
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
คร้ังที่ ๑ 

วันที่ ๓๐ กันยายน  25๖๓ 
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 นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๘ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๑ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๒ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๓ นายวิเชียรฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๔ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๕ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๖ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๗ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ ๘ 
๑๙ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๐ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๑ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๒ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๓ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๔ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๕ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๖ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๒๗ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 



๒๘ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๒๙ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ลาประชุม 
๑ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๐ 

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๒ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๓ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘  
๔ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก  

   เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื ่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี  นายวิบูลย์ ว ิจ ิตรกิ่ง 
ประธานสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน   กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.๐0 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

   ๑.๑ เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมลาประชุม 

ประธาน   เนื่องด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมบางท่านไดต้ิดภารกิจและไม่สบาย 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้ 
   นายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๐ ลาพบแพทย์ 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

   ๑.๒ เรื่อง ข่าวความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น 

ประธาน   วันที่ 29 ก.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า
การจัดการเลือกตั ้งท้องถิ ่น ว่า ในวันที ่ 1 ต.ค.นี ้ จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย และ
คณะกรรมการการเล ือกตั ้ง (กกต.) อย ่างเป ็นทางการ และจะแถลงข ่าวร ่วมกันในว ันด ังกล ่าวที่
กระทรวงมหาดไทย เมื่อหารือว่าพร้อมแล้ว จากนั้นกกต.จะกำหนดเองว่า จะประกาศเลือกตั้งวันไหน และตน
จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ต่อไป เมื่อผ่านที่ประชุม ครม.และมีมติ จะให้มีการเลือกตั้ง
รูปแบบใด กกต.ก็ต้องไปกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ทันที ให้เป็นหน้าที่ของปลัดหรือรองปลัด    

 



ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม  -รับรอง - 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ขอแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดงาน โครงการขยายและปรับปรุงถนน  
   คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ตามที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีข้อราชการที่สำคัญ จึงขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ กับทาง
นายอำเภอปักธงชัย อ้างถึงหนังสือ อำเภอปักธงชัย ที่ นม.0023.25/๒๙๘๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑/๒๕๖๓ โดยขอแก้ไขปรับเปลี่ยน
รายละเอียดงาน โครงการขยายและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน เนื่องจากมีการร้องเรียน 
จากชาวบ้านว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นข้อพิพาท ของทั้ง ๒ ฝ่าย จึงเห็นชอบในการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดงาน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม ในส่วนรายละเอียดมอบให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 

ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ  ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการขยายและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๑๔ สายกลางหมู่บ้าน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พีริยา เป็นผู้รับจ้าง ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างแล้วพบปัญหาได้มีผู้
ทักท้วงเกี่ยวกับแนวเขตพ้ืนที่ไม่ชัดเจน คือพ้ืนที่ ที่ข้ามจากเหมืองส่งน้ำถึงแนวเสาไฟฟ้าเก่าว่าเป็นที่ดินที่มีการ
ครอบครอง ไม่ใช่ที ่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู ้นำหมู่บ้าน ร่วมตรวจสอบใน
เบื้องต้นแล้วนั้น ทราบว่า จากแนวการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ ได้รับแจ้งจากชลประทานว่า การก่อสร้างเหมือง
และแนวก่อสร้างเกิดจากการประชุมความต้องการของชาวนาซึ่งเหตุผลของการอนุมัติขอแก้ไขปรับเปลี่ยน
รายละเอียดงาน โครงการขยายและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน เพราะขนาดของความ
กว้างของถนนและความยาวของถนนเดิมอาจมีพื ้นที ่บางส่วนเกิดการซ้อนทับกับพื ้นที่ คันคูเหมืองของ
ชลประทาน ดังนั้นจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

   รายละเอียดตามโครงการเดิม 
   ขยายและปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ความยาว ๑๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตส่วนเชื่อมต่อ ๙ ตารางเมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที่ ท๑ - ๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย 
งบประมาณ ตามราคากลาง ๓๔๓,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ๓๔๒,๐๐๐ บาท 
    
    
 



   รายละเอียดโครงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
   ขยายและปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ เมตร ความยาว ๑๓๙ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที่ ท๑ - ๐๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท      

รองเกรียงไกร  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ  ผม
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมอยากทราบว่าในการปรับเปลี่ยน
โครงการจากเดิม กว้าง ๓ เมตร แก้ไข เป็น กว้าง ๒ เมตร จะเกิดปัญหาการรุกล้ำพื้นที่อีกหรือไม ่

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ  ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมผมได้ออก
ตรวจสอบพื้นท่ี ถ้ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงการแล้วจะไม่ล้ำพื้นที่   

อบต.วีรชน  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ  ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ผมอยากทราบว่า
ตามที่ ผู ้อำนวยการกองช่างชี้แจงเรื ่องการทำสัญญาข้อตกลงในการย้ายเหมือง นั้น ไม่ทราบว่ามีเอกสาร 
หรือไม่อย่างไร 

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ  ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในส่วนของ
เอกสารทางชลประทานจะตอบกลับมา โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ไม่ได้รอเรื่องเอกสารจึงขอ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง และลดปัญหาอุบัติเหตุ  

รองไตรภพ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ข้าราชการ  ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผมได้เข้าร่วม
ตรวจสอบพื้นท่ี โดยในวันนั้นมีลูกเขยของยายแม้น เจ้าของนาที่ทักท้วงเรื่องพ้ืนที่ก่อสร้างได้มาตรวจสอบพ้ืนที่
ด้วย โดยทางลูกเขยเจ้าของนา ได้เสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้นำเอกสารการครอบครองพื้นที่ 
ของทางชลประทาน หรือเอกสารที่ทำสัญญา มายื่นเพ่ือแสดงถึงแนวเขตท่ีแท้จริง 

รองเกรียงไกร  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ  ผม
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ถ้ามีการแก้ไขโครงการแล้วไม่ทำให้
เกิดปัญหากับเจ้าของที่ดิน ก็คงไม่มีปัญหาในการดำเนินการ โดยทางผู้อำนวยการกองช่างบอกกับผมว่าถ้ามี
การแก้ไขโครงการแล้วมีการร้องเรียน จะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ขอแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดงาน โครงการ
ขยายและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน หรือไม ่

ประธาน   ถ้าไมม่ีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ในการขอแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดงาน 
โครงการขยายและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งซ่าน
   บุโพธิ์ – สวนหอม 

ประธาน   เชิญ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ  ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมขออนุมัติกันเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งซ่านบุโพธิ์ - สวนหอม บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 
๑๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๓ ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒,๑๖๑,๐๐๐ บาท  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ขออนุมัติกันเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งซ่านบุโพธิ์ – สวนหอม  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

   ๖.๑ เรื่อง การเสนอโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประธาน   เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วน
ของการทำโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้นเราจะนำปัญหาต่าง ๆในการก่อสร้างมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้
เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินโครงการ โดยในปี ๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มารับ
เอกสารที่ทางกองช่าง ออกสำรวจว่ามีที่ดินกี่แปลงที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้าง โดยเป็นหนังสือยินยอมที่
จะได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทกับทางเจ้าของที่ดิน โดยการก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะดำเนินให้คงสภาพเช่นเดิม ไม่มิได้มีการรุกล้ำพื้นที่  

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๖.๒ เรื่อง การก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ 

ประธาน   เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วน
ของการก่อสร้างทางขึ้นลง เข้าบ้านส่วนบุคคลโดยลาดคอนกรีตลงมาติดกับพื้นที่ถนนสาธารณะ เป็นการผิด
ระเบียบ โดยในอนาคต ทางกองช่างจะออกสำรวจ และลงพื้นที่พูดคุยกับพื้นที่ที่ก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ 
เพ่ือให้มีการแก้ไข ต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ 

    

 

 



   ๖.๓ เรื่อง การขอถอนสถาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ทำเลเลี้ยงสัตวบ์้าน
   พรมราชหรือโคกมะม่วง” 

ประธาน   เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 

หน.สป   เรียน ประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด  อ้างถึงหนังสือ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๐.๔/๒๓๑๕๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูมแสดง
ความประสงค์ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “แปลงทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วง” เนื้อที่ 
๓๙-๒-๗๑ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และสนามกีฬาต้านยาเสพติด ทาง
จังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบ ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมดำเนินการเรื่องเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยมีรายบละเอียด ดังนี้ 
   ๑.จัดส่งสำเนาแผนที่ ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐๐๐๐ ลำดับชุด L๗๐๑๗ ของ
กรมแผนที่ทหาร ทั้งแผ่น (เต็มแผ่นไม่ต้องย่อ)พร้อมหมายสีตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินให้ชัดเจน 
   ๒.จัดทำแผนผังการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏตามคำขอ
โดยยึดเนื้อที่และรูปแผนที่ท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ เป็นกรอบในการจัดวางผัง
กำหนดมาตราส่วนตามความเหมาะสม แสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้พ้ืนที่ในแต่ละกิจกรรม
ที่ปรากฏในแผนงาน/โครงการ โดยหมายสีและแสดงเนื้อที่ให้เห็นขอบเขตการใช้พ้ืนที่ให้ชัดเจน 

   ๓.ที่ดินแปลงดังกล่าวออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วหรือไม่ หากมีให้ส่งสำเนา
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพ่ือประกอบการพิจารณา 
   ๔.จัดส่งสำเนาต้นร่างแผนที่ รายการรังวัด (ร.ว.๖๗) และรายการคำนวณ 
   ๕.ตรวจสอบรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลตูม 
และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้ถูกต้องชัดเจน จำนวนผู้ประชุมมีจำนวน เท่าใด เห็นชอบ
ไม่ขัดข้องจำนวน เท่าใด มีผู้ไม่เห็นชอบหรือไม่ และมติที่ประชุมควรให้ความเห็นว่าขัดข้อง หรือไม่ขัดข้องใน
การขอใช้และถอนสภาพ/ขึ้นทะเบียนพื้นที่สาธารณประโยชน์ แปลง (ชื่อที่สาธารณประโยชน์)ทั้งแปลง/
บางส่วนเนื้อที่ประมาณ กี่ไร่ เพ่ือให้ (ชื่อหน่วยงาน)ใช้ประโยชน์เป็น (ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 
   หากองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐก่อนที่การดำเนินการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมาลกฎหมายที่ดิน จะแล้ว
เสร็จ ให้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน พร้อมทั้งขอ
ถอนสภาพไปในคราวเดียวกัน  ซึ่งการขออนุญาตใช้ที่ดินตามมาตรา ๙ ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ ที่
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓  

ที่ประชุม  รับทราบ  

   ๖.๔ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ประธาน   เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง  

หน.สน.ปลัด  เรียนประธาน รองนายก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ผอ.สถานศึกษา ชาวบ้านทุกท่าน ผมนายธานินทร์ บุญเย็น 
หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ อาศัยอำนาจตาม มาตราที่ ๖  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล



ข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิ์  ได้อย่าง
ถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ดังนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างมีระบบ และถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร 
๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.abttoom.com , E-mail.อบต.ตูม , 
และ เฟสบุ๊ค อบต.ตูม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ๗.๑ เรื่อง การจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยในปีนี้ ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม จะจัดงานวันลอยกระทง ณ วัดพรมราช รูปแบบการจัดงานก็เหมือนกับทุก ๆ ปี ที่เราได้
ดำเนินการมา และปีนี้ผมขอมอบหมาย ทางรองไตรภพ นิธิการุณเลิศ และ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงาน ในการดำเนินงาน ครั้งนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๗.๒ เรื่อง โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม กรมศาสนา ได้พิจรณา ให้วัดพรมราช เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และได้ถูกคัดเลือก เป็น ๑ 
ใน ๑๐๐ โดยทางเจ้าหน้าที่กรมศาสนาจะเดินทางมาร่วมในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยขอเชิญสมาชิกทุก
ท่านร่วมงานดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม  รับทราบ  

   ๗.๓ เรื่อง โครงการ ๑ ตำบล ๑ ทฤษฎีใหม่ 

ประธาน   เชิญ นายบุญชอบ ตริตรอง ชี้แจง 

อบต.บุญชอบ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗  วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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   วัตถุประสงค์ 

 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและ
วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพ่ิมรายได้ 

   เป้าหมาย 
 กำหนดเป้าหมายครอบคลุม 4,009 ตำบล 75 จังหวัดเกษตรกร ตำบลละ 16 ราย ทุกภาคทั่ว
ประเทศ คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 64,144 รายแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลละ 8 คน รวม 32,072 คน
เพื่อช่วยการดำเนินงานโครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะให้เข้าใจศาสตร์พระราชา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2564 
   คุณสมบัติเกษตร 
 ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาท
เกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอายุระหว่าง 
18-60 ปี และมีสัญชาติไทยมีพ้ืนที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 
ไร่ และเป็นพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิ์ต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาท
ของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีท่ีพักอาศัยใน
พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการเจ้าของเอกสารสิทธิ์  ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์
จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือใน
หนังสือยินยอม และผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   คุณสมบัติการจ้างงาน 

   เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัคร
เกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทยวุฒิ
การศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่ามีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ (smartphone) ฯลฯไม่เป็น
ข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะ
เทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชนไม่เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คน
เสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ ่มเติม ข้อราชการ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุม ในครั้งนี้   

ประธาน   ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น 
                
 



                   

 

         
        


