
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน กันยายน  ๒๕๖๑ 

วันที่ ๔ กันยายน  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 นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๗ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๑ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 



๒ 

 

๒๗ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๒ 
๒๙ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๑ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๒ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๓ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๔ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓๕ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓๖ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓๗ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นาย เฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๐   
 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุมเม่ือสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมท าหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจ าเดือน มีนาคม 
ประธาน ได้รับแจ้งจากเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอ
ลาประชุม 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 เพื่อส่งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพ้ืนที่ จากนั้น ไม่เกิน  ก.พ. ก็จะ
ท าการรวบรวมข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังเพ่ือเสนอ กกต.   โดยในวันที่ ๒๐ ก.พ.
จะมีการรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับที่ประชุม กกต.ได้รับทราบ และ



๓ 

 

คาดการณ์ว่าไม่เกินวันที่ ๒๓ ก.พ. จะมีการส่งร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมกับผลการรับฟังความคิดเห็นให้กับ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 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  ในส่วนขั้นตอนทูลเกล้าเพ่ือลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้ น่าจะเสร็จสิ้นได้ในเดือนพ.ค. ขณะเดียวกันร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ขณะนี้
รัฐบาลมีการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมีการทยอยพิจารณาควบคู่ไป  ดังนั้นการเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั้นก็คาดว่า จะเกิดขึ้นได้
ในเดือน มิ.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 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประธาน เชิญเลขานุการนายก ชี้แจง  

นายรัชนีย ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวรัชนีย์ โครวัตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมสถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค ๕๐๖ สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ ๔ 
กันยายน ๑๕๖๑) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม ๕๒,๖๗๐ ราย เพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 
๒,๕๙๑ ราย อัตราป่วย ๘๐.๐๑ ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๕๒.๘ (๑.๕ เท่า) ผู้ป่วยเสียชีวิต ๖๙ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ 
การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 
๒๗๐.๙๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี (๒๐๘.๘๐) อายุ ๑๕-๒๔ ปี (๑๔๘.๕๐) อายุ 
๐-๔ ปี (๙๐.๖๗) และ อายุ ๒๕-๓๔ ปี (๗๔.๒๘) ตามลาดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อย
ละ ๔๘.๖๒ รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ ๑๘.๖๕) ผู้ป่วยเพศชาย ๒๗,๒๒๑ ราย เพศหญิง ๒๕,๔๔๙ 
ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ ๑ : ๐.๙๓ การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค 
พบว่าภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ ๙๗.๓๔ ต่อประชากรแสนคน จ านวนผู้ป่วย ๒๑,๕๘๖ ราย 
รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ อัตราป่วย ๘๘.๙๘ ต่อประชากรแสนคน จ านวนผู้ป่วย ๑๑,๐๔๐ ราย ภาคใต้ 
อัตราป่วย ๘๓.๐๐ ต่อประชากรแสนคน จ านวนผู้ป่วย ๗,๗๓๒ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 



๔ 

 

๕๖.๑๔ ต่อประชากรแสนคน จ านวนผู้ป่วย ๑๒,๓๑๒ ราย ตามล าดับ ดังนั้น การป้องกันพาหะน าโรคเป็นสิง
ส าคัญในการป้องกันและช่วงนี้ฝนตกชุบ ทุกพ้ืนที่แจ้งประชาสัมพันธ์การดูแลบุตรหลานในบ้านและถ้ามีความ
ประสงค์ในการใช้เครื่องฉีดพ่นให้ด าเนินการยื่นหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์
ในการฉดีพ่นหมอกควัน 

ส.อบต.วีรชน เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๒ บ้าน
โนนวังหิน ในส่วนของการเกิดโรคไข้เลือดออกนั้นช่วงนี้ฝนตกชุก ในการขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการฉีดพ่น
หมอกควันผมขอเสนอให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

หน.สน.ปลัด เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการ
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้นผมได้ประสาน ทางโรงพยาบาล และทาง อสม โดยทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม สนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควัน และน้ ายาในการฉีดพ่น โดยทางหมู่บ้านต้องท าหนังสือยื่น
เข้ามาขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์และน้ ายาที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ถ้าหมู่บ้านใดต้องการรณรงค์
การป้องกันโรคไข้เลือดออกก็สามารถแจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเพ่ือสนับสนุนในส่วนต่างๆได้  
ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

 ๕.๑ เรื่อง การก าหนดงานวันเข้าพรรษา 

ประธาน  เชิญนางสาวเพียร ไวทยโสภิต ชี้แจง 

ส.อบต.เพียร  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่
๑๑ บ้านสวนหมาก ในส่วนของการก าหนดการจัดงานเข้าพรรษาเราก็จัดท าทุกปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการท าบุญ 
และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยในทุกครั้งเราจะถวายน้ าปานะในวันพระ ซึ่งตรงกับวันที่ ๙,๑๗,๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๑ ส าหรับเงินที่เราได้ร่วมกันท าบุญในครั้งนี้เก็บได้จ านวนเงิน  2,300.-บาท  วันพระต่อไปซึ่ง
ตรงกับวันที่  9  กันยายน  2561 นี้น่าจะเหมาะยกตัวอย่างว่าเราต้องส ารวจก่อนว่าจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันเข้าพรรษามีก่ีคน  วันเดียวคงจะไม่เสร็จเพราะจ านวนวัดในต าบลเรามีจ านวน  7  วัด   

รองประธานสภา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รายละเอียดช่วงเช้าผมคิดว่าไม่สะดวกผมขอเสนอช่วงเวลา  13.00 น. ถึงเวลา  16.00 น. ให้ผู้เข้าวัดได้ท า
กิจวัตรเช่นสวดมนต์ก่อนครับ  และควรแบ่งเป็น  2  วันในการจัดงาน 

นายธานินทร์    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด สืบเนื่องมาจากวันเข้าพรรษาเรา
ด าเนินการทุกปีผมขอเสนอเป็นวันท าการของงานราชการเพราะพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
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ประธาน ผมขอมติในที่ประชุมในวันจัดงานวันเข้าพรรษาในครั้งนี้ ว่าควรจัด สองวันในวันท าการ ใน
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย เป็นเอกฉันท์  

ประธาน สรุปการจัดงานวันเข้าพรรษาวันจันทร์ที่ 17  กันยายน  2561  นี้เราจะไปวัดพรหมราช
,วัดพระธรรมวรนายก(โนนแต้ว),วัดโพธิ์เมืองสามัคคี,และวัดวังวารีวน  และในวันที่  24  กันยายน  2561  นี้
เราจะไปวัดคลองวัด,วัดคลองตะคร้อ,วัดสวนป่าไผ่พรดี,และวัดใหม่ของเราชื่อวัดพุทธอุทยานส าราญธรรม  

ที่ประชุม รับทราบ 

รองประธานสภา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   
ผมยากจะฝากเรื่องการเก็บเงินเพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการเงินที่จะเลี้ยงน้ าปานะพระสงฆ์และพ่อขาวแม่
ขาวที่เข้าร่วมกิจกรรมขอปรึกษาในการด าเนินการดังกล่าว 

นายประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ  โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
หมู่ที่ 1 บ้านคลองวัด  ผมขอเสนอในการเก็บเงินค่าใช้จ่ายควรเก็บเช่นเดิมถ้ายอดเงินด าเนินการไม่เพียงพอให้
ด าเนินการเก็บอีกครั้ง 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นนอกจากนี้หรือไม่ 
ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการเก็บเงินค่าใช้จ่ายเช่นเดิม 
ที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

 ๕.๒ เรื่อง งานวันเกษียณอายุข้าราชการครูโรงเรียนวังวารีวน,วัดพรหมราช 
ประธาน ขอแจ้งงานวันเกษียณอายุราชการของครูโรงเรียนวัดวังวารีวน จัดเป็นโต๊ะจีนเพ่ือเลี้ยงใน
งานวันเกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายโต๊ะละ  2,500. -บาท  และวัดพรหมราชมีการจัดโต๊ะจีนเช่นกัน  โต๊ะละ  
2,000.-บาท  ให้ทุกคนได้ร่วมใจไปร่วมงานครั้งนี้ ตกลงกันว่าใครจะนั้งกับใครเพ่ือที่จะได้ด าเนินการจองโต๊ะ 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่ครูที่จะเกษียณอายุในครั้งนี้ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจของอ าเภอปักธงชัย  
นายธานินทร์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด  ก าหนดจัดงานวันพัฒนาในการ
จัดท ากิจกรรมโครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจของอ าเภอปักธงชัย เราได้ท าการตัดหญ้าบริเวณเลียบ
คลองชลประทานล าพระเพลิง   ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 12  กันยายน  2561  นั้น  โดยมีนายอ าเภอปักธงชัยเข้า
ร่วมกิจกรรมเปิดงานในครั้งนี้ด้วยครับ  เราจะเริ่มเปิดโครงการที่บ้านสวนหมากบริเวณคลองส่งน้ าล าพระเพลิง 
บ้านสวนหมาก  หมู่ที่ 11  ต าบลตูม  ถึงบริเวณบ้านหนองจอก  หมู่ที่ 13  ต าบลตูม  ขอเชิญสมาชิก ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ 

ประธาน ในส่วนของโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  ในวันที่ 12  กันยายน  2561  
ณ  บริเวณคลองส่งน้ าล าพระเพลิง  บ้านสวนหมาก  หมู่ที่ 11 ต าบลตูม  เวลา 09.00 น. นะครับ  ในเรื่อง
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การใส่เสื้อให้ใส่เสื้อจิตอาสา ถ้าใครไม่มีให้ใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมน าอุปกรณ์การเครื่องตัดหญ้ามาด้วยครับ  ส่วน
เรื่องเลี้ยงน้ าปานะช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเราใส่เสื้อสีขาวนะครับ  
ที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.๔ เรื่อง พบปะสังสรรค์ครบรอบ  5  ปี 
รองประธานสภา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   
เรื่องครบวาระ  4  ปี  ในการสังสรรค์ก็เป็นสิ่งที่ดีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เป็นปีที่ 5  แล้ ว  เบื้องต้น  4  ปี  
ก็สังสรรค์แล้ว ปีนี้เป็นปีที่ 5  แล้วเพราะเป็นวาระพิเศษนายกขอเสนอจะพาไปจังหวัดจันทบุรี  แต่ถ้าเป็น
ต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี เราจะได้มีเวลาพักผ่อนเพราะระยะทางไม่ไกล   และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยผมขอ
ความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่านครับ 

ประธาน ถ้าเป็นอ าเภอ ครบุรี ผมขอเสนอว่าจะมีเวลาพักผ่อนและประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาก็คือ
ไม่มีที่พักคงไม่สะดวกในการเดินทางกลับ  

นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในการ
ประชุมครั้งที่แล้ว  เรื่องงานพบปะสังสรรค์ครบรอบ  5  ปี  ซึ่งเป็นวาระพิเศษการบริหารบ้านเมืองในครั้งนี้ผม
ขอเสนอจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งสถานที่ตรงนี้สวยงามมากบรรยากาศดีครับติดกับทะเลมีการล่องแพบนแกว่งล า
คลองลงสู่ทะเลช่วงที่ลากเรือบรรยากาศดีค่ าคืนมีหิงห้อยสวยงามมากครับ ตกลงค่าใช้จ่ายเขาเสนอหัวละ  
1,600.-บาทต่อคน  พร้อมที่พักครบและเมนูอาหารทะเลไม่อ้ันครับ  ถือเป็นสิ่งที่ดีในบรรยากาศแปลกใหม่  
ในส่วนค่าใช้จ่ายเราช่วยกัน  ในเรื่องเครื่องดื่มเราช่วยกันครับให้เราช่วยกันพิจารณาผมขอเสนอจังหวัดจันทบุรี
ครับ    

ประธาน เราไปกัน 2 วัน  ค่าใช้จ่ายคนละ  1,700.-บาท และเครื่องดื่มเราหารกัน พอไหมครับ 

รองประธานสภา เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ผมเห็นด้วยกับทางท่านนายก  เราควรเก็บเงินค่าเครื่องดื่มค่าที่พัก  ค่าอาหารคนละ  2,000.-บาท ผมขอ
เสนอน่าจะเหมาะสมครับ และยากให้ไปกันทุกคน  มีเพ่ือนสมาชิกหลาย ๆ  ท่านยังเข้าพรรษาอยู่เรื่อง
เครื่องดื่มขอเสนอให้ไปช่วงออกพรรษาน่าจะเหมาะสม  และไปช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถ้าใครต้องการจะ
น าคนในครอบครัวไปก็สามารถน าไปได้  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพ่ือการสร้างความสามัคคี
ในส่วนงานด้านต่างๆ ครับ   

ประธาน ผมยากทราบค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร 

นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม         
ขอเพ่ิมเติมอยากทราบจ านวนผู้ที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และใครที่ประสงค์จะน าครอบครัวไป ผมขอเสนอ
ช่วงวันที่  3-4  พฤศจิกายน  2561  คงเหมาะสม ส่วนประมาณการค่าใช้จ่าย  15,000.-บาท  และค่า
น้ ามันประมาณ 10,000.-บาท ครับ 
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ประธาน ผมขอมติที่ประชุมไปวันเสาร์ที่ 3  พฤศจิกายน  2561  กลับวันที่  4  พฤศจิกายน  
2561  รถออกจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเวลา  03.00 น. วันที่ 3  พฤศจิกายน  2561  ค่าใช้จ่าย
ท่านใดเห็นสมควรคนละ  2,000.-บาท  

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  

 ๕.๕ เรื่อง โครงการหลังฝนถนนดี 
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โครงการ
หลังฝนถนนดี ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่านตรวจสอบถนนว่าเป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่  
ขอให้รีบด าเนินการรายงานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเพ่ือที่จะส่งช่างออกตรวจสอบ และด าเนินการ
ซ่อมแซมต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๖ เรื่อง เฝ้าระวังอุทกภัยและวาตภัย 
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมอุทกภัย
และวาตภัย แนวทางระยะเวลา  1  เดือน  ฝนจะท้ิงช่วงและช่วงนี้มีฝนตกมากก็ขอให้เฝ้าระวังการเกิดน้ าท่วม
ฉับพลัน 

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๗ เรื่อง โรคไข้เลือดออก 
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โรค
ไข้เลือดออกทราบว่าเกิดการระบาด ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมราชขณะนี้ยังมีเด็กติดเชื้ออยู่
โรงพยาบาล ดังนั้น ในการป้องกันและก าจัดยุงซึ่งเป็นพาหนะในการน าโรคไข้เลือกออกมาสู่คนจะต้องมีการ
ก าจัดยุงโดยการฉีดพ่นหมอกควัน  ซึ่งหมู่บ้านใดต้องการจะฉีดให้ท าหนังสือยื่นต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
โดยมีเจ้าหน้าที่ส าหรับบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลายในต าบลของเรา 
ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๘ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมการจัด
กิจกรรมในวันที่  12  กันยายน  2561  ที่จะมาถึงนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกันครบทุกท่านครับ 
ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๙ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเรื่องเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเราได้มา  2  โครงการ  คือ 



๘ 

 

 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองวัด หมู่ที่ 1  ถึงบ้านบุพระเมือง หมู่
ที่ 6  ของเรา  ซึ่งก็มีปัญหาอยู่ครับเรื่องที่ดินข้างเคียงผมก็ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม    
บ้านพรหมราช  หมู่ที่ 8  ช่วยเคลียร์พ้ืนที่ด้วยครับ คือรายนายผอง  พฤกษารา  ซึ่งเป็นราษฎรบ้านพรมราช 
 2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดโพธิ์เมืองสามัคคีถึงบ้านบุพระเมือง (คลองลึก)   ได้เงิน
สนับสนุนมาเป็นเงินประมาณ  6,000,000.-บาท  
 ส่วนของกรมส่งเสริมเราได้มา  2  โครงการครับ  ซึ่งจะต้องเข้าแผนพัฒนาสามปีประจ าปี 
พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ. 2564  ก่อนครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  

ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๒.0๐  น. 
        
 
         
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


