
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม. 

………………………………………. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายสำรวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๓ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๘ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๐ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๑ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๒ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๔ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๕ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๖ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๗ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๑๘ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๑๙ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๐ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๑ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๒ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๓ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๔ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๕ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๖ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 



๒๗ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๒๘ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๒๙ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๔ นายบุญชอบ จรจังหรีด  ผอ.กองช่าง 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
  
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒  
๒ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๓ นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
  

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกเข้าร่วมประชุมเมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจำเดือน มีนาคม 
ประธาน  ได้รับแจ้งจาก นายวิบูรณ์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาฯ และ นายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภา
อบต.  หมู่ที่๑๖ ขอลาประชุม ไม่สามารถมาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ผมในฐานะรองประธานสภาฯ ในวันนี้จึงทำ
หน้าที่ประธานการประชุม ในวันนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี - 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง การจัดงานวันสงกรานต์ 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ 
วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ให้
ความสำคัญ ในด้านการส่งเสริมทางด้านการสืบสาน วัฒนธรรม ดังนั้นในส่วนของเดือน เมษายน ทางด้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มีนโยบายในการจัดงานวันสงกรานต์ ที่วัดพรหมราช เพื่อเป็นการสืบสาร
ประเพณี วัฒนธรรมไทย แต่ผมยังกังวนใจในส่วนของการเกิดโรคระบาดโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องรอฟังนโยบาย 
จากทางรัฐบาล ว่าจะอนุญาต ให้มีการจัดงานหรือไม่ อย่างไร แล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง การจัดงานวันบวงสรวงท้าวสุรนารี 

ประธาน          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการจัดงานและพิธีการต่าง ๆ ทางท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมได้ไปประชุมที่อำเภอปักธงชัย ในเวลานี้ และได้ส่งข่าวในส่วนของการจัดงานต่าง ๆ ทางอำเภอ
ปักธงชัยแจ้งเลื่อนการจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี และงานกาชาดประจำปี ออกไปจนกว่า
สถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัส โควิด ๑๙ จะคลี่คลาย  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๓ เรื่อง การจัดงานวันแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปักธงชัย ครั้งที่ ๑  

ประธาน          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่เทศบาลตำบลปักธงชัย จะดำเนินตามโครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปักธงชัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น 
ได้รับแจ้งจากทางเทศบาลอำเภอปักธงชัย ว่าได้ยกเลิกการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปัก
ธงชัย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด ๑๙ 

  ๔.๔ เรื่อง โครงการทำหน้ากากอนามัย   

ประธาน          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด ๑๙ ส่งผลให้
ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยทางรัฐบาล ได้ให้ควงามสำคัญในการป้องกัน โดยปัจจุบัน หน้ากาก
อนามัยยังขาดตลาดหาซื้อยากทางรัฐบาลจึงมีงบประมาณในการฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้อง
ชาวบ้านเพื่อที่จะได้ทำใช้ในครัวเรือน หรือบางท่านอาจทำเพ่ือจำหน่าย เพ่ือเป็นการยับยังการติดเชื้อไวรัส โดย



ในโครงการดังกล่าว จะจัดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐ น. จึงฝากประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านที่มีความสนใจให้เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว 

ที่ประชุม - รับทราบ -  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

  ๕.๑ เรื่อง โครงการจิตอาสาภัยภิบัติ 

ประธาน           เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 

หน.สป  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
ธานินท์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยอำเภอปักธงชัย ได้จัดทำโครงการ อบรม
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโกเด้นท
แลนด์ รีสอร์ทโคราช ในส่วนของรายชื่อผู้เข้าอบรม ตามเอกสารที่ผมได้แจกครับ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัส โควิด ๑๙ ได้มีการเลื่อนอบรมโครงการ ดังกล่าว ถ้ามีการอบรม ผมจะแจ้งผู้ที่มีรายชื่ออีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ –  
  ๕.๒ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการสร้างถนน คสล สายทางเข้าป่าชุมชนตำบลตูม- ฟาร์มไก่ 
ประธาน          เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมบุญชอบ 
จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
คสล กว้าง ๖ เมตร พร้อมไหล่ทาง ยาว ๒ กิโลเมตร นั้น อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างในการดำเนินการ 
และ รอการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ (ยังไม่มีการโอนงบประมาณ) 

ที่ประชุม - รับทราบ –  

  ๕.๓ เรื่อง โครงการอบรมเกษตรหมู่บ้าน 
ประธาน           เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 
หน.สป  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
ธานินท์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางองค์การบริหารนส่วนตำบลตูมได้มี
โครงการฝึกอบรมเกษตรหมู่บ้าน อบรมการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ด การทำสารกำจัดวั ชพืช ในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สวนตูมพฤกษา ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว 
ที่ประชุม - รับทราบ - 

 ๕.๔ การดำเนินการตามข้อร้องเรียน 

ประธาน           เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 
หน.สป  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
ธานินท์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ได้รับเรื่องร้องเรียน จากหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๔ เรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมได้ประสานกับทางที่ดินอำเภอปักธงชัย โดยทางที่ดินอำเภอปักธงชัยได้แจ้งว่าจะออกมาทำรังวัด พ้ืนที่
ดังกล่าว และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จ่ายเงินค่ารังวัดเป็นที่เรียบร้อย รอหนังสือว่าทางที่ดินจะ
ออกทำรังวัดวันใด ฝากสมาชิกท้ัง ๓ หมู่ รับทราบและแจ้งชาวบ้านในหมู่บ้านรับทราบด้วย 
ที่ประชุม - รับทราบ -  



  ๕.๕ เรื่อง การแก้ปัญหาไฟปา่ชุมชน 

อบต.ประเสริฐ เรียน รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ในส่วน
ของการเตรียมการป้องกันปัญหาไฟป่า ชุมชน ผมขอเสนอ วิธีป้องกัน ดังนี้ 

๑. ทำถนนตัดผ่านป่าชุมชน เพื่อที่จะได้นำรถเข้าไประงับเหตุไฟป่าที่เกิดข้างใน และยังเป็น
แนวป้องกันไฟป่า 

๒. การขุดเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตป่าชุมชน เพ่ือที่จะนำน้ำบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย มาใช้ในการดับไฟป่า 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง  

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาไฟป่าโดย
การทำถนนตัดผ่านป่าชุมชนนั้น ใช้งบประมาณจำนวนมาก อาจต้องใช้งบจากส่วนกลาง และในส่วนของการ
สร้างถนนผ่านนั้น ต้องปรึกษาประธานป่าชุมชนตำบลตูม  

ประธาน  ในส่วนของการเจาะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ผมได้ประสานกับทหารพัฒนาออกมา
ตรวจสอบพื้นท่ี ป่าชุมชน ในการสำรวจไม่พบแหล่งน้ำบาดาล จึงไม่ทสามารถขุดเจาะได้ 

ที่ประชุม - รับทราบ -  

  ๕.๖ เรื่อง การสร้างถนนเข้าพื้นที่เกษตรสวนตูมพฤกษา 

อบต.บุญชอบ เรียน รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผม
ขอเสนอให้มีการสร้างถนน คสล จากถนนสายหลักเข้าพื้นที่เกษตรสวนตูมพฤกษา เพราะในช่วงฝนตก รถเข้า
ออกรำบาก  

ประธาน          เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมบุญชอบ 
จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของงบประมาณในการสร้างถนน อาจ
ปรึกษากับทางหมู่ ๑ ในการนำเข้าแผนการดำเนินการก่อสร้าง  

ที่ประชุม - รับทราบ -  

  ๕.๗ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

อบต.ประเสริฐ เรียน รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด  ในส่วน
ของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจำหมู่บ้านที่ตกหล่นสามารถทำการซ่อมแซมได้หรือไม่ 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการซ่อมแซม โดยให้แจ้งจุดที่เสีย มายังกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม และภายในเดือนนี้ผมจะให้กองช่างประสาน ช่างออกซ่อมแซม 



ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๕.๘ เรื่อง การทำความสะอาดสวนตูมพฤกษา 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของสวนตูมพฤกษา ผมสังเกตุว่ายังไม่สะอาดควรจะมีการ
พัฒนา ดังนั้นปีนี้ นอกจากที่เราทำความสะอาดริมคลองชลประทาน ปีนี้ผมจะให้ดำเนินการที่สวนตูมพฤกษา 

อบต.บุญชอบ เรียน รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ใน
ส่วนของโรงเกษตรผมได้ของบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง และอยากเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม รับผิดชอบในการดูแล รักษาความสะอาด และในการเสียค่าไฟฟ้าในการดำเนินการ ทางด้านการเกษตร 
และขอเสนอให้เกษตรคนใหม่ ได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นที่เรียนรู้ในการเกษตร ต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  

ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๑.0๐  น. 

 
         

 
 
 
 

 
 
 
  


