพ่ิมเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
                                  
 
        
 
 
 



    
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 


