
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๓ 

วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม. 

………………………………………. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายสำรวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๘ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๔ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๕ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๒๗ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๘ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๐ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๒ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๔ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุมเม่ือสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจำเดือน มีนาคม 
ประธาน  ได้รับแจ้งจาก นายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี
สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ นายยวน จอเกาะ สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภา
อบต.  หมู่ที่๑๐ ว่าป่วยไม่สามารถ มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๑.๒ เรื่องข่าวการเลือกตั้ง 
ประธาน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นตลอด 3 สัปดาห์ที่
ผ่านมา ว่า ที่ประชุมมีการเชิญภาคส่วนต่างๆ ทั้งพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) มาชี้แจงสาเหตุ



เกี่ยวกับความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะผ่านการพิจารณาช่วง
เดือนก.พ.2563  ซึ่งทางกมธ. มองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสำรองงบประมาณเพ่ือจัดการเลือกตั้ง
ไว้อยู่แล้ว อย่างกรุงเทพฯ ก็มีงบประมาณรองรับไว้ 240 ล้านบาท ดังนั้นเรื่องงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุผลใหญ่
ที่ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ต้องเลื่อนออกไปอีกนายปดิพัทธ์ กล่าวต่อว่า รมว.มหาดไทยยังชี้แจงเกี่ยวกับ
ปัจจัยอ่ืนๆ ทั้งเรื่องการสำรวจจำนวนประชากร ช่วงเดือนม.ค.ปี 2563 รวมถึงความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมาย 
ซึ่งกกต. กำลังปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กว่าร้อยละ 80 แล้ว คาดการณ์ว่าภายใน
เดือนธ.ค.นี้ ทั้งกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกมธ.จะติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงการ
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป จะต้องไม่เกิดซ้ำรอยการเลือกตั้งท้องถิ่น 
            เมื่อกกต.ออกระเบียบต่างๆ เสร็จในเดือนธ.ค.นี้ ก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบ เพ่ือ
ส่งผ่านสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมาย  การเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจะต้องจัดให้เกิดขึ้นภายใน 120 วัน การ
เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นเป็นอย่างแรก โดยพล.อ.อนุพงษ์ สรุปกรอบเวลาไว้คร่าวๆ ว่าการท้องถิ่นจะ
เริ่มเกิดข้ึนไม่เกินเดือนก.ค. 63  

ที่ประชุม - รับทราบ –  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง ชี้แจงบัญชี รายรับ – รายจ่าย เงินกบริจาก กู้ชีพ กู้ภัย 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของเงินบริจาคที่ทางชาวบ้าน ได้มอบ
ให้กับทาง กู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตูม นั้น ผมได้มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัดได้ จัดทำบัญชี
รายรับรายจ่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มากที่สุด 

หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนบัญชีรายรับรายจ่าย ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น มี
รายจ่าย ดังนี้ ๑ ต่อเติมโรงครัวสำนักงาน ๕,๐๐๐ บาท 

 ๒ ค่าออกซิเจน ๕๐๐ บาท 

 ๓ ค่าไฟฟ้าศูนย์บริการประชาชน ๕๐๐ บาท 

 ๔ ค่าโทรศัพท์กู้ชีพ ๒๐๐ บาท 

 ในส่วนรายรับ จากเงินบริจาค ลุงแก้ว ๑,๐๐๐ บาท นายเกลี้ยง ๑,๐๐๐ บาท นางสาว รัสมี 
๒๐๐ บาท พ่อฤทธิ ๕๐๐ บาท นายจรัญ ๑,๐๐๐ บาท นายลอบ ๕๐๐ บาท นางสัจ ๕๐๐ บาท ในส่วนของ
ยอกเงินสุทธิ ติดลบ ๑,๐๐๐ บาท  



อบต.สมคิด เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร พนักงาน เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ดิฉัน นางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งเสาธง 
ในส่วนของเงินบริจาคของนางรัสมี นั้น ดิฉันได้ใส่ซองบริจาค ๕๐๐ บาท  
หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนยอดเงินบริจาค ผมได้เปิดซองมียอดบริจาค ตามที่ได้แจ้ง 
และในส่วนนี้ผมจะตรวจสอบอีกครั้ง 
รองเกรียงไกร เรียนประธานสภา ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
เกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของเงินบริจาค กู้ชีพ กู้ภัย อาจมี
ปัญหาเรื่องยอดบริจาค ผมขอเสนอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำหมู่บ้าน ได้รับซองที่
ทางเจ้าภาพบริจาค และตรวจสอบยอดเงินบริจาค และเสนอให้ทางสมาชิกสภาฯได้นำซองบริจาคนั้นมายื่นที่
ทาง หัวหน้าสำนักปลัดโดยตรง 
อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผมเห็นด้วยกับ
ทาง รองเกรียงไกร ในการเสนอให้สมาชิกเป็นผู้รับซองบริจาค โดยผมขอเสนอว่า เมื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ได้รับมอบแล้ว ควรเปิดซอง เช็คจำนวนเงิน และมีการเซนต์กำกับยอดบริจาคทุกครั้ง ในการ
ตรวจสอบ 
ประธาน ในส่วนของการรับซองบริจาค ตามท่ีเราได้ตกลงกันนั้น ควรแจ้งกับทางพิธีกรงานศพ ในการ
แจ้งชื่อผู้รับซองบริจาค ด้วย 
อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมขอเสนอให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพรหมราช ได้จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย เพ่ือตรวจสอบเงินบริจาค และเป็นระเบียบ    
ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 

ประธาน          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการปลูกฝังเยาวชนในชุมชน ตำบลตูม จึงได้จัดกิจกรรมวัน
เด็กขึ้น ปีนี้ก็เหมือนปีที่ผ่านๆมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดงานวันเด็ก ณ หน้าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ในงานมีการจัดซุ้มต่างๆ เพ่ือสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก และมีของขวัญมากมาย ที่จะแจกให้กับ
เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม ส่วนการแสดง ก็จะมีการแสดงของเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์  การศึกษา และในส่วนของ
อาหารต่างๆ ในการจัดโรงทาน เพ่ือเลี้ยงเด็กๆและชาวบ้านที่มาในงาน โดยแบ่งเป็นโซน ดังนี้ โซนที่ ๑ หมู่ที่ 
๑,๓,๔,๕, โซนที่ ๒ หมู่ที่ ๒,๘,๙,๑๕ โซนที่ ๓ หมู่ที่ ๖,๑๐,๑๑,๑๒ และโซนที่ ๔ หมู่ที่ ๗,๑๓,๑๔,๑๖ ในแต่ละ
โซนให้จัดโรงทาน และในส่วนข้าราชการ พนักงาน ก็จะทำโรงทานมาร่วม ในส่วนของการแต่งกาย ให้แต่งกาย
ชุดโทนสีเหลือง เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นระเบียบ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 



  ๕.๑ เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภัคดีต่อสถาบัน 
     บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรองย้ิมให้ประชาชน” (อำเภอเคลื่อนที่) 

ประธาน           เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยอำเภอปักธงชัย ได้จัดทำโครงการ 
เสริมสร้างความจงรักภัคดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชน (อำเภอเคลื่อนที่) 
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ วัดวังวารีวน หมู่ที่ ๔ ตำบล
ตูมซึ่งมีหน่วยงานราชการนำกิจกรรมหรือกิจการออกมาให้บริหารแก่ประชาชน เช่น งานตรวจรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลปักธงชัย และสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอ ตำบล งานรับแจ้งเอกสารหายของทางสถานี
ตำรวจภูธรปักธงชัย ด้านงานเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย งานด้านปสุสัตว์ ของปสุสัตว์อำเภอ
ปักธงชัย งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย งานด้านที่ดินและที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปัก
ธงชัย งานด้านฝึกอาชีพของการศึกษานอกระบบ การลงบัญชีทหารกองเกินของสัสดีอำเภอปักธงชัย งานต่อ
ทะเบียน และ พรบ. ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย งานด้านไฟฟ้าของสำนักงานไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย กิ่งกาชาติอำเภอปักธงชัย มอบข้าวสารผู้พิการ และมอบผ้าห่ม ในการนี้ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมแจ้ง ประชาสั มพันธ์ชาวบ้านให้
รับทราบ และร่วมรับบริการดังกล่าว ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ผมได้แจ้ง   

ที่ประชุม - รับทราบ –  

  ๕.๒ เรื่อง สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รองไตรภพ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการประชุม ผมขอ
สรุป ดังนี้  ๑ แนะนำข้าราชการใหม่ 

   ๑.๑ พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธงปักธงชัย 

   ๑.๒ นางสาวพิมพ์มาดา ราศี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

  ๒ กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณา
แล้วเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยกำหนดให้อำเภอปักธงชัยเป็นเขตควบคุมไฟป่า โดยมี ๗ 
ตำบล ดังนี้ ตะขบ สะแกราช ภูหลวง ลำนางแก้ว ตะคุ เมืองปัก และโคกไทย 

  ๓ เชิญร่วมสภากาแฟ ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ทางอำเภอปักธงชัยเชิญส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เวลา ๐๗.๐๐ น ณ หอประชุม
อำเภอปักธงชัย 

ที่ประชุม - รับทราบ –  

  ๕.๓ เรื่อง กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร 
รองไตรภพ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของกองทุนฟ้ืนฟู
เกษตรกร ที่ทางประชาชนได้พูดถึงกันนั้น ว่าจะถูกหลอกหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่าโดยกลุ่ม



ดังกล่าว ถูกจัดขึ้นมาเองโดยไม่มี หน่วยงานรัฐบาลยังไม่ทราบข้อมูล ดังกล่าว ดังนั้นจึงเรียนผ่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านอย่าหลงเชื่อเกรงว่าจะถูกหลอก 
ที่ประชุม - รับทราบ - 

 ๕.๔ การออกทำแผนประชาคมหมู่บ้าน 

ประธาน           เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะ
ออกประชาคมจัดทำแผนหมู่บ้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญ ของแต่ละหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา และ
เน้นย้ำกลุ่มอาชีพ ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยสร้างอาชีพ ในส่วนของ วันเวลา จะแจ้งทางหนังสือ
ราชการอีกครั้ง 
ที่ประชุม - รับทราบ -  

  ๕.๕ เรื่อง การเตรียมความพร้อมภัยแล้ง 

อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้าน
คลองวัด ในส่วนของการเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้ว ในส่วนของการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลประจำหมู่บ้าน
ให้กลับมาใช้ใหม่นั้น ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขั้นใด 

นายก  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ปัญหาภัยแล้ง โดยสั่งการให้กองช่างออกสำรวจ บ่อน้ำบาดาลเก่าตามหมู่บ้าน เพ่ือซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้ประโยชน์
ได้ และผมจะเร่งรัดเรื่องนี้ อีกครั้ง  

  ๕.๖ เรื่อง การออกฉีดพ่นหมอกควัน 

อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้าน
คลองวัด ในวันเสาร์ ที่ผ่านมา ทางชาวบ้านคลองวัดได้ป่วยเป็นไข้เลือดออก และไม่มีเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่น
หมอกควัน เพ่ือยับยั้งยุงลายเพ่ือมิให้แพร่กระจาย ผมและทาง อนามัยจึงให้ยาฉีดฆ่ายุง มา ๑ กระป๋อง เพ่ือ
ยับยั้งไปก่อน ผมขอเสนอให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเกิดเหตุการณ์ ที่มีผู้ป่วยในกรณี
ดังกล่าว อย่างทันท่วงท ี

นายก  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการดำเนินการ ดังกล่าว ผมจะ
นำมาพิจารณา ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าว  

ที่ประชุม - รับทราบ -  

  ๕.๔ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้าน



คลองวัด ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจำหมู่บ้านผมได้แจ้งเรื่องเข้ามา แต่ยังไม่มีช่างออกมาแก้ไข 
ขอให้ช่วยตรวจสอบ 

นายก  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการซ่อมแซมผมต้องขออภัย โดย
ให้แจ้งจุดที่เสีย มายังกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และภายในเดือนนี้ผมจะให้กองช่างประสาน ช่าง
ออกซ่อมแซม 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

   
  ๕.๕ เรื่อง การสร้างถนนคอนกรีตโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

นายก  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของโครงการก่อสร้างถนน ตาม
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท สร้างถนนสายไปป่าชุมชน โดยกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร เป็นสิ่งที่ดีที่ได้งบประมาณในส่วนนี้มาเพ่ือสร้างถนน เพราะแต่ก่อนถนนสายนี้ชำรุด 
ทรุดโทรม ยากต่อการสัญจร ไปมาของประชาชนในพื้นท่ี   

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๕.๖ เรื่อง การซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนจันทร์ 
รองเกรียงไกร เรียนประธานสภา ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
เกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของถนนหมู่บ้านดอนจันทร์ เกิด
ความชำรุดเป็นอย่างมาก อยากให้ทางผู้บริหารพิจารณา ในการซ่อมแซม ถนนดังกล่าว  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  

ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๒.0๐  น. 

 
         ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
                                                                              
        (นายสำรวย   กายจะโปะ) 

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

      
     
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

    1.  นายบุญชอบ  ตริตรอง..........................................   
    2.  นายเนื่อง  พลายตะคุ......................................  
    ๓.  นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี.......................................  



 
   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
   
         (นายวิบูลย์    วิจิตรกิ่ง) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
 
 
 

 
 
 
  


