
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 นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๘ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๗่ 
๑๙ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๖ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๒๗ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๐ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๑ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
  
 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุมเม่ือสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมท าหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจ าเดือน มีนาคม 
ประธาน ได้รับแจ้งจากนายเนื่อง พลายตะคุ สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  ๑๓ บ้านหนองจอก ว่าติด
ภารกิจไม่สามารถ มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๑.๒ เรื่องข่าวการเลือกตั้ง 
ประธาน ระหวํางรอให๎คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดวันเลือกตั้งออกมาอยํางเป็น
ทางการ ที่คาดวํานําจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน๎า หลังมีแนวโน๎มวําการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในชํวงเดือน
มีนาคม  ไมํใชํ 24 ก.พ.62 อยํางที่หลายฝ่ายคาดการณ์  เพราะส านักพระราชวังมีประกาศแจ๎งวํา สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 แหํงราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯให๎ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตาม
พระราชประเพณี เพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให๎เป็นที่ชื่นชมยินดีของ



ประชาชนผู๎มีความหวังตั้งใจอยูํทั่วกัน ระหวํางวันที่ 4-6 พ.ค.2562 จึงมีความจ าเป็นต๎อง เลื่อนการเลือกตั้ง
ออกไป ๑๕๐ วัน และได๎มีนักกฎหมายหลายทํานได๎ออกมา แสดงความคิดเห็น ดังนั้น เราควรทราบและ
ติดตามการเคลื่อนไหวตํางๆ  

ที่ประชุม - รับทราบ –  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๓.๑ เรื่อง ความคืบหน้าไฟฟ้าที่ถูกขโมย 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของความคืบหน๎า เรื่องของสายไฟฟ้า 
หมูํที่ ๒ บ๎านโนนวังหิน ที่ถูกขโมยผมได๎มอบหมายทางกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ได๎เรํ งรัดติดตาม
เรื่องความคืบหน๎า ในสํวนของเอกสารตํางๆ รอเอกสารตอบกลับ จากทางการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง การติดตามการออกโฉนดที่ดินสาธารณะประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์ 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ท าเลเลี้ยง
สัตว์ ได๎ด าเนินการทางด๎านเอกสาร และทางที่ดินได๎มาด าเนินการออกรังวัด ในสํวนของทางเราเอกสารพร๎อม 
และรอการด าเนินการของทางวิทยาลัยเทคนิคในสํวนของเอกสาร ซึ่งได๎ทราบขําววําทางผู๎อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคป่วย งานเอกสารอาจจะล๎าช๎า 

ประธาน ในสํวนของเอกสารครั้งที่ไปพบผู๎วําราชการจังหวัด สั่งการแตํละหนํวยงานด าเนินการเรื่อง
เอกสาร ในการออกโฉนดที่ดิน เพราะเหตุใดต๎องรอเอกสาร จากทางวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 
ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน๎าส านักปลัด ในสํวนของเอกสารตํางๆทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมได๎
ด าเนินการเป็นที่เรียบร๎อย ได๎ออกท ารังวัดที่ดิน โดย ผอ.กองชํางได๎ด าเนินการออกรังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ในสํวนของการรอการด าเนินการจากวิทยาลัยเทคนิคนั้น เพราะเป็นการยืนยันพ้ืนที่ เพราะทางที่ดิน
แจ๎งวํา มีโฉนด คสล. อยูํ ๒ แปลง คือ พ้ืนที่แปลงใหญํและแปลงเล็ก ดังนั้นต๎องมีการยืนยันพ้ืนที่ กับทาง
วิทยาลัยเทคนิค 

ประธาน ในสํวนของเรื่อง การติดตามการออกโฉนดที่ดินสาธารณะประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์ ให๎เข๎า
วาระการติดตามการประชุม เพ่ือทราบความคืบหน๎า 
ที่ประชุม - รับทราบ – 



  ๔.๒ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประธาน          เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในการจัดงานวันเด็กแหํงชาติทางองค์การ
บริหารสํวนต าบลตูม ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในการปลูกฝังเยาวชนในชุมชน ต าบลตูม จึงได๎จัดกิจกรรมวัน
เด็กขึ้น ปีนี้ก็เหมือนปีที่ผํานๆมา ทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ได๎จัดงานวันเด็ก ณ หน๎าองค์การบริหาร
สํวนต าบลตูม ในงานมีการจัดซุ๎มตํางๆ เพ่ือสร๎างพัฒนาการให๎แกํเด็ก และมีของขวัญมากมาย ที่จะแจกให๎กับ
เด็กๆที่มารํวมกิจกรรม สํวนการแสดง ก็จะมีการแสดงของเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ การศึกษา และในสํวนของ
อาหารตํางๆ ในการจัดโรงทาน เพ่ือเลี้ยงเด็กๆและชาวบ๎านที่มาในงาน โดยแบํงเป็นโซน ดังนี้ โซนที่ ๑ หมูํที่ 
๑,๓,๔,๕, โซนที่ ๒ หมูํที่ ๒,๘,๙,๑๕ โซนที่ ๓ หมูํที่ ๖,๑๐,๑๑,๑๒ และโซนที่ ๔ หมูํที่ ๗,๑๓,๑๔,๑๖ ในแตํละ
โซนให๎จัดโรงทาน และในสํวนข๎าราชการ พนักงาน ก็จะท าโรงทานมารํวม ในสํวนของการแตํงกาย ให๎แตํงกาย
ชุดโทนสีเหลือง เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นระเบียบ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

  ๕.๑ เรื่อง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธาน           เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผมได๎มีโอกาสได๎ไปประชุม สํวนราชการ โดย
ทางรัฐบาลได๎มีแนวทางจัดสรรงบประมาณในการท าถนนยางพารา หมูํบ๎านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นให๎ทุก
หมูํบ๎านตรวจสอบถนนภายในหมูํบ๎านของทําน เพ่ือเตรียมโครงการไว๎รองรับ งบประมาณ ดังกลําว  

ที่ประชุม - รับทราบ –  

  ๕.๒ เรื่อง โดโลไมท์ แจกชาวบ้าน  

อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู๎บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล
ตูม ข๎าราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๗ บ๎านใหมํป่าตะแบก 
ทางกรมพัฒนาที่ดินได๎ มอบโดโลไมท์ ให๎กับชาวบ๎าน โดยคุณสมบัติของ โดโลไมท์ เป็นสารปรับสภาพ
ดิน และปรับโครงสร๎างดิน ลดความเป็นกรด, แก๎ดินเปรี้ยว, รักษาอาหารดินเสีย ที่เป็นสาเหตุที่ท าให๎พืชไมํดูด
ปุ๋ย ใสํปุ๋ยไปมากเทําไหรํ พืชก็ไมํดูดกิน อันเนื่องมาจากดินเสีย เพราะใช๎เคมีกับดินมาเป็นเวลานาน  
 คุณสมบัติ 

- แก๎ปัญหาการขาดธาตุอาหาร แคลเซียม แมกนีเซียม และซิลิกอน ในดิน 
- แก๎ปัญหาพืชไมํกินปุ๋ย ใสํปุ๋ยเทําไหรํพืชก็ไมํโต ชํวยให๎พืชดูดกินปุ๋ยได๎ดีข้ึน 
- เพ่ิมคําการดูดซับ และความสามารถการแลกเปลี่ยน CEC ของดิน 
- เพ่ิมการสังเคราะห์แสง การสร๎างสารเขียว และการแบํงเซลล์ของพืช 
- เพ่ิมความสามารถการท างานของจุลินทรีย์ ปัองกันโรค และแมลงเข๎าท าลาย 



ดังนั้น ถ๎าชาวบ๎านทํานใดต๎องการ ให๎โทรติดตํอที่กระผม โดยน าเอกสารมายื่น เป็นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยทางกรมพัฒนาที่ดินจะมอบให๎ ครอบครัวละ ๔ ถุง ฝากสมาชิกชํวยประชาสัมพันธ์ 
ชาวบ๎านที่สนใจ สามารถติดตํอที่กระผมได๎ 

ที่ประชุม - รบัทราบ –  

  ๕.๓ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

ประธาน  เชิญ ส.อบต.ประเสริฐ อภิปราย 

ส.อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๑ บ๎าน
คลองวัด ในสํวนของไฟฟ้าแสงสวํางสาธารณะหมูํบ๎าน ได๎เกิดปัญหาเนื่องจากมีจุดที่ช ารุดจ านวนมาก และยัง
ไมํได๎รับการแก๎ไข จึงขอสอบถามเป็นเพราะเหตุใด 

ประธาน           เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของการซํอมแซมไฟฟ้าสาธารณะมี
การจ๎างเหมาชํางท าการซํอมแซมทุกๆปี ปีละ ๒ ครั้ง แตํในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได๎ด าเนินการซํอมไปแล๎ว ๓ ครั้ง ใน
สํวนของการซํอมแซมได๎จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือเตรียมในการซํอมแซม และในวันนี้ผู๎รับเหมาจะเข๎าตรวจสอบตาม
จุดตํางๆ และจะตัดยอดเอกสารที่แจ๎งซํอม ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ สํวนใครที่แจ๎งซํอมหลังจากนี้ จะ
ด าเนินการซํอมแซมครั้งตํอไป และต๎องขออภัยในความล๎าช๎า 

ประธาน  ขอเสนอความคิดเห็น ในสํวนของปัญหาด๎านไฟฟ้าสาธารณะ เป็นกันทุกหมูํบ๎าน ดังนั้นทาง
องค์การบริหารสํวนต าบล ควรมีชํางออกซํอมไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา ๑๐ วันหลังจากที่ยื่นเอกสาร เพราะถ๎าซํอมปี
ละ ๒ ครั้ง คงไมํเพียงพอ 

นายก  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนที่ทํานประธานได๎เสนอข๎อคิดเห็นทาง
องค์การบริหารสํวนต าบลตูม จะน าไปปรึกษากับทางผู๎รับเหมา อีกครั้ง 

ส.อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๑ บ๎าน
คลองวัด ผมขอสอบถามมีชาวบ๎านต๎องการที่จะขออุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือท าการติดตั้งหน๎าบ๎านของผู๎ร๎องขอ ไมํ
ทราบวําจะสนับสนุนได๎หรือไมํ อยํางไร 

ปลัด  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลตูม ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของการขออุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สวําง เพ่ือติดตั้งหน๎าบ๎านนั้น ปัญหาก็คือ ในการช าระคําไฟฟ้า และทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมไมํ
สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าได๎ เพราะเป็นไฟฟ้าแสงสวํางสาธารณะ  

ส.อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๗ บ๎าน



ใหมํป่าตะแบก ในสํวนของการใช๎กระแสไฟฟ้าฟรี ต๎องด าเนินการขอไฟฟ้าสายดับ กับทางการไฟฟ้า จึงขอ
เสนอแนะให๎ทางกองชํางด าเนินการติดตํอทางการไฟฟ้าเพ่ือหาข๎อมูล ดังกลําว 

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 
ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน๎าส านักปลัด ทั้งนี้ในการใช๎ไฟฟ้าฟรี ผู๎ใช๎ไฟฟ้าประเภทบ๎านอยูํอาศัยที่ติดตั้ง
มิเตอร์ไมํเกิน 5 แอมป์ ที่ไมํเป็นนิติบุคคล และจะต๎องมีการใช๎ไฟฟ้าไมํเกิน 50 หนํวยตํอเดือน ติดตํอกันเป็น
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 3 เดือน ดังนั้น เพ่ือให๎เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ การไฟฟ้า
สํวนภูมิภาค ขอแจ๎งให๎ผู๎ใช๎ไฟฟ้าทราบวํา ตั้งแตํคําไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม 2559 เป็นต๎นไป ผู๎ใช๎ไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจะได๎รับสิทธิคําไฟฟ้าฟรี คือ ผู๎ใช๎ไฟฟ้าประเภทบ๎านอยูํอาศัยที่ไมํเป็นนิติบุคคล และ
จะต๎องมีการใช๎ไฟฟ้าไมํเกิน 50 หนํวยตํอเดือน ติดตํอกันเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 3 เดือน นับถึงเดือน
ปัจจุบันเทํานั้น 

ที่ประชุม - รับทราบ -  

  ๕.๔ เรื่อง การติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๗ บ๎าน
ใหมํป่าตะแบก ในสํวนของการติดตั้งกล๎องวงจรปิด นั้นทางชํางไมํได๎ติดตั้งตามจุดที่ได๎มีการประชุม สภา
องค์การบริหารสํวนต าบลตูม จึงขอสอบถามทางฝ่ายบริหารในการติดตั้งกล๎องวงจรปิด และหนํวยความจ าจ า
ได๎น๎อย 

นายก  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของการติดตั้งกล๎องวงจรปิด ผมจะ
สอบถามทางชําง และกองชํางอีกครั้งในการติดตั้งตามจุดตํางๆ และในสํวนที่หนํวยความจ า จะปรึกษากับทาง
ชํางในการหาทางแก๎ไข อีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๕.๕ เรื่อง การสร้างถนนหินคลุกบดอัด  

ส.อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๒ บ๎านโนน
วังหิน ในสํวนของโครงการสร๎างถนนหินคลุกบดอัดที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบลรับปากวําจะด าเนินการ 
ขณะนี้ยังไมํมีการกํอสร๎างใดๆ ผมขอสอบถามความคืบหน๎าครับ 

นายก  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมในสํวนของโครงการกํอสร๎างถนน ตาม
โครงการหลังฝนถนนดี นั้น ในสํวนนี้ผมก็ไมํได๎นิ่งนอนใจ ได๎ประสานทางกองชําง ในสํวนของเอกสารตํางๆและ
ทราบวํามีเพียง ๒ หมูํบ๎านที่ยื่นเอกสารเข๎ามา  

ทีป่ระชุม - รับทราบ – 

   
 



  ๕.๖ เรื่อง การซ่อมแซมถนนสายบ้านพรหมราช – บ้านตูม 
ส.อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๘ บ๎านพรหม
ราช ขอสอบถามทางผู๎บริหารเรื่องการซํอมแซมถนนสายบ๎านพรหมราช – บ๎านตูม ถนนเกิดความช ารุดโดยผม
ได๎ท าหนังสือมายังกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม และยังไมํได๎รับการแก๎ไข โดยชาวบ๎านได๎รับความ
เดือดร๎อน 

นายก  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมในสํวนของถนนสายบ๎านพรหมราช – บ๎านตูม 
ที่ช ารุดนั้นผมจะสั่งการให๎กองชํางน ายางมะตอย ไปท าการซํอมแซมในเบื้องต๎น เพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อน  
ของประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๕.๗ เรื่องการท ารางระบายน้ า 

ส.อบต.เฉลิมศักดิ์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล ผมนายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๑๐ 
บ๎านกุดวิวาท ในสํวนของการท ารางระบายน้ าหมูํบ๎านกุดวิวาท นั้นยังไมํมีการด าเนินการ ซึ่งเวลาฝนตกเกิดน้ า
ทํวมขัง ชาวบ๎านบริเวณ นั้นได๎รับความเดือดร๎อน  

นายก  เรียนทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํ วนต าบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมในสํวนของโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า ผม
จะสอบถามทางกองชําง แล๎วจะแจ๎งให๎ทราบ อีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๕.๘ เรื่อง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๗ บ๎าน
ใหมํป่าตะแบก ฝากประชาสัมพันธ์เกษตรกรในหมูํบ๎านของทํานที่มีบํอน้ า และต๎องการขอรับการสนับสนุน ไกํ 
พันธ์ปลา ต๎นไม๎ ในการท าเกษตรทฤษฎีใหมํ สามารถติดตํอรับการสนับได๎ที่เกษตรอ าเภอปักธงชัย โดยเตรียม
เอกสาร ๑. ส าเนาทะเบียนบ๎าน ๒. ส าเนาโฉนดที่ดิน ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ประธาน มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปรายเพิ่มเติมข๎อราชการอีกหรือไมํ ถ๎าไมํมีผมขอปิดการประชุม  

ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๒.0๐  น. 

 

 

 
         



         
 
 
 

 
 
 
  


