
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔/2559 
ครั้งที่  ๑ / 2559 

วันที่   ๖   เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม    เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   เข้าห้องประชุม  เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว  โดยมี 
นายวิบูลย์  วิจิตรกิ่ง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๑ เรื่อง ขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตบิดารองสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    เรียนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเนื่องจากบิดาของรองเกรียงไกร สร้อยตะคุ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นในวันนี้เวลา 
๑๘.๐๐ น ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ณ วัดบ้านงิ้ว ต าบลงิ้ว อ าเภอปักธงชัย และ ฌาปนกิจศพ 
ในวันพฤหัสสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว การแต่งการชุดสีด า 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๑.๒ เรื่อง แจ้งสมาชิกที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ 
ประธาน    ๑. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ลากิจ เพราะ
บิดาเสียชีวิต 
    ๒. นายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ลาป่วย 
    ๓. นายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๓ ลากิจ 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๑.๓ เรื่อง ประธานลาป่วย  
ประธาน    เนื่องด้วยกระผมต้องท าการผ่าตัดลอกตาโดยต้องท าการพักฟ้ืนหลังการผ่าตัด ๒ – ๓ เดือน 
หลังจากในช่วงนี้อาจมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ จึงแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๑.๔ เรื่อง ก าหนดการเปิดกรุวัตถุมงคลพระครูเกษมชัยวัฒน์ 
ประธาน    เนื่องจากวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะมีงานเปิดกรุวัตถุมงคลหลวงปู่ชื่น เขมจาโร และพิธี
สวดพระอภิธรรมถวายสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวังวารีวน ต าบลตูม 
อ าเภอปักธงชัย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม   - รับรอง -   

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี - 

ระเบียบงาระที่ ๔  เรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ    
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อก่อสร้างถนน คสล สายบ้านหนองจอก หมู่ ๑๓  
ประธาน    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ทรงเกียรติที่ร่วมประชุม
กระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยทางท้องถิ่นจังหวัดได้จัดอบรมให้
ความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณในการสร้างถนน คสล. โดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 
จ านวน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน ามารวมกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อีก  จ านวน ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์  เช่น งบโครงการในการสร้างถนน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รัฐสนับสนุนงบ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยในวันนี้จะขอพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือก่อสร้างถนน 
คสล หมู่ที่ ๑๓  
      รายละเอียดโครงการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐  เมตร ยาว ๔๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตาราง เมตร งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธาน    ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย 
ส อบต บุญชอบ   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ในโครงการสร้างถนน
สายนี้ได้มีงบประมาณจากรัฐบาล งบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างโดยยังไม่ทราบว่าจะได้ความยาวของ
ถนนเท่าไหร่ และเม่ือได้งบสร้างถนน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทมาอีกผมเกรงว่า จะเป็นการซ้ าซ้อน 
ประธาน    ขอบคุณนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗  
ประธาน    เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนโครงการงบ ๒๕๐,๐๐๐ บาทนั้นจะสร้าง
ถนนออกไปทางทิศเหนือ ส่วนงบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น จะสร้างถนนมาจรดกันพอดี  
ประธาน    ขอบคุณนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธาน    เชิญนายบุญชอบ ตริตรอง ชี้แจง 
ส อบต บุญชอบ   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ในการสร้างถนนเส้น
นั้นจะเป็นสามแยก โดยเป็นแนวเขตรับผิดชอบของทางองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษม มิใช่พ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยถนนเส้นนั้นใช้งบองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษมในการซ่อมแซม 
ประธาน    ขอบคุณนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗  
ส อบต ประเสริฐ  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ อยากสอบถามเรื่อง
ความชัดเจนในการพิจารณาเรื่องงบจ่ายขาดในโครงการที่จะสร้างถนน คสล ถ้าโครงการถนนสายนี้ยังไม่เกิด
ความชัดเจนในการก่อสร้างผมขอเสนอให้พิจารณาเส้นทางสายอ่ืน เช่นเส้นทางสายวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ประธาน    ขอบคุณนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑  



ประธาน    เชิญนายบุญชอบ ตริตรอง ชี้แจง 
ส อบต บุญชอบ   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ อยากเสนอให้
พิจารณาเส้นทางสายอื่นๆ เช่นทางบ้านหนองจอก ถนนเกิดการช ารุดเสียหาย 
ประธาน    ขอบคุณนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗  
ประธาน    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 
นายก    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ทรงเกียรติที่ร่วมประชุม
กระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของโครงการที่น ามาพิจารณา
ต้องบรรจุในแผนส่วนโครงการที่ไม่ได้บรรจุในแผนไม่สามารถที่จะน ามาพิจารณาได้ต้องรอ ๖ เดือนหลังจากนี้
จึงจะน ามาพิจารณาได้ โดยโครงการที่น ามาพิจารณาเป็นโครงการเร่งด่วนถ้าสมาชิกท่านใดพิจารณาว่า
โครงการใดที่ได้บรรจุในแผนสามารถพิจารณาได้ 
ประธาน    ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    ขอสอบถามว่าโครงการสามารถลดงบประมาณในการสร้างถนนได้หรือไม่ ในส่วนที่ถนนได้
สร้างไปในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษม 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนนี้สามารถตัดงบประมาณลงได้ 
ประธาน      ขอบคุณนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธาน    เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
ปลัด อบต.   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณ
ของทางราชการนั้นในการสนับสนุนงบต้องไม่ต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท และไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ประธาน    ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของโครงการนี้ผมขอออกไปส ารวจพ้ืนที่
อีกครั้งแล้วน ามาพิจารณาใหม่ 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน     ขอบคุณนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งเป็นราชการใหม่ตามระเบียบว่าด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธาน    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ทรงเกียรติที่ร่วมประชุม
กระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมรายละเอียดในการอนุมัติงบประมาณ
เพ่ือโอนไปตั้งเป็นราชการใหม ่    



ข้อความเดิม 
 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ ตั้งจ่ายไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท  
รายการเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 
๒๘,๐๐๐ บาท 
ข้อความใหม่ 
 เพ่ือตั้งเป็นค่าครุภัณฑ์ ดังรายการต่อไปนี้ 
 ๑. ชุดโซฟาขาเหล็ก จ านวน ๑ ชุด ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท 
 ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ชุดโซฟายาว ๓ ที่นั่ง ขนาด ๖๐ x ๘๐ x ๙๐ ซม. ๑ ตวั 
  ๑.๒ โซฟา ๑ ที่นั่ง ขนาด ๖๐ x ๖๐ x ๙๐ ซม. ๑ ตัว 
  ๑.๓ โต๊ะกลางกระจก ขนาด ๕๐ x ๙๐ x ๔๐ ซม. ๑ ตัว 
 ๒. เก้าอ้ีจัดเลี้ยงขาเหล็กหุ้มเบาะ พีวีซี ขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๙๐ ซม. ๑๐ ตัว 
  -ราคาตัวละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. โต๊ะพับประชุม ขนาด ๖๐ x ๑๘๐ x ๗๕ ซม. ๗ ตัว 
  -ราคาตัวละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท 
 ๔. ชั้นวางเอนกประสงค์ ๖ ช่อง ขนาด ๑๒๐ x ๓๒ x ๘๐ ซม. ๑ ตัว 
  -ราคาตัวละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๕๐๐ บาท 
ประธาน    ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งเป็นราชการใหม่ 
ที่ประชุม   - เห็นชอบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง  ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
    ๔.๑  เรื่อง รายงานการออกตรวจสอบการร้องเรียนน้ าเสีย “ร้านดีเลิศคาร์แคร์” 
ประธาน    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ทรงเกียรติที่ร่วมประชุม
กระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๔ จากการออกประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
๔ ปี ว่าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ออกมาตรวจสอบระบบการบริหารจัดการน้ าเสียของร้านดีเลิศคาร์แคร์
ว่ามีการปล่อยน้ าเสียออกไปยังชุมชน ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นผมได้สั่งการส านักปลัดออก
พ้ืนที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรากฏว่า ทางร้านดีเลิศคาร์แคร์ได้บริหารจัดการระบบน้ า
เสีย โดยมิได้ปล่อยน้ าเสียจากการให้บริการไปยังชุมชนแต่อย่างใดจึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบและชี้แจงให้ลูกบ้านรับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ประธาน    ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๔.๒ เรื่อง ร้านค้าจ้างเหมาในสวนตูม 
ประธาน    เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง  
หน.ส านักปลัด   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุมผมนายธานินท์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในการจ้างแรงงานในสวนตูม ค่าจ้างรถในการเกษตรโดย
กลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบส่วนการดูแลพืช และดอกไม้ต่างๆโดยได้รับการดูแลขอองจิตอาสาสวนตูมในการดูแล 



ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ประธาน    ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด 
    ๔.๓  เรื่อง การท าสวนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ 
ประธาน    เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง  
หน.ส านักปลัด   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุมผมนายธานินท์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนนี้จะจัดท าโดยเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยด้านในจะท าการเลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา และเปิดร้านค้าชุมชนโดยส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนโดยทุกหมู่บ้าน
สามารถน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ประธาน    ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด 
    ๔.๔  เรื่อง งบดูงานถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประธาน    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจง 
นายก    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ทรงเกียรติที่ร่วมประชุม
กระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะ
น าชาวบ้านประชาชนที่สนใจไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 
พระราชวังดุสิต โดยได้แบ่งงบดูงานที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนที่แบ่งออกมาในการบริหารจัดการเรื่องเช่า
รถ จึงอยากขอความคิดเห็นว่าจะไปในช่วงเวลาใด 
ประธาน    ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    เชิญ นายประเสริฐ โครวัตร ชี้แจง 
ส อบต ประเสริฐ   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ผมอยากเสนอในการ
ไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควรจัดท าเสื้อเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ที่ประชุม   - รับทราบ -    
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
    ๗.๑ เรื่อง ถนนช ารุดและไฟฟ้าแสงสว่าง 
ประธาน    เชิญ นางอภัย ห่อฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ ชี้แจง 
ส อบต อภัย   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุมดิฉันนางอภัย ห่อฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ ขอแจ้งเรื่องมีถนนในพ้ืนที่
หมู่ที่ ๒ และไฟฟ้าแสงสว่าง ช ารุด  
ประธาน    ขอบคุณนางอภัย ห่อฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒  
ประธาน    เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจง 
นายก    เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ทรงเกียรติที่ร่วมประชุม
กระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในเรื่องเส้นทางในพ้ืนที่ที่เกิดการช ารุด
ให้ทางสมาชิกแต่ละท่านส ารวจพ้ืนที่และท าหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพ่ือให้กองช่างออกไป
ส ารวจพื้นที่ต่อไป 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน    ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 



ประธาน    เชิญนายบุญชอบ ตริตรอง ชี้แจง 
ส อบต บุญชอบ   เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุม กระผม นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ โดยทางหมู่บ้านได้แจ้งซ่อมแซมโดยทางผู้รับเหมาได้มาท าการซ่อมแซม แล้วไม่กี่วันหลังจาก
การซ่อมก็เกิดการช ารุด อยากเสนอผู้รับเหมาได้ออกไปซ่อมแซมและหาสาเหตุที่ช ารุด 
ประธาน    ขอบคุณนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗  
ประธาน    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประชุมสมัย
สามัญสมัยที่ ๔ ในวันนี้ 
 

ประธาน   ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
           
 

   
 
    
               
 


