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ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

............................................................... ............................................... 
 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่ประธาน
การประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
   ๑. เรื่อง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ประธาน    เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจ้งเรื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
รองนายก   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในการประชุมประจ าเดือน กุมภาพันธ์๒๕๕๙   
มีข้อราชการ ดังนี้ 
    ๑.๑ พิธีบวงสรวงสักการะท้าวสุรนารี อ าเภอปักธงชัย วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  
   ภาคเช้า  พิธีสงฆ์, พิธีวางพวงมาลา, พิธีพราหมณ์, การแสดงร าโทนและเพลงโคราช
   ภาคค่ า  การแสดงสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี และร าบวงสรวง 
    การแสดงของดารา/นักร้อง จัดกิจกรรมสร้างความบันเทิง ๕ – ๗ วัน  
    * ต้องการนางร า จ านวน ๑,๐๐๐ คน เน้นการแต่งกายสีฟ้า(ถ้าไม่มีจริงๆสีอ่ืนก็ได้) 
    * กิจกรรมเน้น โรงเรียน ๔๐ กว่าโรงได้มาแสดงทุกค่ าคืน 
      ขบวนผ้าไหมดีหมี่โคราช ในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ปี ๒๕๕๙ ณ 
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
    ๑.๒ ปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาสัมพันธ์การใช้น้ าอย่างประหยัด และให้ปลูกพืชเฉพาะที่ใช้
น้ าน้อยในการเพาะปลูก 
    ๑.๓ ปัญหาหนี้สิน ครอบครัวใดที่ประสบปัญหาหนี้สิน โดยการน าที่ดินไปจ านอง ต้องเป็น
หนี้ที่ประกอบอาชีพสุจริต เกี่ยวข้องกับการท ามาหากิน โดยให้แจ้งผ่าน อ าเภอทางอ าเภอจะได้หาทาง
ช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง    
   ๒. เรื่อง ปรึกษาหารือการแข่งขันกีฬาองค์กรบริหารส่วนต าบลตูมต้านยาเสพติด และ
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 



ประธาน   ได้สรุปเบื้องต้นในการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลต้านยาเสพติด และกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และพิธีปิด วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ โดยในวันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในวันนั้นและส าหรับประเภทกีฬาใน
การแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลต้านยาเสพติด ก าหนดให้มี ๔ ประเภท ดังนี้ 
   ประเภทกีฬาสากลก าหนดเบื้องต้นให้มี ๕ ประเภทกีฬา ดังนี้ 
   ๑. กีฬาฟุตบอล ๑๑ คน แบ่งเป็น 
    ๑.๑ ประเภทเยาวชนชาย อายุระหว่าง ๑๐ – ๑๕ ปี 
    ๑.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง ๑๖ – ๓๕ ปี 
    ๑.๓ ประเภทอาวุโสชาย  อายุระหว่าง ๓๖ ปีขึ้นไป 
   ๒. กีฬาเซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชาย 
   ๓. กีฬาวอลเลย์บอลผสมชาย ๓ หญิง ๓  
   ๔. กีฬาเปตองผู้น า 
   ๕. กีฬาเปตองประชาชนทั่วไป 
   ประเภทกีฬาพื้นบ้านก าหนดเบื้องต้นให้มี ๕ ประเภทกีฬา ดังนี้  
   ๑. กินวิบาก 
   ๒. วิ่งผลัดอุ้มแตง ชาย ๓ หญิง ๓ คน 
   ๓. กีฬาผลัดโยนไข่ ชาย ๓ หญิง ๓ คน 
   ๔. กีฬาเตะปี๊บ ชาย ๖๐ ปีขึ้นไป 
   ๕. กีฬาตีปี๊บ หญิง ๖๐ ปีขึ้นไป 
   โดยกีฬาทุกประเภทต้องมีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๔ ทีมขึ้นไป ถ้าไม่ถึง ๔ ทีม 
จะไม่มีการแข่งขันในประเภทกีฬานั้นๆ 
   ส าหรับกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน ถ้าประเภทเยาวชนและอาวุโส มีทีมส่งไม่ถึง ๔ ทีม จะปรับเป็น
ประเภททั่วไป ชาย อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป ประเภทเดียว  
   ก าหนดส่งเอกสารทีมกีฬา ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถ้าไม่ส่งรายชื่อทีมกีฬาภายใน
วันเวลาที่ก าหนด จะตัดสิทธิ์การส่งทีมเข้าแข่งขันทันที 
   การแบ่งโซน ๔ โซน เหมือนเดิมดังนี้ 
    ๑. โซนที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ๓ ๔ ๕ 
    ๒. โซนที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ๘ ๙ ๑๕ 
    ๓. โซนที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
    ๔. โซนที่ ๔ หมู่ที่ ๗ ๑๓ ๑๔ ๑๖ 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ส อบต.เพียร  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ดิฉัน นางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ ในการแข่งขันกีฬาองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้านยาเสพติด และกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดิฉันขอเสนอองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในการ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม และในการแข่งขัน และฝากสมาชิกทุกท่านในเรื่องของการส่งชื่อทีมในการเข้า
แข่งขัน โดยส่งภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
ประธาน   ขอบคุณ ส อบต.เพียร เชิญหัวหน้าส่วนการศึกษาชี้แจงรายละเอียด 
นางสุภาวดี  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ดิฉัน นางสุภาวดี สิงหวิสัย หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ตามระเบียบถ้าหมู่บ้านใดต้องการ
อุปกรณ์กีฬาจะต้องตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และมีผู้ดูแลอุปกรณ์ ควบคุมการใช้ การประเมินผล โดยต้องท า     



เป็นรูปแบบถ้าต้องการจัดซื้อไปซ้อมเพ่ือการแข่งขันทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถจัดหาให้เฉพาะ
หมู่บ้านที่มีรายชื่อทีมส่งเข้าแข่งขัน โดยให้ยืมอุปกรณ์กีฬาไปซ้อมได้ โดยจะต้องมีการเซ็นต์เบิก 
ประธาน   ขอบคุณหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม
หรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมในการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรบริหารส่วนต าบลตูมต้านยาเสพติด และ
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี ๒๕๕๙.ในระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ – 
   ๓.  เรื่อง การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ส อบต.วิบูลย์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๔ ในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย โดย
การจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ผมอยากเสนอให้จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ สถานที่จัดงาน ที่
หมู่บ้านวังวารีวน 
ประธาน    ขอบคุณ ส อบต.  วิบูลย์ วิจิตรกิ่ง 
ประธาน    ในการจัดงานสืบสารวัฒนธรรมไทย ทาง พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เสนอให้จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เพราะสามารถเบิกจ่ายให้ตรงงบประมาณ 
ส อบต.ประเสริฐ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย จะ
มี ๒ วัน คือวันที่ ๑๓ และ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ในส่วนของวันที่จะจัดวันไหนนั้น ผมอยากเสนอให้ ส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ไปปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 
 
ประธาน    ผมขอมติในที่ประชุมว่าจะให้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย คืองานสงกรานต์ กับงาน
ผู้สูงอายุในวันเดียวกัน 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ – 
    ๔. เรื่อง สรุปปัญหาความต้องการเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 3  ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการออกพ้ืนที่หมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา ๓ ปี ในพ้ืนที่ ต าบลตูม ได้สรุปความต้องการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
และเรียนเชิญ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย ชี้แจงสรุปรายละเอียดความต้องการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี 
นางสาวชลภัสสรณ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ดิฉัน นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขอสรุปปัญหาความต้องการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา 3  ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) ดังนี้   
บ้านคลองวัด  หมู่ที่  1 
 1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.2  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.3  น้ าไหลไม่สะดวกในการท าการเกษตร และไม่เพียงพอในการบริโภค 
 1.4  การสื่อสารในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง 
 1.5  สถานที่ติดต่อราชการของอบต.คับแคบ 
 1.6  ยุงมากท าให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด 
 1.7  รุกล้ าที่ดินสาธารณะ 
 1.8  ตลิ่งพัง 



2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนนคสล. 
 2.2  ก่อสร้างถนนดิน 
 2.3  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 2.4  ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
 2.5  ก่อสร้างอบต.แห่งใหม่ 
 2.6  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 2.7  ดาดเหมืองคสล. 
 2.8  ซ่อมแซมตลิ่งพัง 

บ้านโนนวังหิน  หมู่ที่  2 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  น้ าท่วมขัง 
 1.2  มลภาวะทางอากาศ (กลิ่นมูลไก่) 
 1.3  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ/ช ารุด 
 1.4  สถานที่ติดต่อราชการของอบต.คับแคบ 
 1.5  ยุงมากท าให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด 
 1.6  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.7  กิ่งไม้กีดขวางจราจรเมื่อเกิดวาตภัย/ฤดู 
 1.8  ฝายน้ าล้นช ารุดกักเก็บน้ าไม่อยู่ 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 2.2  ก่อสร้างถนน  คสล.  โดยรวม 
 2.3  ซ่อมแซมถนน คสล. 
 2.4  ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
 2.5  เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านให้เพียงพอ 
 2.6  ก่อสร้างอบต.แห่งใหม่ 
 2.7  จัดซื้อรถกระเช้า 
 2.8  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 

บ้านหนองปลิง  หมู่ที่  3 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  น้ าท่วมขังถนน 
 1.2  การคมนาคมไม่สะดวก  
 1.3  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.4  สถานที่ติดต่อราชการของอบต.คับแคบ 
 1.5  ยุงมากท าให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด 
 1.6  สระน้ าตื้นเขิน 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างรางระบายน้ า 



 2.2  ก่อสร้างถนนคสล. 
 2.3  ขยายถนนหินคลุก 
 2.4  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 2.5  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธาณะภายในหมู่บ้านให้เพียงพอ 
 2.6  ขุดลอกสระหนองปลิง 
 2.7  ก่อสร้างอบต.แห่งใหม่ 
 2.8  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 

บ้านสะแกงาม  หมู่ที่  4 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  ปัญหาน้ าท่วมขังถนน 
 1.2  คลองน้ าตื้นเขิน(เหมือง) 
 1.3  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.4  สถานที่ติดต่อราชการของ อบต. คับแคบ 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 2.2  ขุดลอกเหมืองเจ้าคุณ 
 2.3  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 2.4  ก่อสร้างถนน คสล. 
 2.5  วางท่อระบายน้ า 
 2.6 ขยายสะพาน 
 2.7  ก่อสร้างอบต.แห่งใหม่ 

บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่  5 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.2  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและทั่วถึง 
 1.3  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.4  น้ าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 1.5  สถานที่ติดต่อราชการของ อบต. คับแคบ 
 1.6  น้ าทว่มขังถนน 
 1.7  ยุงมากท าให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านโดยรวม 
 2.2  ของบประมาณจัดตั้งซื้อเสียงตามสายชุดใหม่ 
 2.3  ก่อสร้างท่อระบายน้ าบริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน 
 2.4  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
 2.5  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
 2.6  ขยายเขตน้ าประปา 
 2.7  ก่อสร้างอบต.แห่งใหม่ 



 2.8  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 
บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่  6 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน  (รางระบายน้ า) 
 1.2  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.3  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.4  สถานที่ติดต่อราชการของ อบต. คับแคบ 
 1.5  ยุงมากท าให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด 
 1.6  น้ าไม่เพียงพอในการใช้ท าการเกษตร 
 1.7  น้ าประปาไม่พอกับความต้องการ 
 1.8 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและทั่วถึง 
 1.9  กิ่งไม้กีดขวางสายไฟ ถนน เมื่อเกิดวาตภัย 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนน  คสล.   
 2.2  ก่อร้างรางระบายน้ า 
 2.3  เพ่ิมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
 2.4  ขยายเขตน้ าประปาใช้ภายในหมู่บ้าน 
 2.5  ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 2.6  ดาดเหมือง  คสล. 
 2.7  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.8  ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
 2.9  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 2.10 ขยายเขตเสียงตามสาย 
 2.11 จัดซื้อรถกระเช้า 
 2.12 จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 

บ้านใหม่ป่าตะแบก  หมู่ที่  7 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  น้ าท่วมถนนในหมู่บ้าน 
 1.2  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.3  น้ าเซาะตลิ่งพังทะลาย 
 1.4  เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร 
 1.5  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.6  สถานที่ติดต่อราชการของ อบต. คับแคบ 
 1.7  ยุงมากท าให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด 
 1.8  กิ่งไม้กีดขวางสายไฟ ถนน เมื่อเกิดวาตภัย 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 2.2  ก่อสร้างพนังกั้นน้ าป้องกันตลิ่ง 



 2.3  ซ่อมแซมถนน  คสล. ภายในหมู่บ้านโดยรวม 
 2.4  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอ 
 2.5  ก่อสร้างถนน คสล. 
 2.6  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.7  จัดซื้อรถกระเช้า 
 2.8  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 

บ้านพรหมราช  หมู่ที่  8 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.2  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.3  ตลิ่งรอบสระน้ าพัง 
 1.4  น้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
 1.5  น้ าท่วมขังถนนในหมู่บ้าน 
 1.6  ปัญหาการจัดการขยะ 
 1.7  ขาดแคลนงบประมาณในการจัดงานประเพณี 
 1.8  ยุงมากเกิดโรคไข้เลือดออก 
 1.9  สถานที่ติดต่อราชการของอบต.คับแคบ 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านโดยรวม 
 2.2  ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังรอบสระน้ า 
 2.3  ก่อสร้างถนนดิน 
 2.4  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 2.5  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.6  ขยายเขตประปา 
 2.7  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 2.8  ก่อสร้างสถานที่คัดแยกขยะชุมชน 
 2.9  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 2.10 ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณี 

บ้านตูม  หมู่ที่  9 
1.  ปัญหาของหมูบ่้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.2  ไฟฟ้าแสงสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.3  น้ าใช้ในการเกษตรไหลไม่สะดวก 
 1.4  การคัดแยกขยะ 
 1.5  ปัญหายุงลายโรคไข้เลือดออก 
 1.6  กิ่งไม้กีดขวางจราจรในช่วงฤดูฝน 
 1.7  สถานที่ติดต่อราชการของ อบต.คับแคบ 
 1.8  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงชัดเจน 



2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ดาดเหมือง คสล. 
 2.2  ก่อสร้างเสริมถนนดิน และคสล. 
 2.3  ก่อสร้างถนน คสล. 
 2.4  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 2.5  ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
 2.6  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.7  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 2.8  จัดซื้อรถกระเช้า 

บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่  10 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.2  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.3  การกักเก็บน้ าไม่เพียงพอกับการท าการเกษตร 
 1.4  เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
 1.5  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จัก 
 1.6  สถานที่ติดต่อราชการของอบต.คับแคบ 
 1.7  ยุงมาก 
 1.8  น้ าประปายังไม่เพียงพอกับการอุปโภคบริโภค 
 1.9  กิ่งไม้ต้นไม้หักกีดขวางถนนในช่วงเกิดวาตภัย 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนนคสล. 
 2.2  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 2.3  ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 2.4  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 2.5  ดาดเหมืองคสล. 
 2.6  ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
 2.7  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.8  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 2.9  จัดซื้อรถกระเช้า 
 2.10 ก่อสร้าสะพาน คสล. 

บ้านสวนหมาก  หมู่ที่  11 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  น้ าท าการเกษตรไหลไม่สะดวก 
 1.2  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.3  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.4  ป้ายบอกชื่อหมู่บ้านยังไม่ชัดเจน 
 1.5  ยุงมากเกิดโรคระบาดไข้เลือดออก 



 1.6  สถานที่ติดต่อราชการอาคารส านักงานอบต.คับแคบ 
 1.7  กิ่งไม่กีดขวางเส้นทางคมนาคมและสายไป 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนนคสล. 
 2.2  ขุดลอกเหมือง 
 2.3  ป้ายชื่อหมู่บ้าน 
 2.4  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
 2.5  ก่อสร้างถนนดินบ้านยายพร้อม 
 2.6  ขอขยายเขตไฟฟ้า 
 2.7  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.8  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 2.9  จัดซื้อรถกระเช้า 

บ้านบุโพธิ์  หมู่ที่  12 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก   
 1.2  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.3  คลองน้ าตื้นเขิน 
 1.4  น้ าประปาไม่เพียงพอ 
 1.5  สถานที่ติดต่อราชการคับแคบ 
 1.6  ยุงมากเกิดโรคระบาดไข้เลือดออก 
 1.7  กิ่งไม้กีดขวางเส้นทางคมนาคมและสายไฟ 
 1.8  น้ าท่วมขัง 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านโดยรวม 
 2.2  ดาดเหมือง  คสล.   
 2.3  ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 2.4 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 2.5  ขุดลอกเหมืองสาธารณะ 
 2.6  ก่อสร้างสะพานคสล. 
 2.7  ขยายเขตน้ าประปา 
 2.8  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.9  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 2.10  จัดซื้อรถกระเช้า 
 2.11  ก่อสร้างรางระบายน้ า 

 

 

 



บ้านหนองจอก  หมู่ที่  13 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.2  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.3  น้ าเซาะท าให้ตลิ่งพัง 
 1.4  คลองตื้นเขิน 
 1.5  ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
 1.6  ศาลาประชาคมคับแคบ 
 1.7  สถานที่ติดต่อราชการคับแคบ 
 1.8  ยุงมากเกิดโรคระบาดไข้เลือดออก 
 1.9  ขาดสถานที่ออกก าลังกาย + พักผ่อนของชุมชม 
 1.10 กิ่งไม้ตน้ไม้หักกีดขวางถนนในช่วงเกิดวาตภัย 
 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านโดยรวม 
 2.2  ก่อสร้างผนังกั้นน้ าป้องกันตลิ่งพัง 
 2.3  ขุดลอกคลอง 
 2.4  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 2.5  ขอสนับสนุนอุปกรณ์กลุ่มอาชีพ 
 2.6  ต่อเติมศาลาประชาคม 
 2.7  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.8 จัดซื้อรถกระเช้า 
 2.9 จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 2.10   ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า 

บ้านสวนหอม  หมู่ที่  14 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก  
 1.2  น้ ากัดเซาะถนน 
 1.3  ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ 
 1.4  สถานที่ติดต่อราชการคับแคบ 
 1.5  กิ่งไม้ต้นไม้หักกีดขวางถนนในช่วงเกิดวาตภัย 
 1.6  น้ าท่วมขัง 
 1.7  เพ่ิมอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 1.8  แหล่งกักเก็บน้ าไม่สามารถเก็บน้ าได้ 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ป้องกันตลิ่งพัง 
 2.2  ก่อสร้างถนน คสล. 
 2.3  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 2.4  จัดซื้อรถกระเช้า 



 2.5  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.6   ส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 2.7  ขุดลอกคลอง 
 2.8  ซ่อมแซมท านบเก็บน้ า 

บ้านดอนจันทน์  หมู่ที่  15 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 1.2  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.3  น้ าท่วมขัง 
 1.4  น้ าประปาไม่เพียงพอกับการบริโภค 
 1.5  น้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
 1.6  ยุงมากเกิดโรคระบาดไข้เลือดออก 
 1.7  สถานที่ติดต่อราชการคับแคบ 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนน  คสล.   
 2.2  ก่อสร้างท านบ 
 2.3  ก่อสร้างถนนดิน 
 2.4  ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 2.5  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 2.6  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 2.7  ขยายเขตน้ าประปา 
 2.8  จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
 2.9  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
 2.10  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 2.11  ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

บ้านวังวารีวน  หมู่ที่  16 
1.  ปัญหาของหมู่บ้าน 
 1.1  การเดินทางไม่สะดวก   
 1.2  ประชาชนว่างงานมากขึ้น 
 1.3  เกิดน้ าท่วมขัง 
 1.4  มีผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 
 1.5  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ 
 1.6  ต้นไม้กิ่งไม้ทับสายไฟ 
 1.7  สถานที่ติดต่อราชการคับแคบ 
2.  ความต้องการของหมู่บ้าน 
 2.1  ก่อสร้างถนน  คสล.   
 2.2  บล๊อคคอนเวิรส์ 
 2.3  ก่อสร้างโดม 



 2.4  เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
 2.5  จัดซื้อรถกระเช้า 
 2.6  ก่อสร้าง  อบต.  แห่งใหม่ 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
    ๕.๑ เรื่องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วน เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เดิอดร้อน
ของประชาชนที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนนั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเสนอ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวขอ
เชิญท่านปลัดส ารวย กายจะโป๊ะ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ จ่ายขาดเงินสมทบ 
ปลัด อบต.   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในเรื่องการจ่ายขาดเงินสมทบนั้นก็จะมี
หลักเกณฑ์ คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้นโดย
ได้รับอนุญาตจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข คือ 
    ๑. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการการเพ่ิมพูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
    ๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
    ๓. เม่ือได้รับเงินจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การจ่ายขาดเงนิสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
    และข้อ ๙๑ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสามารถอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยให้ค านึงถึงฐานะการเงิน การคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
นายก    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ทุกท่านก็ได้ทราบหลักเกณฑ์ในการอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว หมู่บ้านที่มีความเดือดร้อน ก็ให้เขียนเสนอโครงการเข้ามาเพ่ือพิจารณา ภายในวันที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๙  
ที่ประชุม   - รับทราบ -                
ประธาน    กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.                 
        
 
            
         



         
        ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
        (นายส ารวย กายจะโปะ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
            คณะกรรมการตรวจร่างงานประชุม 
    

๑. นายบุญชอบ   ตริตรอง          .......................... 
   ๒.นายเนื่อง        พลายตะคุ       .......................... 
   ๓.นางสาวสมคิด   ตราฉิมพลี       ..........................  
 
  
          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
             (นายวิบูลย์ วิจิตรกิง่) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 255๙ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  255๙ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
............................................................... ............................................... 

 
เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่ประธาน
การประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม   -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    ตามที่หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้เสนอเพ่ือพิจารณา แต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอเชิญแจ้งรายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
นางสุภาวดี   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาในความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ต้องมีการออกค าสั่งแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยควรประกอบด้วย 

๑. ประธานกรรมการ 
๒. รองประธาน 
๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ   
๔. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
๕. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ 
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา  กรรมการ 

    จ านวนกรรมการที่มาจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดและผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมกันต้องมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาทั้งหมด และให้คณะกรรมการการศึกษา เลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และ
ในวันนี้ ดิฉันจะขอมติในที่ประชุม ในการพิจารณารายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในชุดของคณะกรรมการ
การศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งจ านวน ๗ ท่านเชิญทุกท่านร่วมกันเสนอ
รายชื่อ 



 
ส อบต.สมคิด   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ดิฉันนางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๕ ดิฉันขอเสนอชื่อนายบุญชอบ ตริตรอง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธาน    ขอผู้รับรองให้นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๗ 
บ้านใหม่ป่าตะแบก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ส อบต.ธัญญาภรณ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ดิฉันนางธัญญาภรณ์ มีเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๙ บ้านตูม ขอรับรองชื่อ
นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่  ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ส อบต.ประเสริฐ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ขอรับรอง
ชื่อนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ประธาน       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒ 
ส อบต.เพียร   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ขอเสนอชื่อ
นางลักขณา ทองรอด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๒ 
ส อบต.สุรสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายสุรสิทธ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ขอรับรอง นางลักขณา ทองรอด ที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๒ 
ส อบต.บัวศรี    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ดิฉันนางบัวศรี ยวดขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ขอรับรอง นาง
ลักขณา ทองรอด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๒ 
ประธาน    เราก็ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จ านวน ๒ ท่านต่อไปให้สมาชิกเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓  
ส อบต.ช่วง     เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายช่วง สิงห์รักษาตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ขอเสนอชื่อ 
ร.ต.แม้น พูนสุขประเสริฐ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๓ 
ส อบต.ประยูร    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรมราช ขอรับรองชื่อ 
ร.ต.แม้น พูนสุขประเสริฐ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๓ 
ส อบต.รัชนี     เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ดิฉันนางรัชนี วิสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่  ๙ บ้านตูม ขอรับรองชื่อ 
ร.ต.แม้น พูนสุขประเสริฐ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๓ 
ประธาน     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๔ 
เชิญสมาชิกช่วยกันเสนอ           
ส อบต.วีรชน    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ขอเสนอ
ชื่อ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๔ 



ส อบต.ประเสริฐ     เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด  ขอรับรองชื่อ นาย
ไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๔ 
ส อบต.สมคิด   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ดิฉันนางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีวน  ขอรับรอง
ชื่อ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๔ 
ประธาน    ล าดับต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๕     
ส อบต.บุญชอบ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่  ๗  บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอเสนอชื่อ 
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๕ 
ส อบต. บงกช   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดวิวาท ขอรับรองชื่อ  
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๕ 
ส อบต.ชาติชาย   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีวน ขอรับรองชื่อ  
นายเกรียรไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๕ 
ประธาน    เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖ 
ส อบต.ดาว    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอเสนอชื่อนาย
ประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คนที่ ๖ 
ส อบต.บุญส่ง   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบุญส่ง พลอยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุโพธิ์ ขอรับรองชื่อนาย
ประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คนที่ ๖ 
ส อบต.สมคิด   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ดิฉันนางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่  ๕  บ้านทุ่งเสาธง ขอรับรองชื่อ
นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด  เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๖ 
ประธาน    เชิญทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๗ 
ส อบต.สุรสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรมราช ขอเสนอชื่อ
นายสกุลไทย บุญญานุสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๗ 
ส อบต.รัชนี   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ดิฉันนางรัชนี  วิสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่  ๙ บ้านตูม ขอรับรองชื่อ
นาย สกุลไทย บุญญานุสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๗ 
ส อบต.บุญชอบ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที ่ ๗  บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอ
รับรองชื่อนายสกุลไทย บุญญานุสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คนที่ ๗ 



ประธาน    ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๗ 
ท่าน เพ่ือน ารายชื่อที่ได้รับการเสนอจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเพ่ือน าไปแต่งตั้งเป็นกรรมการ
การศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมนั้นก่อนอื่น ผมขอสรุปรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๗ ท่าน ดังนี้ 
    ๑. นาย บุญชอบ ตริตรอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๗  
    ๒. นาง ลักขณา ทองรอด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๓. ร.ต.แม้น พูนสุขประเสริฐ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๔. นาย ไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๕. นาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๖. นาย ประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๗. นาย สกุลไทย บุญญานุสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
    เราได้รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเป็นที่
เรียบร้อย ผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๗ ท่าน ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาองค์การบริการส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม   - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๕๙ 
ประธาน    ตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๕๙ นั้นขอเชิญท่านปลัดส ารวยชี้แจง 
ปลัด อบต.   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มีมติ
เห็นชอบ ให้ก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสมัยที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘ โดยก าหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น 
เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.
๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ ก าหนดให้แผนพัฒนา ๓ ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี และกระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
กลุ่มงานจังหวัด และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสานกับนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จึงได้จ าแนก
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดห้วงเวลา ของผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี ก็คือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนให้แก่สภา
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ จึงก าหนดห้วง
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้ด าเนินการภายในเดือน พฤษภาคม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ จากเดิม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เป็น เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ประธาน    ตามท่ีปลัดส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ชี้แจงรายละเอียด ในการ
ขอเปลี่ยนแปลงสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ จากเดิม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็น เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



นั้น มีท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือ มีข้อคิดเห็นอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการขอเปลี่ยนแปลง การ
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๕๙  
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ -   
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
   ๖.๑ เรื่อง ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่ต าบลตูม 
ประธาน    เชิญหัวหน้าส่วนโยธาชี้แจง 
นายบุญชอบ     เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด หัวหน้าส่วนโยธา ในการขออนุญาตอยากท าความเข้าใจกับสมาชิกว่าในการขอ
อนุญาตครั้งนี้  เป็นการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ไม่ใช่ขออนุญาตประกอบการ ส่วนการขออนุญาต
ประกอบการทางผู้ประกอบการต้องไปขออนุญาตทางบริษัท ซึ่งระยะห่างของสถานที่ขออนุญาตจะอยู่ห่างจาก
ชุมชน ของเราประมาณ ๓ กิโลเมตร 
ประธาน    ขอบคุณท่านบุญชอบ หัวหน้าส่วนโยธา 
ส อบต. วีรชน   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ ผมขออภิปรายว่ามีความกังวลเรื่อง
ผลกระทบทางน้ า กลัวน้ าเสียในฟาร์มจะไหลลงแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ในคลองชุมชนบ้านพรหมราช 
ประธาน    ขอบคุณท่านวีรชน เชยฉิมพลี ส อบต. หมู่ ๒ 
นายบุญชอบ     เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด หัวหน้าส่วนโยธา ในการพิจารณาการขออนุญาตได้พิจารณาแล้วไม่เข้า พรบ. 
โรงงาน จึงไม่จ าเป็นต้องจัดท าประชาคม สามารถอนุญาตได้เหมือนก่อสร้างอาคารทั่วไป ส่วนเรื่องของน้ าเสีย
นั้น ผมได้สอบถามทางบริษัท CP จะไม่มีน้ าเสียจากฟาร์มไหลออกมา เนื่องจากทางบริษัทได้มีระบบการจัดการ
น้ า โดยการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่โดยมีบ่อบ าบัดน้ าเสีย ส่วนเรื่องกลิ่นเหม็นไม่น่าจะถึงชุมชนของเรา ถ้า
ควบคุมในการขนถ่ายได้จะไม่มีปัญหา 
ประธาน    ขอบคุณท่านบุญชอบ หัวหน้าส่วนโยธา 
นายธานินทร์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายธานินท์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ผมขออภิปรายว่าเรื่องระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐ   
หรือการด าเนินการของภาครัฐ ต้องให้บุคคลในท้องถิ่นได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าจะท าอะไร ยังไง ที่ไหน และ
เมื่อใด ตามหลักการ แม้ความเดือดร้อนและความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ แต่หากผู้อาศัย
หรือประชาชนในชุมชนเห็นว่าจะมีการกระท าใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ต่อการด ารงชีพอยู่อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนแล้ว กรณีย่อมถือเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนความเสียหาย อัน
เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ซ้ าที่ผ่านมามีการจัดท าประชาคมหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ผมก็ได้เข้า
ร่วมในฐานะประชาชนในหมู่ที่ ๑๕ โดยมติในที่ประชุมเสียงส่วนมาก คัดค้านการด าเนินการก่อสร้างฟาร์มไก่ ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลตูม ทั้งนี้เราเคยมีมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ด าเนินการว่าสิ่งใดที่จะมีผลกระทบต่อ
ประชาชน ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องที่จะเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตต าบลตูม ต้อง
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภาก่อน จะด าเนินงานที่มีผลกระทบต้องได้รับความเห็นชอบต่อสภา ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงคือประชาชนในชุมชน สิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบจะต้องท าประชาคมหมู่บ้านก่อน ถ้าต้องการ
ก่อสร้าง และต้องขึ้นอยู่กับสภาว่าเห็นชอบหรือไม่ 
ประธาน    ขอบคุณท่านธานินทร์ หัวหน้าส านักปลัด 



ปลัด อบต   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมปัญหาการสร้างฟาร์มไก่เป็นปัญหาใหญ่ไม่ทราบว่า
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบได้ท าประชาคมหมู่บ้านหรือยัง ผมขอเสนอให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน 
ประธาน    ขอบคุณท่านส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส อบต.ประเสริฐ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ผมขอเสนอว่าในการสร้างฟาร์มไก่นั้น
ทางสมาชิกของแต่ละหมู่ควรน าเรื่องนี้เข้าประชาคมหมู่บ้านก่อน หรือให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัดท า
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน โดยเชิญส่วนต่างๆเข้าร่วมโดยท าประชาคมเฉพาะชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
ประธาน    ขอบคุณท่านประเสริฐ ส อบต. หมู่ ๑ 
ประธาน    ขอมติในท่ีประชุม เรื่องการท าประชาคมการสร้างฟาร์มไก่ 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ – 
    ๖.๒ เรื่องการติดตามการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิค
ปักธงชัย  
ประธาน    เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
นายธานินทร์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในการติดตามที่ดินสาธารณะประโยชน์ ผมได้ประสานงานทาง
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาปักธงชัย และอ าเภอปักธงชัย โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดที่ดินเป็น
ที่ดินมีหลักฐานที่แน่ชัด โดยก าหนดพื้นที่ส าคัญส าหรับที่หลวงก่อนและตอนนี้ผมได้ส่งหนังสือขอออกหนังสือ
ส าหรับที่หลวงให้ทาง อ าเภอปักธงชัยแล้ว 
    ส่วนเรื่องการก าหนดโซนนิ่งนั้น เป็นหน้าที่ของทางอ าเภอปักธงชัย เพราะผมได้ส่งเอกสารไป
ที่อ าเภอปักธงชัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการคงจะหมดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมแล้ว 
ส อบต.วิบูลย์    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๔ ในการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ของวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เพ่ือก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตูมหลังใหม่ ผมได้เรียนปรึกษาแต่ละ
เทศบาลตามระเบียบราชการ หัวหน้าส านักปลัดปฏิบัติถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลตูมของเรามีความจ า
เป็นกว่าที่อื่น เพราะท่ีตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมยังตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของบุคคลอ่ืน 
ปลัด อบต.   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
หลังใหม่นั้นสมัยก่อน ไม่ได้มีการเข้มงวดกวดขันเหมือนสมัยนี้ ในการก่อสร้างถ้าไม่มีใบอนุญาตการใช้ที่ดินก็ไม่
สามารถก่อสร้างได ้
ประธาน    ขอบคุณท่านส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
    ๖.๓ เรื่อง การส ารวจค่าแม่เหล็กพิภพ 
ประธาน    เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
นายธานินทร์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ด้วยกรมแผนที่ทหารได้จัดชุดปฏิบัติการงานสนามส ารวจค่า
แม่เหล็กพิภพ โดยมี ร้อยเอกกิติคุณ พากเพียร เป็นหัวหน้าปฏิบัติราชการสนามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม ๔ 
นายเพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจไปใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาประเทศต่อไปเพ่ือให้ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง อ่ืนๆ 
    ๗.๑ เรื่อง การพัฒนาริมคลอง ริมทาง 
นายก      เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการท าความสะอาดริมคลอง
และเราจัดท ากันทุกปีอยากขอความคิดเห็นท่านสมาชิกว่าเราจะท าความสะอาดริมคลองก่อนวันสงกราน ต์ 
สมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร 
ส อบต.ประเสริฐ     เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ ผมอยากเสนอเกี่ยวกับเรื่องน้ ามันใน
การใช้กับเครื่องตัดหญ้าว่าน้ ามันที่ใช้ต้องเบิกกับใคร ส่วนไหนรับผิดชอบเรื่องนี้  
ประธาน    ขอบคุณท่านประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ 
ประธาน    ขอมติในที่ประชุมว่าเราจะก าหนดวันพัฒนาท าความสะอาดริมคลองหรือจะก าหนดวันใน
การท าความสะอาดในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ – 
ประธาน    กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
     
 

 
 
 
 
 


