
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน กันยายน  ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม . 

…………………………………….. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑ 
๘ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๑ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๒ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๓ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๔ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๕ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๖ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๘่ 
๑๙ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๐ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๑ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๒ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๓ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๑ 
๒๔ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๕ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 



๒๗ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๘ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๒๙ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๐ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นายบุญชอบ จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๒ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๓ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓  
๔ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
   
 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก
เข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
 ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ประธาน     เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ติดภารกิจจึงมอบหมายให้รองนายกทั้งสองท่านเข้า
ร่วมประชุมแทน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ดังนี้   
  ๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
  ๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓  
  ๓ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

     ๑.๒ เรื่อง หน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธาน     ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาต าบล มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ร่างข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น
เมื่อเราทราบถึงอ านาจหน้าที่ ก็ควรปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ เพ่ือรับใช้พ่ีน้องประชาชน ในพ้ืนที่ 



ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๑.๓ เรื่อง การตั้งกระทู้ถาม 
ประธาน  ในส่วนของการประชุมสมัยสามัญ และสมัยวิสามัญ ผมขอเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้ยื่นกระทู้
ถาม ตามหลักเกณฑ์ ของการประชุมสภาฯ โดยการยื่นกระทู้ถาม สามารถมาขอแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ และยื่น
แบบฟอร์มกระทู้ถาม ก่อนวันประชุม ๗ วัน เพ่ือทางเลขานุการสภาฯ จะน าเรื่องดังกล่าว เข้าบรรจุในระเบียบ
วาระ ต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม    - รับรอง เอกฉันท์ –  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

  ๔.๑ เรื่อง ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  เชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
รองนายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผม      
นายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ส่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ .ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอนายอ าเภอพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และอ้างถึง หนังสือ อ าเภอปักธงชัย ที่ นม.๐๐๒๓.๒๕/๒๓๙๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
อ าเภอปักธงชัย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อย จึงแจ้งในที่ประชุมเพ่ือรับทราบ   

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง การเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ต าบลตูม 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ได้ด าเนินการออกเก็บขยะอันตราย ในพ้ืนที่ต าบลตูม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ
จากชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยมีชาวบ้านน าขยะอันตรายมาส่งให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมที่ออก
เก็บตามหมู่บ้าน เป็นจ านวนมาก และได้เสียงตอบรับที่ดี และจากการด าเนินการดังกล่าว ได้แก้ปัญหา ของ



การน าขยะที่ไม่ใช่ขยะอันตราย มาทิ้งรวม เพ่ือลดปัญหาของเจ้าหน้าที่โดยการคัดแยก และน าส่ง  ที่ อบต.โชค
ชัย ต่อไป 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๔.๓ เรื่อง แจ้งการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเรื่องขยะ 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะในพ้ืนที่ชุมชน เป็นจ านวนมาก ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ก็ได้ด าเนินการในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องการรับโอนประปาหมู่บ้าน 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ตามที่มีชาวบ้านที่ใช้
น้ าประปา หมู่บ้าน ทั้ง ๓ แห่ง ๑.ประปาหมู่บ้านพรหมราช ๒.ประปาหมู่บ้านวังวารีวน ๓.ประปาหมู่บ้าน
หนองปลิง ได้รับความเดือดร้อน ในการใช้น้ าประปาที่ไม่สะอาด และก าลังหาทางออก ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และได้มีหนังสือจากผู้น าชุมชน บ้านวังวารีวน ได้ยื่นหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการ
ขอโอนประปาหมู่บ้านวังวารีวน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดูแลนั้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ได้มอบหมายให้กระผม ศึกษารายละเอียด ต่างๆในการรับโอน ในส่วนของการศึกษาข้อมูล อ้างถึง
พระราชบัญญัติการควบคุมรักษาประปา ในส่วนของวัสดุต่างๆ เป็นหน้าที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และมีคณะกรรมการดูแล และต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมรับทราบ แต่
ทางประปาหมู่บ้านทั้ง ๓ แห่ง ยังไม่มีการด าเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ทราบแต่อย่างใด และในส่วนของการโอนประปาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมเป็นผู้ดูแล นั้น ต้องมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมต้องบรรจุประปาในแผนพัฒนา ๔ ปี 
  ๒. ต้องประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี 
  ๓. ท าข้อบัญญัติกิจการประปา โดยตั้งคณะกรรมการ  
  ๔. ท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 

  โดยในการด าเนินการโอนประปาหมู่บ้าน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดูแลต้องอาศัย
เวลา และมีขั้นตอนในการด าเนินการ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ ของทางราชการ 



รองประธาน เรียนประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการทุกท่าน 
ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมเห็นด้วยกับการโอนประปา
หมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นผู้ดูแล เพราะเนื่องจากหมู่บ้าน ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน 
ในการซ่อมแซม เพราะประปาหมู่บ้านของแต่ละ แห่ง ได้มีการก่อสร้างมานาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้เกิดการ
ทรุดโทรม ตามเวลา และปัญหาของหมู่บ้านไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลคุณภาพน้ า และใน
ส่วนของการตั้งคณะกรรมการท าข้อบัญญัติประปาหมู่บ้าน ผมเห็นว่า ควรมีการท าประชาคมหมู่บ้านให้เป็นที่
แล้วเสร็จ ถึงมาด าเนินการตั้งคณะกรรมการท าข้อบัญญัติประปาหมู่บ้าน เพราะในปัจจุบัน ทางประปาหมู่บ้าน
แต่ละแห่ง ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการในการควบคุมดูแล 

อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ข้าราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอสอบถาม
ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน จะแยกเป็นคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้าน หรือรวมทั้ง ๓ 
แห่ง เป็นคณะกรรมการกลุ่มเดียว 

ประธาน  ในส่วนของคณะกรรมการประปา หมู่บ้านต่างๆได้มีคณะกรรมการเดิมอยู่แล้ว ในส่วนของ
คณะกรรมการที่จะตั้งใหม่คือ คณะกรรมการท าข้อบัญญัติประปาหมู่บ้าน เพ่ือเป็นข้อบัญญัติในการบริหาร
ประปา ในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆในการดูแลรักษา 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการตั้ง
คณะกรรมการท าข้อบัญญัติประปาหมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความคิดเห็นเป็น
อย่างไร ในการตั้งคณะกรรมการท าข้อบัญญัติประปาหมู่บ้าน ในวันนี้ หรือ เลื่อนการตั้งคณะกรรมการท า
ข้อบัญญัติประปาหมู่บ้าน ในครั้งหน้า เพื่อให้การด าเนินการตามข้ันตอนให้แล้วเสร็จ ถึงมีการตั้งคณะกรรมการ 

ประธาน  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะกรรมการท าข้อบัญญัติประปาหมู่บ้านในวันนี้ 

ที่ประชุม เห็นชอบ ๒ ท่าน 

ประธาน  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะกรรมการท าข้อบัญญัติประปาหมู่บ้านในครั้งหน้า 

ที่ประชุม เห็นชอบ ๒๔ ท่าน  

ประธาน  สรุป มติที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะกรรมการท าข้อบัญญัติประปาหมู่บ้านในครั้งหน้า  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การปรับปรุงผังเมือง 
ประธาน  เชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

รองนายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผม      
นายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตามหนังสือส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครราชสีมา  ได้ด าเนินโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมโยธาธิการและ



ผังเมืองได้ก าหนดให้มีการปิดประกาศ ๑๕ วันตามสถานที่ราชการ และด าเนินการตามขั้นตอนตามที่
พระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ.๒๕๑๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๑๘ โดยด าเนินการก าหนด
ตามข้ันตอน ดังนั้น ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน มาตรวจดูแผนที่แสดง
เขตท้องที่ที่จะวางและจัดท าผังเมืองรวม แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค
เพ่ือการระบายน้ า รายการประกอบแผนผังและข้อก าหนด และบัญชีแนบท้ายข้อก าหนดผังเมืองรวมฯ ได้ที่
ศาลากลางจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย ส านักงานที่ดินอ าเภอปัก
ธงชัย และที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม นอกจากนี ้กรมโยธาธิการและผังเมือง และส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดท า
ผังเมือง ในวันศุกร์ที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อ าเภอปักธงชัย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านรวมถึง
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านไปตรวจดูแผนผัง เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่น
ค าร้อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อก าหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ ดังกล่าวเป็นหนังสือ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ทีป่ระชุม - รับทราบ -   

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง อ่ืนๆ 

  ๗.๑ เรื่อง การร่วมโครงการปลูกป่าชุมชน 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์  บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในวันศุกร์                
ที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีกิจกรรม ฝังเสาหลักเขต รอบพ้ืนที่ป่าชุมชน จ านวน 
๒๐๐ เสา และมีการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในส่วนของการฝังหลักเขตพ้ืนที่ ล้อมรอบ เขตป่าชุมชน 
เพราะทางผู้บริหารมองเห็นถึงความส าคัญ และหวงแหน พ้ืนที่ป่า เพราะปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ได้บุก
รุกพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือหาผลประโยชน์ ส่วนตัว เพ่ือเป็นการป้องกันพ้ืนที่ป่า ไม่ให้ถูกบุกรุก จึงขอเชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน   
ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๗.๒ เรื่อง การเก็บขยะศูนย์ลูกรัก 
ประธาน เชิญนายสุรสิทธิ์ จรรยา ชี้แจง 
อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ ผม
ได้รับแจ้งจากครูศูนย์ลูกรัก แจ้งขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ช่วยออกเก็บกล่อง
นม เพื่อน ามาท าลาย ณ ศูนย์ลูกรัก 



ประธาน  ผมขอเสนอให้มีการสร้างเตาเผาขยะ ณ ศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ เพ่ือท าลายขยะ ในส่วนของ
ศูนย์เด็กเล็ก 
หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการเก็บกล่อง
นม ณ ศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ ผมจะด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ออกไปเก็บมาท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๗.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการขุดเจาะน้ าบาดาล 
ประธาน เชิญ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ ชี้แจง 
รองประธาน เรียนประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการทุกท่าน 
ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมขอทราบความคืบหน้า ของการ
ขุดเจาะน้ าบาดาล 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนของความคืบหน้าในการ
ขุดเจาะน้ าบาดาล ทางกองช่างได้ด าเนินการในส่วนของเอกสารและยื่นหนังสือไปยังกรมทรัพยากรน้ า และได้
เชิญผู้เสนอราคาร่วมประชุม ดังนั้นยังอยู่ในการด าเนินการ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๗.๔ เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสายดับ โดยจุด
แรกคือขยายเขตจากบ้านผู้ใหญ่เดชา จุดที่ ๒ บ้านโนนวังหิน  จุดที่ ๓ แยกโนนวังหิน – ต าบลงิ้ว จุดที่ ๔ ม.๕
ศาลากลางบ้าน  
อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ ผม
ขอขอบคุณทางกองช่างที่ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เป็นที่เรียบร้อย 
อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ข้าราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ผม
ขอขอบคุณกองช่างที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  

 



 ๗.๕ เรื่อง ความคืบหน้าถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ 
อบต.วีรชล เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายวีรชล เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ ขอ
ทราบถึงความคืบหน้าโครงการถนนหินคลุก ว่ามีความคืบหน้าถึงขั้นใด  
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนโครงการถนนหินคลุกหมู่
ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน อยู่ที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อย่างแน่นอน 
ที่ประชุม - รับทราบ -  
ประธาน ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 

ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
         
      
 
  
   
 
 
 
 
  


