
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
............................................................... ............................................... 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ นายสำรวย  กายจะโปะ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๕ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๗ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๘ นายธีรวุธ  พลตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๙ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๑ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๒ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๓ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๔ นายใบ  สุขตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๑๕ นางชอบ กลิ่นตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๑๖ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ 
๑๗ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๕ 
๑๘ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๖ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 



  
 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม นายสำรวย กายจะโปะ 
เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื ่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี          
นายสมนึก แรมฉิมพลี ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  ๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมที่ลาประชุม 
ประธาน   เนื่องด้วย นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ มีความจำเป็น
เร่งด่วนไม่สามารถมาร่วมประชุมในครั้งนีไ้ด้ จึงแจ้งลาประชุมในวันนี้ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๑.๒ เรื่อง แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ 
ประธาน   เชิญนางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย นักวิชาการศึกษา แนะนำตัว 
น.ส.วรนิษฐ์  เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันนางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดิฉันขอคำแนะนำจากพ่ีๆทุกท่านในการปฏิบัติงาน และจะปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๑.๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
ประธาน   ด้วยอำเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้วันเข้าพรรษาของ
ทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๖ เห็นชอบการจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้
หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ต ามบริบทของตนเอง 
ดังนั้น ท่านใดต้องการที่จะทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการรักษาสุขภาพในช่วงเข้าพรรษา ก็ให้งด
ดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา นี้ 
ที่ประชุม  รับทราบ  

๑.๔ เรื่อง การจัดงาน “โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกัน
อัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ 

ประธาน   ด้วยอำเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงาน “โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น 
ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ทั่วทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงน้ำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ใน



การรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมในงานเน้นสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ในการป้องกันดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 
“โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้ส
โตรค เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์ ประธาน ศูนย์หลอด
เลือดสมองศิริราช เป็นประธานการประชุม และที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อำเภอปักธงชัย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตาม “โครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้ง
ชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ระหว่างวันที่๒๑ - 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อได้รับการขอสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่น
เหม็นหรือน้ำเสียของ บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จํากัด 

ประธาน   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลราษฎรที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ ใกล้เคียงโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังบริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ 
๑๑ ตำบลงิ้ว ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นหรือน้ำเสียของบริษัทดังกล่าวหรือไม่ จำนวนกี่ครัวเรือน อยู่ใน
พื้นที่ของหมู่ใด เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และกำกับดูแลสถาน
ประกอบการในพื้นที่ ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นฝากแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบ และแจ้งข้อมูล ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เพื่อรวบรวม ต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

๔.๑ เร ื ่อง การศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด ้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้ไปศึกษาดูงาน ๑ ใน ๑๖ เกษตรกรที่เข้ารับ
พระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ คือ นายทอง หลอมประโคน แห่ง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
ในฐานะเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ซึ่งยึดปลูกพืชหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา



ผลผลิตตกต่ำ ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ร่วมกับเลี้ยงสัตว์และทำประมงในที่ดินของตนเองนายทอง 
หลอมประโคน จบการศึกษาด้านวิศวะไฟฟ้ากำลัง แม้จะไม่ใช่ด้านเกษตร แต่ได้นำความรู้ทางช่างมาทำเกษตร
จนประสบผลสำเร็จ หลังจากศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ จึงเกิดประกายความคิดที่จะนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาเริ่มจากนำน้ำใต้ดินมาใช้ในพ้ืนที่เกษตรของเขา ๒๐ ไร่ ซึ่งเดิมต้องอาศัย
น้ำฝน จึงมีปัญหาขาดแคลนน้ำ ทว่า ปัจจุบันพื้นที่นี้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืช อันเกิดจาก
การบริหารจัดการน้ำในแปลงนา ที่ใช้ระบบการส่งน้ำทั้งระบบท่อและส่งตามคลองส่งน้ำได้ทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ ส่งให้
การผลิตพืชเกษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและหมุนเวียนทั้งปีขณะที่พ้ืนที่ก็มุ่งบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เช่นกัน จำนวน ๒๐ ไร่ แบ่งเป็นส่วนๆ ประกอบด้วย นาข้าว ๑๗ ไร่ ที่รวมถึงเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
หลากชนิดไว้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ต่อเมื่อหลังฤดูทำนาจะใช้พื้นที่นี้ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงปลา อีก ๓ ไร่ 
เป็นที่อยู่อาศัยและสระน้ำซึ่งใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งรดพืชผัก ไม้ผลไม้ยืนต้น เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด 
ไก ่ทั้งมีการใช้ระบบสูบน้ำจากโซลาร์เซลล์ สร้างกังหันลมสูบน้ำ ใช้เครื่องนวดข้าวเมดอินไทยแลนด์ ปลูกต้นสบู่
ดำใช้ทำไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงใช้ระบบน้ำหยด เพื่อประหยัดน้ำ ซึ่งทุกสิ่งประดิ ษฐ์เพ่ือ
การเกษตรในพื้นที่ล้วนเกิดจากไอเดียของเขาทั้งสิ้นสำหรับผลผลิตนายทองบอกว่า เป็นอาหารของครอบครัว
กว่าร้อยละ ๘๐ นอกเหนือจากสิ่งที่ต้องใช้จ่ายอื่นที่ไม่สามารถผลิตได้ในไร่นา ที่เหลือจำหน่ายแก่เพื่อนบ้าน 
ปัจจุบันไร่นาสวนผสมนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังเพื่อชีวิตที่พอเพียง ซึ่งมีเพื่อนเกษตรกร หน่วยงานต่างๆ 
สถาบันการศึกษา เข้ามาดูงานไม่ขาดสาย โดยทางผมได้น้ำความรู้จากการศึกษา นำมาพัฒนาปรับปรุงใช้ใน
พื้นที่ตำบลตูม และในการเข้าศึกษาในครั้งนี้ได้พบกับทางเทศบาลแคนดง ซึ่งทางเทศบาลแคนดง ได้ยื่นเสนอ
โครงการการจัดการทรัพยากรน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะทางเทศบาลมีอุปกรณ์ในการบินสำรวจพื้นที่ 
ผมได้ขอความรู้และขอข้อมูลในการดำเนินโครงการดังกล่าวทางเทศบาลแคนดง โดยเป็นแนวทาง ในการ
ดำเนินการ ในพื้นที่ตำบลตูมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาภัย
แล้ง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๒ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือสร้างบ้านผู้ยากไร้ 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้เข้าอบรมศูนย์การช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัด
นครราชสีมา โดยได้มีการพูดถึงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ โดยงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าช่าง
ดำเนินงาน โดยในที่ประชุมผมได้เสนอแนะควรมีงบประมาณในการใช้จ่ายค่าช่าง เพราะที่ผ่านๆมาเกิดปัญหา 
เรื่องการหาช่างจิตอาสา และในส่วนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมได้ตรวจสอบบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ และยื่นเรื่องเพื่อของบประมาณในการดำเนินงาน ก่อสร้าง โดย
กำหนดให้ยื่นเอกสารภายในสิ้นเดือนนี้ และจะมีการตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบ ในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือ
ประชุมพิจารณาคัดเลือก เพียง ๑ รายในพ้ืนที่ตำบลตูม 
ที่ประชุม  รับทราบ 



   ๔.๓ เรื่อง ยอดเงินบริจาค กู้ชีพ กู้ภัย 
ประธาน   เชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
รองนายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ดิฉัน
นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงเรื ่องรายรับ รายจ่าย เงิน
บริจาคกู้ชีพกู้ภัย เนื่องจากมีผู้บริจาคเงินให้กับทางกู้ชีพ กู้ภัย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ทำบันทึก
รายรับ รายจ่าย เพื่อการตรวจสอบ โดยสรุปยอดรายรับ เดือนที่ผ่านมา มียอดเงินรวม ๓,๓๐๐ บาท กู้ชีพเบิก
ค่าน้ำมัน/ค่าเครื่องครัว ยอด ๘๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๔ เรื่อง การซ่อมแซมถนน 
ประธาน   เชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
รองนายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉัน
นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการซ่อมแซมถนนต้อง
ขอขอบคุณ ทางสมาชิกสภาฯที่ได้ร่วมกันทำการซ่อมแซม และในส่วนของการซ่อมแซม และได้มอบอุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมให้กับทางกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
   ๔.๕ เรื่อง การร่วมกิจกรรมต่างๆในช่วงท่ีผ่านมา 
รองนายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉัน
นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนา การให้ความช่วยเหลือ จิตอาสา ต้องขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเล็งเห็นถึงความสามัคคี ขององค์กร และใจที่เป็นจิตอาสา ในการร่วมพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่ตำบลตูม  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
   ๕.๑ เรื่องการอบรม อปพร. ตำบลตูม 
นายเกรียงไกร  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายเกรียงไกล สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ในส่วนของการ
อบรม อปพร. ในพื้นที่ตำบลตูมนั้น ผมขอเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มีหนังสือแจ้งไปยังฝ่าย
ปกครองด้วยเพื่อทางสมาชิกจะได้ร่วมปรึกษา และสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของหนังสือที่มีไปยังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมผมอยากให้ทางสมาชิกเข้าไปหารือกับทางฝ่ายปกครอง โดยมิต้องมีหนังสือแจ้งฝ่ายปกครอง  
ที่ประชุม  รับทราบ  
    
 



   ๕.๒ เรื่องปัญหากล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลตูม 
นายวีรชน  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู ่ที ่ ๒ ผมขอสอบถาม
ผู้รับผิดชอบในส่วนของกล้องวงจรปิด เมื่อเกิดเหตุที่ต้องการดูระบบกล้อง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า
กลอ้งชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นผมอยากเสนอในการตรวจสอบ เพ่ือให้กล้องใช้งานได้ตลอด 
สิบเอกศุภกฤต  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมสิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ใน
ส่วนของระบบกล้อง ทางนายธานินทร์ บุญเย็น ได้ตั ้งงบประมาณ ในการซ่อมแซม ในช่วงประมาณเดือน 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุ หน้าบ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
หมู่ที่ ๒ ทางผมและเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าไม่มีสัญญาณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดูกล้อง และ
ผมได้ทำการประสานไปยังช่างที่รับเหมา ให้เข้ามาตรวจสอบระบบ ปัญหาต่างๆของระบบกล้อง ขอเรียนว่า
ผู้รับเหมาไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะทางเราประสานไปแต่ไม่รับสาย หรือไม่อ่านไลน์ ทำให้ปัญหาดังกล่าว เกิด
การแก้ไขล่าช้า และในวันพรุ่งนี้ผมและเจ้าหน้าที่จะออกตรวจสอบกล้องทุกตัว จำนวน ๑๔ จุดในพื้นที่ตำบล
ตูม และจะรายงานชี้แจงผู้บริหารทราบอีก ครั้ง ว่ามีกล้องจุดใด ใช้งานได้ หรือชำรุด รวบรวมแจ้งช่างผู้รับเหมา
เข้าแก้ไข อีกครั้ง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๕.๓ เรื่อง ถังดับเพลิงภายในหมู่บ้าน 
นายวีรชน  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ในส่วนของถังดับเพลิง
ภายในหมู่บ้านผมอยากทราบว่าในหมู่บ้านโนนวังหิน หมู่ที่ ๒ ได้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่จุดใด เพราะจุดที่ตั้งเดิม
ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่พบอุปกรณ์ ดังกล่าว 
นายชาติชาย  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที ่ ๑๖ ในส่วนของถัง
ดับเพลิงผมขอแนะน้ำให้ทางเพ่ือนสมาชิกสอบถามกับทางผู้ใหญ่บ้าน เพราะในหมู่บ้านวังวารีวน ในการประชุม
หมู่บ้านจะมีการแจ้งว่าถังดับเพลิงประจำอยู่ ณ จุดใด เพื่อง่ายในการน้ำมาใช้งานเมื่อเกิดเหตุเพลิงใหม่ 
ที่ประชุม  รับทราบ  
   ๕.๔ เรื่องกระจกทางโค้ง 
นายวีรชน  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ในส่วนของงบประมาณใน
การจัดซื้อกระจกทางโค้ง ผมอยากสอบถามสาเหตุที่ไม่มีเสาติดตั้งกระจก และทางสมาชิกต้องดำเนินการจัดหา
เสาในการติดตั้งเอง ทำให้บางหมู่บ้านอาจจะติดตั้งเสาที่มีคุณภาพ บางหมู่บ้านไม่มีคุณภาพ 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 



นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการขอกระจกติดทางโค้งมีบ้างหมู่บ้านยื่นเอกสาร
เข้ามาเพ่ือของบประมาณในการจัดหากระจกทางโค้ง ผมได้พิจารณาว่าทุกหมู่บ้านก็มีจุดเสี่ยงในการต้องติดตั้ ง
กระจกทางโค้ง แต่ในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอถ้าจะดำเนินการจัดซื้อ ผมจึงลดเสาติดตั้งกระจก
ทางโค้ง และมอบเพียงกระจกทางโค้ง และให้สมาชิกหาเสาติดตั้งกันเองของแต่ละหมู่บ้าน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๕.๕ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
นายดาว  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอสอบถามเรื่องของการออก
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในหมู่บ้าน เพราะได้ยื่นเรื่องทำการซ่อมแซมมายังกองช่าง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  
นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะใน
หมู่บ้านนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และช่วงนี้รอการส่งมอบรถกระเช้า 
ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๕.๖ เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
นายดาว  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอสอบถามเรื่องการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด เพื่อที่จะไ ด้
นำมาฉีดในพื้นที่หมู่บ้าน  
นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมได้ตั ้งงบประมาณในส่วนนี ้ และได้กำลังหาห้างร้านที ่จำหน่ายวัคซีนดังกล่าว ผมได้
สอบถามทางเจ้าหน้าที่จัดหาวัคซีน ทราบว่าอยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินการ น่าจะได้วัคซีน เร็วๆนี้ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น    
 
    

                         

 

 



 
 


