
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
คร้ังที่ ๑ 

วันที่ ๒๙ มิถุนายน  25๖๔ 
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  เลขานุการนายก  
๘ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นายวิเชียรฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๖ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ ๘ 
๒๐ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘  
๒๑ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๐ 
๒๓ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๔ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๗ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 



๒๘ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๐ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๒ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๔ นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๖ นายไพโรจน์  จุลผักแว่น  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 
๗ นายเรืองยศ จันทรขัมมา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
๘ นางอำนวย ชัยชนะ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ 
๙ นายชยพล ศิริพยัคฆ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
๑๐ นายประสาร  หุนตะคุ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
๑๑ นางนาที  สังคะรักษ์  กำนันตำบลตูม 
๑๒ นางธัญญาภรณ์ มีเกาะ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
๑๓ นายพงศ์สวัสดิ์ ตริตรอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
๑๔ นายเดชา  โคกสระน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 
๑๕ นายนรินทร์ กุลพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๑๖ นายอภิวิชญ์ อภิโชติศาสตร์ นายกพุทธสมาคม 

ผู้ลาประชุม 
๑ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
  

  

 

 



   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 
   นางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภา ฯ อบต.  หมู่ที่๕ ลาพบแพทย์ 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

   ๑.๒ เรื่อง ข่าวความคืบหน้ากรณีการฟ้องร้องระหว่างกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบล
ตูม และนางอุทัย รอบพรมราช กับพวกรวม ๓ คน 

ประธาน   ตามที่นางอุทัย รอบพรมราช ได้มีการฟ้องร้องพื้นที่กับกลุ่มเกษตรกรทำนาตูม อ้าง
ถึงคดีหมายเลขดำที่ พ๑๒๗๕/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๗/๖๔ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรทำนาตูม และนาง
อุทัย รอบพรมราช กับพวก ๓ คน เรื่องขับไล่เรียกค่าเสียหาย โดยโจทย์และจำเลยทั้ง๓ ขอทำสัญญาประณี
ประนอมความต่อหน้าศาลมีข้อความ ดังนี้ 

   ข้อ ๑ จำเลยทั้ง๓ยอมรับว่าที่ดินพิพาทตาม น.ส.๓ ข เล่ม ๓๙ หน้า ๑๕๗ เลขที่ 
๑๒๒ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๕ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโจทย์จำนวนเนื้อที่ ๓๘-๑-๙๓ ตาม
แผนที่พิพาทหมาย จล.๑ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ๑๒๗๕/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๗/๖๔ ของศาล
นี้ โดยจำเลยทั้ง ๓ จะไม่ยุ่งเก่ียวกับท่ีดินพิพาทอีกต่อไป โดยจำเลยทั้ง ๓ จะไปยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้านการ
ออกโฉนดที่ดินของโจทย์ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย ภายใน ๗ วัน  นับแต่วันที่ ๙ 
มิถุนายน๒๕๖๔ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามถือว่าจำเลยยอมรับตามคำพิพากษาของศาลและให้ถือเอาคำ
พิพากษาศาลแสดงเจตนาของจำเลยทั้ง ๓  

   ข้อ ๒ จำเลยทั้ง ๓ ตกลงขนย้ายทรัพย์สินและบริวาลออกจากที่ดินตามข้อ ๑ ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และโจทย์ตกลงให้จำเลยทั้ง ๓ เข้ามาเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร
และยินยอมให้จำเลยทั้ง ๓ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักอาศัยของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รวมทั้งไม้ยืนต้นสัตว์
เลี้ยง โดยจำเลยทั้ง ๓ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบ้านพักเกษตรที่ตั้งอยู่ในที่ดินพิพาทตามข้อ ๑ หากจำเลยทั้ง ๓ ไม่เก็บ
เกี่ยวพืชผล และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามระยะเวลาถือว่าจำเลยทั้ง ๓ ไม่ติดใจในทรัพย์สินดังกล่าว และยินยอม
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์ และหากจำเลยทั้ง ๓ ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวในระยะเวลาดังกล่าว
ข้างต้นให้โจทย์ดำเนินการบังคับคดีได้ทันที 

   ข้อ ๓ จำเลยทั้ง ๓ ไม่ประสงค์ยื่นฎีกาในคดีแพ่ง หมายเลขดำท่ีพ๑๒๗๕/๒๕๖๓ คดี
หมายเลขแดงที่ ๕๙๗/๖๔ โดยได้ยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าว พร้อมขอให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว
ภายในวันนี้ 

    



   ข้อ ๔ โจทย์ไม่ติใจเรียกร้องเงินค่าเสียหายจากจำเลยทั้ง ๓ ในคดีนี้อีกต่อไป 

   ข้อ ๕ ค่าฤชาธรรมเนียมเฉพาะส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนและทนายความให้เป็นพับ 
    

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม  -รับรอง - 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2564 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
    เรื่องเดิม 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 โดยอนุมัติใช้งบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี งบประมาณ 2564  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน งบ  ลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์สำนักงาน  
๑.โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคารตรงจุด
ในสถานที่ สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท ติดตั้ง ณ สี่แยกทางเข้า บ้านสวน
หอม นั้น 
   ข้อเท็จจริง 
   เนื ่องจากรายการดังกล่าวเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เปลี่ยนแปลงไป จึงขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คำชี้แจงดังนี้   

- ครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร             

สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ ราคา 22,000 บาท  
- คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel 
-  มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
-  ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุด

กับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  



- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
-  สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
-  สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้  
-  มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มาตรฐาน IP66 - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  

- สามารถใช ้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X ได ้เป็นอย่างน้อย  

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card - ต ้ อ งม ี  Software Development Kit (SDK) หร ื อ  Application 
Programming Interface (API) ที่ม ีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
-  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน

ด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
  ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด  4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  

ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี  2564  หรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ใน การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปี  2564  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร ื ่องขอแก ้ไขคำช ี ้แจงรายละเอ ียดในข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ ่าย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4          

ประธาน   เชิญ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

 



ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ  ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 

 

   ข้อเท็จจริง 
เนื่องด้วยรายละเอียดโครงการในแผนงานข้างต้นเกิดข้อผิดพลาดจากการแก้ไขข้อมูลหลายครั้ง จนเกิด

ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงกันทั้งข้อมูลความต้องการในแผนพัฒนาตำบล 
และเนื้อหาโครงการที่ต้องดำเนินงานจริงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4  ทาง
กองช่างเห็นควรเสนอขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในการแก้ไขคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

   รายละเอียดเดิม 

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ หมู่ที ่ 8 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาวรวม 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 ข้อที่ 33 สายที่ 1  
งบประมาณจำนวน 220,000.- บาท 

   รายละเอียดใหม ่

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ หมู่ที ่ 8 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาวรวม 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 ข้อที่ 33 สายที่ 1  
งบประมาณจำนวน 220,000.- บาท 

   รายละเอียดและงบประมาณที่เสนอมาข้างต้น  เห็นควรนำเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยยอดงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยังคงเดิม   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 
29  การกแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

ประธาน   มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ขอแก้ไขคำชี้แจงรายละเอียดใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖4          

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2564 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
   เรื่องเดิม 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
2564ในแผนงานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

   ข้อเท็จจริง 

  เนื ่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  ในแผนงาน 
ดังกล่าวตั้งงบประมาณไม่ชัดเจน จึงขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คำชี้แจงดังนี้   

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้   แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็นจำนวน  1   หลัง ราคา 18,500  
บาท 

-  เพ่ือจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด  13 คิวปิกฟุต จำนวน  1  เครื่อง 

       คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1. ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 

2. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย 

3. การจ ัดซ ื ้อต ู ้ เย ็นขนาดอื ่นให ้พ ิจารณาถึงการประหย ัดพลังงานไฟฟ้าด ้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา   

- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 0808.2/ว1134 ลงวันที ่ 9 
มิถุนายน 2569   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
หน้าที่ 21 ลำดับที่  2  

      ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด  4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 

 



ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี  2564  หรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปี  2564  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง การขอที่ดินทางราชการเพื่อสร้างวัดวัดป่าไผ่พรดี ดำรงธรรม 

ประธาน   เชิญ ผู้ใหญ่บ้านนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ชี้แจง 

ผญ.ไพโรจน์  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ ในส่วนของการขอใช้ที่ดิน จำนวน ๑๕ 
ไร่ ของทางราชการเพื่อสร้างวัด บริเวณที่พักสงฆ์อุทยานป่าไผ่พรดีดำรงธรรม หมู่ที่ ๓ ตำบลตูม อำเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๘ การขอใช้ที่ดินต้องมีการทำ
ประชาคมหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือผู้ที่เคยใช้ประโยชน์ และทางผมได้ทำประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑๕ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย เรื่องการขอจัดสร้างวัดป่าไผ่พรดีดำรงธรรม เป็นการแล้วเสร็จ และในวันนี้จึงขอ
นำข้อราชการนี้บรรจุเข้าใจวาระการประชุมเพื่อให้สภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือที่จะนำมติจากท่ีประชุมสภาฯ ยื่นต่อส่วนราชการในลำดับต่อไป 

ประธาน   เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 

หน.สป   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของที่
พักสงฆ์อุทยานป่าไผ่พรดีดำรงธรรม ได้ทำประชาคมหมู่บ้านในการเห็นชอบการขอที่ดินทางราชการเพื่อสร้าง
วัด จำนวน ๑๕ ไร่ และได้ยื่นหนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องการขอใช้ที่ดิน
ทางราชการเพ่ือสร้างวัด  เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ดังกรณีวัดใหม่ดอนขวาง หมู่ ๙ ตำบล
เมืองปัก อำเภอปักธงชัย ที่ได้ข้อมูลมาจากวัฒนธรรมอำเภอปักธงชัย ทางสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลกระทบ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทาง
เสียง ทางดิน ทางน้ำ ทางอากาศ และปัญหาฝุ่นละออง ดังนั้นในวันนี้ทางสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ในการเป็นคณะกรรมการพิจารณา ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธาน   ผมขอพักการประชุม เพ่ือ รับประทานอาหาร และนัดประชุม ข้อราชการอีกครั้ง ใน
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประธาน   กล่าวเปิดการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง การขอที่ดินทางราชการเพื่อสร้างวัดป่าสำราญธรรม 

ประธาน   เชิญ นายอภิวิชญ์ อภิโชติศาสตร์ ชี้แจง 

นายอภิวิชญ ์  เรียน ประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายอภิวิชญ์ อภิโชติ นายกสมาคมพระพุทธ ในส่วนของวัดป่าสำราญธรรม ได้ทำ
ประชาคมหมู่บ้าน หนองปลิง หมู่ที่ ๓ เป็นการแล้วเสร็จ โดยขอความเห็นชอบจากผู้นำชุมชน และชาวบ้านหมู่
ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๒ โดยที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน มีมติ 
เห็นชอบในการขอใช้พ้ืนที่ ๑๕ ไร่ ของทางราชการเพ่ือสร้างวัดเพ่ิมเติม และได้ยื่นหนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๖๔ ลง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องการขอใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัดเพ่ิมเติม และขอนำเรื่องดังกล่าวเข้า
ที่ประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป   

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธาน   เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 
หน.สป   เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของวัด
ป่าสำราญธรรม ได้ทำประชาคมหมู่บ้านในการเห็นชอบการขอที่ดินทางราชการเพื่อสร้างวัดเพิ่มเติม จำนวน 
๑๕ ไร่ และได้ยื่นหนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องการขอใช้ที่ดินทางราชการ
เพื่อสร้างวัดเพิ่มเติม เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการทางสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้องมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลกระทบ ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเสียง 
ทางดิน ทางน้ำ ทางอากาศ และปัญหาฝุ่นละออง ดังนั้นในวันนี้ทางสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา จำนวน ๙ ท่าน ในการเป็นคณะกรรมการพิจารณา ทั้งในส่วนของที่
พักสงฆ์อุทยานป่าไผ่พรดีดำรงธรรมและวัดป่าสำราญธรรม  
ประธาน   มีสมาชิกท่านใด หรือบุคคลใด ต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอให้ทุก
ท่านได้เสนอชื่อ คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัด และเพ่ิมเติมวัด 
ส.อบต.บุญชอบ  เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัดและ เพิ่มเติมวัด ดังนี้ 
   ๑. นายสำรวย กายจะโปะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
   ๒. นายบุญชอบ จรจังหรีด ผอ.กองช่าง 
   ๓. นายธานินธ์ บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
   ๔. นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   ๕. นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๑ 
   ๖. นายยวน จอเกาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๓ 
   ๗. นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๓ 
   ๘. นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมหมู่ที่๑๓ 
   ๙. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมหมู่ที่๑๕ 

 

 



 

ประธาน   ขอบคุณ นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ 

ประธาน   มีสมาชิก หรือที่ประชุมท่านใด ต้องการเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาขอใช้
ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัด และเพ่ิมเติมวัด หรือไม่  

ประธาน   ถ้าไม่ม ีผมขอมติที ่ประชุม เห็นชอบ รายชื ่อคณะกรรมการ ทั ้ง ๙ ท่านเ ป็น
คณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินทางราชการเพื่อสร้างวัด (อุทยานป่าไผ่พรดีดำรงธรรม) และเพิ่มเติมวัด (วัด
ป่าสำราญธรรม) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง อ่ืนๆ 

   ๙.๑ เรื่อง ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

ประธาน   เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง  
หน.สน.ปลัด  เรียนประธาน รองนายก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ อาศัย
อำนาจตาม มาตราที่ ๖  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
หรือใช้สิทธิ์ ได้อย่างถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ดังนั้น 
เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างมีระบบ และถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม 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 

   ๙.๒ เรื่อง กำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางสำหรับ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่า 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม.๐๐๒๓.๑/ว๖๕๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๓ ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ มติที่ ๑๓๙/๒๕๖๓ 
เรื่องกำหนดอายุสัญญาเช่าที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินสาธารณสมบัติกลาง และวัดล้าง สำหรับส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยได้มีความเห็นว่าเป็นของวัด เจ้าอาวาส
ให้ใช้ที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่ชอบธรรมด้วยพระวินัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม และ
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนาสมบัติกลางประจำ (พศป.) จึงแจ้งมายังองค์การ

http://www.abttoom.com/


บริหารส่วนตำบลตูมสำรวจว่ามีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ใช้พื้นที่ของวัด ทั้งที่ได้ทำสัญญา
ระยะสั้นและท่ียังไม่ได้ทำสัญญาเช่าให้ติดต่อขอเช่าพ้ืนที่ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน   เชิญ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

ผอ.กองการศึกษา เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม คือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช โดยทางวัดได้มีแนวทางในการจ่ายค่าเช่าโดยให้ศึกษา รายละเอียดที่เกี่ยวข้องตาม
มติมหาเถรสมาคม ซึ่งในการดำเนินการตามมติดังกล่าว นั้น ทางกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จะได้
ดำเนินการประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ในวิธีปฏิบัติและขั้นตอนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และจะนำเรียนในที่ประชุมให้ทราบ ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๙.๓ เรื ่อง ขอให้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอโครงการ
พัฒนาเข้าที่ประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ได้ส่งหนังสือ ที ่ นม.๘๙๙๐๑/๖๐ ลงวันที ่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื ่อง ขอให้
ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาเข้าที่ประชาคมท้องถิ่น  (ประชาคมระดับ
ตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ผู้นำ
ชุมชน ของแต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการพัฒนาที่เกิดประโยชน์  ต่อประชาชนในหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือแสดงความคิดเห็นเสนอจัดลำดับความสำคัญ และเห็นชอบโครงการพัฒนา และ
ส่งโครงการตามแบบเสนอโครงการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือที่จะรวบรวมเข้าที่ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) พิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวต่อไป โดยให้
ส่งภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

ที่ประชุม  รับทราบ  

   ๙.๔ เรื่อง มาตรการการป้องกันโควิท ๑๙ 

ประธาน   เชิญ นางนาที สังคะรักษ์ ชี้แจง 

นางนาที  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ดิฉันนางนาที กำนันตำบลตูม ดิฉันได้เข้าประชุม ณ อำเภอปักธงชัย โดยทางอำเภอ
ปักธงชัยได้ออกมาตรการกำชับให้ผู ้ที ่เดินทางมจากจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี 
ฉะเชิงเทรา สระบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ตรัง ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส ให้รายงานตัวกับทาง
ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน และให้มาตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลปักธงชัย และกักตัวในระหว่างรอผล
ตรวจ (๒๔ ช.ม.)ก่อนเดินทางเข้าที่พัก โดยโรงพยาบาลแจ้งว่าตรวจได้ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ทั้งนี้ใน
ระหว่างการรอผลตรวจ อย่างเพ่ิงเข้าบ้าน เพ่ือความปลอดภัยของคนในครอบครัว 



ประธาน   ของคุณ กำนัน ตำบลตูม 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในส่วนของ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ ตามหมู่บ้านต่างๆ เพ่ือทำความ
เข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตูม ที่มีญาติพี่น้องที่กำลังจะเดินทางเข้ามา เพื่อให้รับทราบ ในการปฏิบัติก่อน
เดินทางเข้าพ้ืนที่ตำบลตูม 

ที่ประชุม  รับทราบ    

   ๙.๕ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  

อบต.ประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ ผมขอ
แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังไม่ได้มีการซ่อมแซม เนื่องจากชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการสัญจร 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในส่วนของ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านที่เกิดการชำรุด ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว จะเ ร่งกองช่าง
ออกซ่อมแซม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๙.๖ เรื่อง เครื่องขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

อบต.หนูริ้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๔ขอ
แจ้งว่าหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน เกิดการชำรุด และยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจากทางองค์กาสรบริหารส่วน
ตำบลตูม ดังนั้นจึงขอแจ้งให้รีบดำเนินการซ่อมแซม เพราะระบบเสียงภายในหมู่บ้านเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท ๑๙ ไม่มีการให้รวมกลุ่ม ดังนั้นต้องอาศัยการกระจายข่าวสารทางหอกระจาย
ข่าว เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับทราบ การปฏิบัติตัว และกฎระเบียบข้อห้าม ต่างๆของทางราชการ  

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในส่วนของ
ทางระบบเสียงตามสายจะเร่งดำเนินการให้ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ    

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ ่มเติม ข้อราชการ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุม ในครั้งนี้   

ประธาน   ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น 
                



         


