
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

วันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม . 

…………………………………….. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร๎อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 
๘ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๒ 
๙ นางอภัย หํอฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๒ 
๑๐ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๓ 
๑๑ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๓ 
๑๒ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๔ 
๑๓ นางหนูริ้ว กลํอมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๔ 
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๕ 
๑๕ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๕ 
๑๖ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๖ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่ ๖ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๗ 
๑๙ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๘ 
๒๐ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๘ 
๒๑ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๐ 
๒๒ นายชํวง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่ ๑๑ 
๒๓ นายบุญสํง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๒ 
๒๔ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๒ 
๒๕ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๓ 
๒๖ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๓ 



๒๗ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๔ 
๒๘ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที๑่๕ 
๒๙ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๖ 
๓๐ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน๎าส านักปลัด 
๒ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓ นายบุญชอบ จรจังหรีด  ผู๎อ านวยการกองชําง 
๔ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน๎อย  เจ๎าพนักงานธุรการ 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่ ๑ 
๒ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๗ 
๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๐ 
๔ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที๑่๑ 
   
 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให๎สัญญาณเรียกสมาชิก
เข๎ารํวมประชุม เมื่อสมาชิกเข๎ารํวมประชุมเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลตูม ท าหน๎าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังตํอไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
 ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ประธาน     เนื่องด๎วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารสวํนต าบลตูมติดภารกจิไมํสามารถมารํวมประชุมได๎ ดังนี้  
  ๑ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่ ๑ 
  ๒ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๗ 
  ๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๐ 
  ๔ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๑ 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
     ๑.๒ เรื่อง การยื่นใบลากรณีประชุมสมัยสามัญ / วิสามัญ 
ประธาน     ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ในเรื่องของการลาประชุม สภาสมัย สามัญ / วิสามัญ แจ๎ง
ให๎สมาชิกยึดตามระเบียบ การประชุมสภา โดยการที่สมาชิกไมํสามารถมาประชุม สมัยสามัญ/วิสามัญ ได๎ไมํวํา



กรณีใดๆ เชํน ติดภารกิจ ป่วย อื่นๆ ให๎มาขอใบลา ที่เจ๎าหน๎าที่ องค์การบริหารสํวนต าบลตูม และน ามายื่นตํอ
เลขาธิการสภาฯ เพื่อให๎ถูกต๎องตามกฎระเบียบการประชุมสภาฯท๎องถิ่น   
ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม    - รับรอง –  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไมํมี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

  ๔.๑ เรื่อง แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชอ าเภอปักธงชัย 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 
นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย ได๎รับการ
แจ๎งเตือนจากจังหวัดนครราชสีมา ให๎เผ๎าระวังการระบาดของโรคหนอนผีเสื้อ ถ๎าพบอาการให๎แจ๎งส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด เพ่ือควบคุมและหาทางป้องกัน กํอนการเกิดโรคระบาด  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง การส ารวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร 
  ส่วนต าบล 

ประธาน  เชิญ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

รองไตรภพ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ กระผม         นาย
ไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ด๎วยทางอ าเภอปักธงชัย แจ๎งองค์การบริหาร
สํวนต าบลส ารวจ พ้ืนที่ที่ต๎องการติดตั้ง Free Wi-Fi ในพ้ืนที่ชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ เชํน สถานที่ราชการ 
ตลาด หรือพ้ืนที่ชุมชน ที่มีผู๎สัญจรคับคั่ง หรือลักษณะใกล๎เคียงที่คาดวําจะมีผู๎มาใช๎บริการ ไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ 
คนตํอวัน โดยแตํละพ้ืนที่อาจติดตั้งมากวํา ๑ จุด ดังนั้นจึงขอความรํวมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลตูม ส ารวจพื้นที่ ดังกลําว แล๎วแจ๎งความประสงค์มายังกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม   

ที่ประชุม    - รับทราบ – 
  ๔.๓ เรื่อง แจ้งก าหนดปล่อยน้ าจากเขื่อนล าพระเพลิง 

ประธาน  เชิญ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

รองศิริยฉัตร เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ ดิฉัน นางศิริยฉัตร
วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของการท านาในพ้ืนที่ชลประทาน ได๎รับแจ๎งจาก



เขื่อนกักเก็บน้ าล าพระเพลิง วําปัจจุบันน้ าในเขื่อนมีปริมาตร ๒๒ ล๎านลูกบาตรเมตร จากพ้ืนที่กักเก็บทั้งหมด 
๔๒ ล๎านลูกบาตรเมตร ทางเขื่อนล าพระเพลิงจึงแจ๎งจะปลํอยน้ าในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณ น้ าในเขื่อน ในกรณีที่มีฝนตก  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๔.๔ เรื่อง ส ารวจเหมืองท่ีต้องการซ่อมแซมและปรับปรุง 

ประธาน  เชิญ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

รองศิริยฉัตร เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ ดิฉันนางศิริยฉัตร
วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ได๎รับแจ๎งจากผุ๎อ านวยการกองชํางในการส ารวจพ้ืนที่
เหมืองที่มีหมายเลข และเป็นเหมืองที่ชาวบ๎านที่ได๎รับผลกระทบยินยอม เพ่ือท าการปรับปรุง/ซํอมแซม 

รองเกรียงไกร เรียน ประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ ผมนาย
เกรียงไกล สร๎อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผมขอเสนอให๎กองชํางออกส ารวจพ้ืนที่ 
ตามเหมืองตํางๆในเขต พ้ืนที่ เพ่ือน าข๎อมูลในการออกส ารวจท าหนังสือยื่นตํอกรมชลประทาน เพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุน โครงการนี้ 
ผอ.กองชําง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อ านวยการกองชําง ในสํวนของการส ารวจเหมืองในพ้ืนที่ ต าบลตูมเพ่ือ ขอ
งบประมาณในการซํอมแซม / ปรับปรุง โดยเป็นเหมืองของชลประทานที่โอนมาให๎องค์การบริหารสํวนต าบล
ตูม ดูแล นอกจากการซํอมแซม / ปรับปรุง /ยังสามารถสร๎างถนนบนเหมืองดังกลําวได๎อีกด๎วย แตํต๎องผํานการ
เห็นชอบจากเจ๎าของพ้ืนที่ และที่ทางรองเกรียงไกล เสนอให๎กองชํางออกส ารวจ เหมืองตํางๆนั้น ผมขอเชิญ
สมาชิกเข๎าประชุมตํอหลังจากเลิกประชุม ที่ห๎องกองชําง เพ่ือนัดวันเวลา ในการออกส ารวจเหมือง ดังกลําว 
พร๎อมกัน 
ที่ประชุม    - รับทราบ – 
  ๔.๕ เรื่อง การติดตั้งกล้องวงจรปิด(เพิ่มเติม)  

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม โดยทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมได๎
เล็งเห็นถึงความส าคัญ ของการติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพิ่มเติม จากจุดตํางๆ และได๎ตั้งงบประมาณ เพ่ือติดตั้งเพ่ิม 
อีก ๕ จุด ตามท่ีได๎ท าข๎อตกลงหาจุดเสี่ยงที่จ าเป็นและเหมาะสมในการติดตั้ง มีดังนี้  
   ๔.๕.๑ แยกบ๎านใหมํป่าตะแบก 
   ๔.๕.๒ แยกหนองปลิง ทางเข๎าทุํงเสาธง 
   ๔.๕.๓ แยกบ๎านโนนวังหิน ทางเข๎าบ๎านผู๎ใหญํ 
   ๔.๕.๔ แยกบ๎านบุโพธิ์ ทางเข๎าบ๎านผู๎ชํวย 



   ๔.๕.๕ แยกบ๎านกุดวิวาท ร๎านชมพํู หมูกระทะ 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๔.๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผมได๎รับข๎อร๎องเรียนจากชาวบ๎านวํามีกลุํม
บุคคล หรือกลุํมนายทุนเข๎ามาบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลตูม และได๎ออกส ารวจพ้ืนที่ พบวํามีการน า
เครื่องจักรกล น าดินมาถมเพ่ือท าถนน ในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชน และมีการสร๎างเป็นที่อยูํอาศัย  ดังนั้นเพ่ือให๎การ
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชน ดังกลําว  ผมจึงคิดวําควรมีการจัดตั้ง คณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 
รายละเอียดมอบ หัวหน๎าส านักปลัดชี้แจง 

หน.ส านักปลัด เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน๎าส านักปลัด ในสํวนของการแตํงตั้งคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน นั้น โดยปัจจุบัน 
ได๎มีกลุํมผู๎น าหมูํบ๎าน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านได๎มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังพ้ืนที่ป่า ทางผู๎บริหารองค์การบริหารสํวน
ต าบลตูม ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญ ของพ้ืนที่ป่า เพราะปัจจุบันได๎มีการบุกรุกพ้ืนที่ และทางองค์การบริหาร
สํวนต าบลตูมได๎ตั้งงบประมาณในการดูแลพื้นที่ป่าชุมชน ดังนั้นจึงให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 
เพ่ือดูแลพ้ืนป่า โดยคณะกรรมการ มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ ผู๎บริหาร ใน
สํวนของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม เสนอให๎ประธานสภา คัดเลือกจากสมาชิกสภา ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 

ประธาน  มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไมํ 

ประธาน  ถ๎าไมํมี ผมขอให๎สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 

ส.อบต.วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม
ข๎าราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๒ บ๎านโนนวังหิน ผมขอ
เสนอ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง เป็นคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 

ที่ประชุม - รับรอง เป็นเอกฉันท์ – 

ส.อบต.ชาติชาย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม
ข๎าราชการ ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๑๖ ผมขอเสนอ นาย
เนื่อง พลายตะค ุเป็นคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 

ที่ประชุม - รับรอง เป็นเอกฉันท์ – 



ส.อบต.ดาว เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม
ข๎าราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๗ ผมขอเสนอ นายอดุลย์          
พระวันพรมราช เป็นคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 

ที่ประชุม - รับรอง เป็นเอกฉันท์ – 

ประธาน  มีสมาชิกทํานใดต๎องการเสนอชื่อคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน เพ่ิมเติมหรือไมํ ถ๎าไมํมีผมขอ
สรุป รายชื่อคณะกรรมการป่าชุมชน ๓ ทําน ดังนี้  
   ๑.นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง เป็นคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 
   ๒.นายเนื่อง พลายตะคุ เป็นคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 
   ๓.นายอดุลย์ พระวันพรมราช เป็นคณะกรรมการรักษาป่าชุมชน 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

  ๕.๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน  

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของการรํวมเป็นเจ๎าภาพถวายเทียน
พรรษาของ องค์การบริหารสํวนต าบลตูม ได๎จัดท าทุกปี เพ่ือสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ในการสํงเสริม
พระพุทธศาสนา และในปีนี้ ได๎ก าหนดในการถวายเทียนพรรษา ทั้งหมด ๘ วัด และจัดงานวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ จึงขอเชิญสมาชิกทุกทํานเข๎ารํวมกิจกรรม ดังกลําว โดยพร๎อมเพียงกัน ก าหนดการตามเอกสาร ที่ ทาง
เจ๎าหน๎าที่ได๎แจกให๎กับสมาชิกทุกทําน การแตํงการชุดสีขาว  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

     ๕.๒ เรื่องการออกพ้นหมอกควัน  

ประธาน     เชิญ นายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ชี้แจง 

ส.อบต.สุรสิทธิ์    เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 
ข๎าราชการ กระผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๘ ผมขอสอบถามทาง
เจ๎าหน๎าที่ในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ในการออกฉีดพ๎นหมอกควัน เหตุใดจึงลดปริมาณ น้ ามันและน้ ายา ลงจากเดิม 
เพราะจากการแดพ๎นหมอกควันตามหมูํบ๎าน ไมํมีประสิทธิภาพ แมลงหรือยุงไมํตาย และไมํมีการเก็บเครื่องฉีด
พ๎นหมอกควันที่ อบต. โดยผมได๎ไปพบเจอแล๎วสอบถาม โดยมีการอ๎างวําเครื่องเกิดการช ารุด ผมขอเสนอให๎
เก็บเครื่องดังกลําว ณ ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 

ประธาน  เชิญหัวหน๎าส านักปลัด ชี้แจง 



หน.ส านักปลัด เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน๎าส านักปลัด ในสํวนของการออกฉีดพ๎นหมอกควัน โดยปีกํอนได๎จัดอบรมสมาชิก
ในการใช๎เครื่องฉีดพ๎นหมอกควัน และทางสมาชิกได๎มาน าเครื่องฉีดไปฉีดตามหมูํบ๎านของตน แตํประสบปัญหา
โดยเครื่องเกิดการช ารุดเสียหาย อาจเกิดเพราะความไมํเชียวชาญ ในการใช๎เครื่อง ดังกลําว ในปีนี้จึงเป็นการ
จ๎างเหมาผู๎มีความช านาญในการใช๎เครื่องออกฉีดพ๎นตามหมูํบ๎าน และในสํวนของการผสมน้ ายา และน้ ามันนั้น 
ผมจะเรียกผู๎จ๎างเหมามาสอบถาม และจะแจ๎งให๎ทราบ ในวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุม ครั้งที่แล๎ว ตํอไป  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๕.๓ เรื่องไฟฟ้าสายดับ 

ประธาน   เชิญ นายวีรชน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

ส.อบต.วีรชน เรียนประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ กระผม         
นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๒ ในสํวนของไฟฟ้าสายดับผมขอทราบ
ความคืบหน๎าวําด าเนินการถึงข้ันตอนใด และสายไฟฟ้าที่ถูกขโมย ได๎ด าเนินการถึงข้ันใด 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อ านวยการกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของไฟฟ้าสายดับ ทางกอง
ชํางได๎ด าเนินการสํงเอกสารไปยังการไฟฟ้าเป็นที่เรียบร๎อย รอการตอบกลับเรื่องของเอกสารในการด าเนินการ 
และในสํวนของ สายไฟฟ้าที่ถูกขโมยก็เชํนเดียวกัน ได๎ด าเนินการเรื่องเอกสารเป็นที่เรียบร๎อย รอการตอบกลับ
จากการไฟฟ้า และในสํวนนี้ผมจะติดตามความคืบหน๎าเรื่องเอกสาร อีกครั้ง  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๕.๔ เรื่อง หลักเขตที่ดิน 

ประธาน  เชิญ นายวีรชน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

ส.อบต.วีรชน เรียนประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ กระผม         
นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๒ ในสํวนของการด าเนินการด าเนินการ
กํอสร๎างท าให๎หลักเขตที่ดินของชาวบ๎านสูญหาย ไมํทราบหลักเขต ตามเดิม ชาวบ๎านฝากถามถึงการแก๎ปัญหา
ดังกลําววําจะด าเนินการอยํางไร โดยชาวบ๎านเสนอให๎ทาง ส านักงานที่ดินมาออกรังวัด และให๎ทางองค์การ
บริหารสํวนต าบลตูมออกคําใช๎จําย 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อ านวยการกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของปัญหาหลักเขตที่ดินผม
ได๎แจ๎งไปยัง กรมชลประทานให๎รับทราบปัญหาดังกลําว และทางชลประทานได๎รับรองวําจะออกมาแก๎ปัญหา
ในสํวนของหลักเขต 

ที่ประชุม - รับทราบ –  



  ๕.๕ เรื่อง โครงการถนนหินคลุก 

ประธาน  เชิญ นายวีรชน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

ส.อบต.วีรชน เรียนประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ กระผม         
นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๒ ในสํวนของโครงการกํอสร๎างถนนหิน
คลุก บัดนี้ยังไมํมีการด าเนินการ อยากสอบถามความคืบหน๎า 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมชี้แจง 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของการกํอสร๎างถนนหินคลุกนั้น รอ
ผู๎รับเหมาเข๎าด าเนินการ เพราะปัจจุบัน การสร๎างถนนหินคลุกต๎องผํานวิสวะกร ก าหนด และต๎องมีเครื่องอัด
บทให๎ได๎ความหนาตามมาตรฐานก าหนด   

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๖ เรื่อง เครื่องป้ันเมล็ดปุ๋ย 

ประธาน  เชิญ นายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ชี้แจง 

ส.อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 
ข๎าราชการ กระผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํที่ ๘ ในสํวนของการ
ด าเนินการท าปุ๋ยเมล็ดโดยใช๎เครื่องอัดปุ๋ย โดยผมอยากทราบวํา ปัจจุบัน เครื่องอัดเมล็ดปุ๋ยยังอยูํหรือไมํ 

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมในสํวนของเครื่องอัดเมล็ดปุ๋ย ได๎จัดเก็บที่ทาง
องค์การบริหารสํวนต าบลตูม ถ๎ามีชาวบ๎านที่สนใจให๎ด าเนินการยื่นโครงการเข๎ามาเพ่ือขอใช๎เครื่องนี้ แตํส าหรับ
รายละเอียดของเครื่องอัดปุ๋ย มอบหมายปลัด ชี้แจง 

ปลัด เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของโครงการอัดปุ๋ยเมล็ดนั่นเป็นโครงการของ
กลุํมหมูํบ๎าน หมูํที่ ๒ โดยเครื่องผลิตเมล็ดปุ๋ย ไมํใชํทรัพย์สินของทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม แตํทาง
องค์การบริหารสํวนตูม ได๎จัดเก็บไว๎ที่ท าการ ถ๎าทางกลุํมต๎องการน าไปเก็บรักษาที่กลุํม ก็สามารถมารับได๎ที่
องค์การบริหารสํวนต าบลตูม ได๎ทันที 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๗ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย 

ประธาน เชิญ นายเกรียงไกร สร๎อยตะคุ ชี้แจง 



รองเกรียงไกร เรียน ประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ข๎าราชการ ผมนาย
เกรียงไกล สร๎อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูมผมอยากทราบเรื่องการด าเนินการ
ชํวยเหลือชาวบ๎านที่ประสบเหตุอัคคีภัย วําทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมมีแนวทางการชํวยเหลืออยํางไร 

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมในสํวนของการชํวยเหลือชาวบ๎านที่ประสบภัย
อัคคีภัย นั้นทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ได๎ยึดตามระเบียบของทางราชการในการให๎ความชํวยเหลือ โดย
ชํวยเหลือได๎เป็นจ านวนเงินไมํเกิน ๓๒,๐๐๐ บาท และทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมได๎ไปมอบสิ่งของ
เครื่องใช๎ ในสํวนหนึ่ง  

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อ านวยการกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม  ในสํวนของการชํวยเหลือบ๎าน
ผู๎ประสบภัยนั้นผมได๎พูดคุยกับเจ๎าของบ๎าน โดยเจ๎าของบ๎านจะท าการซื้ออุปกรณ์มาซํอมแซมเอง โดยน าบิลมา
เบิกคําใช๎จําย ในความเป็นจริง แตํไมํเกิน ๓๒,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๘ เรื่อง การออกเก็บขยะอันตราย 

ประธาน เชิญหัวหน๎าส านักปลัดชี้แจง 

หน.ส านักปลัด เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผม
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน๎าส านักปลัดในสํวนของการเก็บขยะอันตรายของทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม
นั้น ได๎มีปัญหาหลายอยําง โดยเฉพาะชาวบ๎านน าขยะทั่วไปน ามาทิ้ง รวมกับขยะอันตรายเป็นจ านวนมากโดย
เจ๎าหน๎าที่ต๎องคัดแยก และไมํสามารถน าขยะที่ไมํใชํขยะอันตรายมาเก็บที่ องค์การบริหารสํวนต าบลตูมได๎ 
เพราะไมํมีที่จัดเก็บขยะทั่วไป ดังนั้น ทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมจะน าถังขยะอันตรายมาเก็บไว๎ ที่
องค์การบริหารสํวนต าบลตูม โดยจะนัดวันออกเก็บขยะ ในสํวนของวันเวลาจะแจ๎งให๎ทราบอีกครั้ง เพ่ือป้องกัน
การน าขยะทั่วไปมาท้ิงรวมกับขยะอันตราย โดยให๎ชาวบ๎านรวบรวมขยะอันตรายใสํถุงและทางองค์การบริหาร
สํวนต าบลตูมจะจัดเจ๎าหน๎าที่ออกเก็บ 

ที่ประชุม รับทราบ   

ประธาน ประธานมีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปรายข๎อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไมํครับ ถ๎าไมํมีผม
ขอขอบคุณทุกทํานที่มาประชุมในวันนี้ 

ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
 
        



     
 

  

 
     
      
 
  
   



 
 
 
 
  


