
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม . 

………………………………………. 

 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให๎สัญญาณเรียกสมาชิก
เข๎ารํวมประชุม เมื่อสมาชิกเข๎ารํวมประชุมเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลตูม ท าหน๎าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังตํอไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  เรื่อง แจ้งสมาชิกที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

      ๑.๑.๑. นางหนูริ้ว กลํอมพรมราช ส.อบต. หมูํ ๔ ได๎ไปเฝ้าหลานที่ป่วยโรงพยาบาล 

      ๑.๑.๒. นางบัวศรี ยวดขุนทด ส.อบต. หมูํ ๑ ลาป่วย 

      ๑.๑.๓. นางปนัดดา วิทยาพร ส.อบต. หมูํ ๖ ติดภารกิจ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ส.อบต.บุญชอบ   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน               
ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๗ บ๎านใหมํป่าตะแบก ในหัวข๎อ ที่ ๓.๔ 
เดิม ชื่อโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารชีวะภัณฑ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปลี่ยนเป็น 
โครงการศูนย์เพาะช าและแปลงสาธิต  

ที่ประชุม   -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

  ๓.๑ เรื่องการพัฒนาและท าความสะอาดริมคลอง 

ประธาน  ทราบจากทํานนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูมในการพัฒนาริมคลองทั้ง ๒ ฝั่งผมอยาก
เสนอวันในการพัฒนาริมคลอง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และจัดเจ๎าหน๎าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ชํวยในการจัดระเบียบจราจรสมาชิกทํานใดมีความคิดเห็นเป็นอยํางอ่ืนหรือไมํ 

นายก เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น า
หมูํบ๎านผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในการพัฒนาริมคลองถนนสาย
ล าพระเพลิงอยากขอความคิดเห็นสมาชิกในการพัฒนาถนนทั้งสองสาย โดยทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม
จะสนับสนุน เรื่องน้ ามันเชื้อเพลิง อาจเป็นจ านวนที่ไมํมาก สํวนที่ขาดเหลือจะปรึกษาเจ๎าหน๎าที่อีกครั้ง 

ประธาน ขอบคุณนายกภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม 

ประธาน ขอมติในที่ประชุมในการเห็นชอบให๎มีการจัดการพัฒนาริมคลอง จะจัดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ – 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้านยาเสพติดและการ
จัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯประจ าปี ๒๕๕๙ 

ประธาน เชิญ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชี้แจงรายละเอียด 

ผอ.กองศึกษาฯ เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตู ม ผู๎น า
หมูํบ๎านทุกทําน ดิฉันนางสุภ าวดี สิงหวิสัย ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดิฉันขอแจ๎ง
รายละเอียดเกี่ยวกับ ระเบียบการแขํงขันกีฬา ดังนี้ 

 ระเบียบการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ต้านยาเสพติด  ครั้งท่ี  ๑๗  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
 ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลตูม  ได๎ก าหนดจัดการแขํงขันกีฬาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม  ครั้งที่  
๑๗  ประจ าปี  ๒๕๕๙ เพ่ือให๎การด าเนินการจัดการแขํงขันด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย บริสุทธิ์ยุติธรรม  
สร๎างความสามัคคีสมานฉันท์ และบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารสํวนต าบลตูม จึงจัดท าระเบียบการ
จัดการแขํงขัน  ดังนี้ 
     ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบการแขํงขันกีฬาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม  ต๎านยาเสพติด  
ครั้งที่   ๑๗ประจ าปี  ๒๕๕๙ ” 
     ๒.  คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ผู๎สมัครเข๎ารํวมการแขํงขัน  ต๎องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อยํางใดอยํางหนึ่ง  ดังตํอไปนี้ 
      ๒.๑  เป็นผู๎มีทะเบียนบ๎านอยูํในเขตพ้ืนที่ต าบลตูม กํอนวันเปิดรับสมัครการแขํงขันไมํน๎อยกวํา 
๓๐  วันขึ้นไป    
      ๒.๒  นักกีฬาที่เป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ๎จะแตํงงานเข๎ามาอยูํในพ้ืนที่ต าบลตูม  ไมํน๎อยกวํา ๓๐  
วันขึ้นไป และ ต๎องให๎  ก านัน  ผู๎ใหญํบ๎านหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูมประจ าหมูํบ๎านนั้น  
รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
    ๓.  ชนิดและประเภทการแข่งขัน   จัดให้มีการแข่งขันกีฬา  ดังนี้ 
      ๓.๑  กีฬาสากล  ๔  ชนิดกีฬา   คือ 
  ๓.๑.๑  กีฬาฟุตบอล  ๑๑  คน  แบํงเป็น  ๓  ประเภท  คือ 
  -  ประเภทเยาวชน  (อายุระหวําง  ๑๐ – ๑๕  ปี)  ผู๎เลํน  ๑๑  คน  สํงชื่อได๎  ๑๘  คน 
  -  ประเภทประชาชนทั่วไปชาย (อายุระหวําง  ๑๖ – ๓๕  ปี) ผู๎เลํน  ๑๑  คน  สํงชื่อได๎  ๑๘  คน 
  -  ประเภทอาวุโสชาย (อายุ ๓๖  ปีขึ้นไป) ผู๎เลํน  ๑๑  คน  สํงชื่อได๎  ๑๘  คน 
     ๓.๑.๒  กีฬาเซปักตะกร๎อประชาชนทั่วไปชาย 
   ผู๎เลํน  ๓  คน  สํงชื่อได๎  ๕  คน 
  ๓.๑.๓  กีฬาวอลเลย์บอล ผสมชาย ๓ หญิง ๓ 
   ผู๎เลํน ๖ คน (ชาย ๓ คน หญิง ๓ คน)  สํงได๎  ๑๒ คน (ชาย ๖ หญิง ๖) 
  ๓.๑.๔  การแขํงขันกีฬาเปตอง  แบํงเป็น 
   -  ประเภทกีฬาเปตอง  ผู๎น าหมูํบ๎าน   
      ผู๎เลํน  ๓  คน  สํงได๎  ๕  คน 
   -  ประเภทกีฬาเปตอง  ประชาชนทั่วไป   
      ผู๎เลํน  ๓  คน  สํงได๎  ๕  คน 
       ๓.๒  กีฬาพ้ืนบ๎าน  ประกอบด๎วย 



  ๓.๒.๑  วิ่งผลัดอ๎ุมแตง  ชาย ๓  หญิง  ๓ 
   การแขํงขัน 
   ๑.  ผู๎เลํนทีมละ ๖  คน  ชาย  ๓  คน  หญิง  ๓  คน 
   ๒.  ระยะทางวิ่งผลัด  ๓๐  เมตร 
   ๓.  ถ๎าแตงตกโดนปรับแพ๎ 
  ๓.๒.๒  ผลัดโยนไขํ 
   ๑.  ผู๎เลํนทีมละ ๖  คน  ชาย  ๓  คน  หญิง  ๓  คน 
   ๒.  โยนไขํตํอกันไปจนครบทุกคนถ๎าไขํตกโดนปรับแพ๎  
  ๓.๒.๓  กีฬาเตะปิ๊บ ชาย  อายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป 
  ๓.๒.๔  กีฬาตีปิ๊บ  หญิง  ๖๐ ปีขึ้นไป 
     ๔.  หลักฐานการสมัคร 
      ๔.๑  ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแขํงขันก าหนด 
  -  แบบสํงรายชื่อนักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่  (แยกประเภทกีฬา) 
  -  ใบสมัครเข๎ารํวมการแขํงขัน  มีหัวหน๎าทีมหรือผู๎จัดการทีมรับรอง 
  -  หลักฐานการแสดงตน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ๎านและ
รับรองส าเนาถูกต๎องให๎เรียบร๎อย 
  -  บัตรประชาชนตัวจริง  (มาแสดงในวันแขํงขันกรณีเกิดปัญหา) 
     ๔.๒  สิทธิในการลงแขํงขัน  นักกีฬามีสิทธิ์เข๎ารํวมการแขํงขัน  คือ  นักกีฬาที่มีชื่อในแบบสํง
รายชื่อนักกีฬาเทํานั้น 
     ๔.๓  รายชื่อนักกีฬาที่ปรากฏในแบบสํงรายชื่อนักกีฬาเมื่อด าเนินการแขํงขันแล๎วเปลี่ยนแปลง
ไมํได ๎
    ๕.  ก าหนดการรับสมัครและสถานที่สมัคร 
      ๕.๑  รับสมัครตั้งแตํวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ – ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบลตูม  ในวันและเวลาราชการ 
      ๕.๒  จับฉลากและประชุมแบํงสายการแขํงขัน  ให๎ผู๎จัดการทีม / ผู๎แทนเข๎ารํวมประชุมการจับ
ฉลากแบํงสายพร๎อมกัน   ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารสํวน
ต าบลตูม 
      ๕.๓  สถานที่รับสมัคร 
  -  ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
   ๖.  กติกาและการตัดสิน  
      ๖.๑  ใช๎กติกาการแขํงขันตามสมาคมฟุตบอลแหํงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์   , กติกาของ
สมาคมเปตองแหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และกติ กาการ
แขํงขันกีฬาของส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา 
      ๖.๒  ส าหรับฟุตบอลแขํงขันครึ่งละ ๓๐  นาที  พัก  ๑๐  นาท ี  

     ๖.๓. ส าหรับกีฬาฟุตบอลรอบแรกแขํงขันแบบพบกันหมดในสาย  ใช๎วิธีนับคะแนน  ถ๎าทีมที่เข๎า
แขํงขันมีคะแนนเทํากัน  ให๎ใช๎วิธีจับฉลากเพ่ือหาล าดับทีม  การนับคะแนนทีมชนะได๎  ๓  คะแนน  ทีมเสมอได๎  
๑  คะแนน  ทีมแพ๎ไมํมีคะแนน  และการแขํงขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ  ถ๎าเสมอกันในเวลาให๎
ยิงจุดโทษเพ่ือหาผู๎ชนะ 



       ๖.๔  กีฬาทุกประเภทถ๎ามีทีมสํงเข๎ารํวมการแขํงขันไมํถึง  ๔  ทีมจะไมํจัดให๎มีการแขํงขันในกีฬา
ประเภทนั้น  
      ๖.๕  การอนุโลมการเปลี่ยนแปลงการแขํงขันกีฬาทุกชนิด  เพ่ือความเหมาะสมในการแขํงขันให๎
ถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแขํงขัน 
      ๖.๖  นักกีฬาทุกประเภทกีฬาจะต๎องมารายงานตัวกํอนการแขํงขันเริ่ม  ๑๕  นาที  ถ๎าไมํมา
รายงานตัวภายในเวลาที่ก าหนดจะถูกปรับแพ๎ในการแขํงขันครั้งนั้น  และต๎องมาแขํงขันในครั้งตํอไปตามปกติ
ด๎วย 
      ๖.๗  ทีมเข๎าแขํงขันกีฬาทุกประเภทจะต๎องยอมรับการตัดสินในการแขํงขันการตัดสินของผู๎ตัดสิน
ในระหวํางการแขํงขันถือวําถูกต๎องจะประท๎วงหรืออุทธรณ์ไมํได๎ 
      ๖.๘  ส าหรับการแขํงขันในครึ่งเวลาหลังมีเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเป็นเหตุให๎ยุติการ
แขํงขันและให๎ถือผลการแขํงขันเป็นข๎อยุติ 
      ๖.๙  กีฬาฟุตบอลอาวุโส  สามารถเปลี่ยนตัวได๎ตลอดเวลาตามรายชื่อที่สํงเข๎ารํวมแขํงขัน 
   ๗  วันที่ท าการแข่งขัน 
 ท าการแขํงขันกีฬาฟุตบอลในรอบคัดเลือก  ในวันที่  ๒๖ , ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๙ และ ๒  เมษายน  
๒๕๕๙  รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๙  (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตาม
จ านวนทีมท่ีสํงเข๎ารํวมแขํงขัน)   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดพรหมราช 
            ๘  ชุดและอุปกรณ์  
      ๘.๑  นักกีฬาแตํละทีมต๎องมีชุดอยํางน๎อย  ๑  ชุด  และต๎องติดหมายเลขที่ชัดเจนด๎วย 
      ๘.๒  ให๎แตํละทีมแตํงกายเหมือนกันทุกคน  สํวนกีฬาฟุตบอลผู๎รักษาประตูให๎ใสํเสื้อผ๎าที่แตกตําง
จากผู๎เลํนอื่น 
      ๘.๓  อุปกรณ์การแขํงขัน  นักกีฬาทุกคนต๎องมีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากการเลํน  
เพราะหากเกิดอันตรายใดๆ  กับตัวผู๎เลํนเองทางคณะกรรมการผู๎จัดการแขํงขันจะไมํรับผิดชอบไมํวํากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
   ๙  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
      ๙.๑  ทีมท่ีแขํงขันต๎องทราบระเบียบการแขํงขันและข๎อปฏิบัติในการแขํงขันเป็นอยํางดี  และต๎อง
ปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด 
      ๙.๒  ใช๎กติกาการแขํงขันกีฬา  ให๎ใช๎กติกาตามสมาคมฟุตบอลแหํงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
และกติกาการแขํงขันกีฬาส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา 
      ๙.๓  ทีมใดขาดวินัยในการเลํน  เชํน  ไมํมาแขํงขัน  ผละออกจากการแขํงขัน  หรือไมํลงแขํงขัน
ตํอ  เลํนรุนแรงเกินกวําเหตุ  หรือวิวาทกันในเวลาแขํงขัน  เลํนสํอไปในทางสมยอมกันไมํสมศักดิ์ศรี  
คณะกรรมการจะพิจารณาถอดถอนทีมนั้นออกจากการแขํงขัน 
      ๙.๔  คูํแขํงขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานของแตํละฝ่าย 
      ๙.๕  นักกีฬาที่ถูกคาดโทษ  หรือท าโทษ  โดยให๎ใบเหลือง  ๒  ครั้ง  (จะติดตํอกันหรือไมํก็ตาม)  
ห๎ามลงท าการแขํงในครั้งถัดไป  ๑  ครั้ง 
      ๙.๖  ใบแดง  ๑  ครั้ง  ห๎ามลงท าการแขํงขันในครั้งถัดไป  ๑  ครั้ง 
      ๙.๗  ผู๎เข๎าแขํงขันทีมใด  ไมํลงแขํงตามวัน  เวลาและสถานที่ที่ก าหนด  โดยไมํมีเหตุผลอันสมควร  
หรือผละออกจากการแขํงขันท่ีก าลังด าเนินอยูํให๎ปรับเป็นแพ๎และปรับออกจากการแขํงขัน   
   



   ๑๐.  การประท้วง 
      ๑๐.๑  ประท๎วงได๎เฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเทํานั้น (ประท้วงค าตัดสินมิได้) 
      ๑๐.๒ ทีมใดต๎องการประท๎วงให๎ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร๎อมสํงหลักฐานตํอ
คณะกรรมการจัดการแขํงขัน  ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  หลังเสร็จสิ้นการแขํงขันอันเป็นเหตุให๎ประท๎วง  หากการ
ประท๎วงเป็นผลทีมที่ถูกประท๎วงจะต๎องถูกปรับแพ๎  และถูกถอนทีมออกจากการแขํงขันรายการนั้นทันที 
 

   ๑๑.  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบนี้ 
 ให๎คณะกรรมการด าเนินการจัดการแขํงขันกีฬา  “องค์การบริหารสํวนต าบลตูม  ต๎านยาเสพติด  ครั้ง
ที่  ๑๗  ประจ าปี  ๒๕๕๙ ”  เป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการแขํงขันถือเป็นที่สุด 
 

     ๑๒.  รางวัลในการแข่งขัน 
 -  รางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทสากล 
       ๑.  กีฬาฟุตบอลเยาวชน  อายุระหว่าง ๑๐ – ๑๕  ปี 
     -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๕๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๑,๒๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๑,๐๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๓ เงินรางวัล      ๙๐๐   บาท  - 
     รวม  ๔,๖๐๐  บาท 
      ๒.  กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไปชาย  อายุระหว่าง ๑๖ – ๓๕  ปี 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๓,๕๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๓,๐๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๒,๕๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๓ เงินรางวัล   ๒,๐๐๐   บาท  - 
     รวม  ๑๑,๐๐๐ บาท 
      ๓.  กีฬาฟุตบอลอาวุโสชาย  อายุระหว่าง ๓๖  ปีขึ้นไป 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๕๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๑,๒๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๑,๐๐๐   บาท   - 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๑,๐๐๐   บาท   - 
     รวม  ๔,๗๐๐  บาท 
      ๔.  กีฬาวอลเลย์บอลทีมผสมชาย – หญิง 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๒๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๑,๑๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๑,๐๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๓ เงินรางวัล      ๙๐๐   บาท  - 
     รวม  ๔,๒๐๐  บาท 

      
     
 



     ๕.  กีฬาเซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชาย 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๕๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๑,๓๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๑,๐๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๓ เงินรางวัล      ๙๐๐   บาท  - 
     รวม  ๔,๗๐๐  บาท 
       ๖.  กีฬาเปตองผู้น า 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๗๐๐    บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล      ๖๐๐      บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๕๐๐      บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๓ เงินรางวัล      ๔๐๐      บาท  - 
     รวม  ๒,๒๐๐  บาท 
               ๗.  กีฬาเปตองประชาชนทั่วไป 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล    ๑,๐๐๐   บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล    ๙๐๐    บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล    ๘๐๐      บาท พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๓ เงินรางวัล       ๗๐๐      บาท  - 
      รวม  ๓,๔๐๐  บาท 
 

 -  รางวัลส าหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
      ๘.  กีฬาพื้นบ้านว่ิงผลัดอุ้มแตง   
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล ๓๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     ๒๕๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล     ๒๐๐    บาท 
     รวม  ๗๕๐  บาท 
      ๙.  กีฬาพื้นบ้านผลัดโยนไข่ 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      ๓๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     ๒๕๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๒๐๐    บาท 
     รวม  ๗๕๐  บาท 
      ๑๐.  กีฬาพื้นบ้านเตะป๊ิบ  ผู้สูงอายุชาย  ๖๐ ปีขึ้นไป 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      ๒๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     ๑๕๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๑๐๐    บาท  
     รวม  ๔๕๐  บาท 
      ๑๑.  กีฬาพื้นบ้านเตะป๊ิบ  ผู้สูงอายุหญิง  ๖๐ ปีขึ้นไป 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      ๒๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     ๑๕๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๑๐๐    บาท  



     รวม  ๔๕๐  บาท 
   รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น ๓๗,๒๐๐ บาท  (สามหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ประธาน    ขอบคุณหัวหน๎าสํวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส.อบต.เพียร   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูมผู๎น าหมูํบ๎าน   
ทุกทําน  ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๑๑ บ๎านสวนหมาก ขอ
ปรึกษาในเรื่องสีเสื้อของการแขํงกีฬาเพราะที่ผํานมาสีเสื้อแตํละทีมจะเหมือนกัน อยากเสนอให๎แตํละหมูํบ๎าน
แจ๎งสีเสื้อทีมของแตํละทีมด๎วย 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
รองประธาน   ของคุณ ส.อบต.เพียร 
รองประธาน   เรื่องเงินประกันทีม แตํละทีมที่สํงเข๎าแขํงขัน ต๎องจํายเงินประกันทีม ทีมละ ๕๐๐ บาท ใน
สํวนของเงินประกันทีมนี้ จะถูกหักโดย ถ๎าโดนใบแดง ๑๐๐ บาท ใบเหลือง ๕๐ บาท  
ส.อบต.ชาญศิลป์   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน
ทุกทําน ผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๑๓ บ๎านหนองจอก เรื่องเงิน
ประกันทีม ผมเห็นด๎วย และทุกทีมต๎องจํายเงินสํวนนี้ให๎เหมือนๆกัน 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
นายประสาร   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ทุกทําน   ผมนายประสาร หุนตะคุ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ ๖ ผมขอเสนอเรื่องการลดการใช๎ความรุนแรงในเกมการ
แขํงขัน อยากเสนอให๎คณะกรรมการพิจารณา ประชาสัมพันธ์ การลดการใช๎ความรุนแรง เพ่ือเป็นการปราม
นักกีฬา ไมํให๎ใช๎ความรุนแรง 
รองประธาน   ขอบคุณนายประสาร หุนตะคุ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ ๖ 
รองประธาน   ในการลดการใช๎ความรุนแรงผมขอเสนอวํา กํอนแตํละทีมจะลงสนามควรให๎กรรมการสนาม
อบรมมารยาท โดยให๎เลํนอยํางมีน้ าใจนักกีฬาเพ่ือปรามนักกีฬากํอนการแขํงขัน 
ส.อบต.ประเสริฐ   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ทุกทําน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๑ บ๎านคลองวัด ผมคิดวําใน
การแขํงขันกีฬาเกือบทุกประเภทต๎องมีการใช๎ความรุนแรงกันบ๎างในเกมกีฬาผมขอเสนอวํา เมื่อจบการแขํงขัน
กีฬาควรให๎นักกีฬาของแตํละทีมได๎ ขอบคุณกองเชียร์เพ่ือให๎ได๎เป็นตัวอยํางที่ดี โดยแตํละทีมควรมีผ๎าเย็น และ
น้ าดื่มให๎นักกีฬาเพ่ือลดความรุนแรงอาจจะได๎ไมํมากก็น๎อย  
รองประธาน   ขอบคุณ ส.อบต.ประเสริฐ 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ทุกทําน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อ านวยการกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ขอเสริมเรื่องการใช๎
ความรุนแรง ในการแขํงขันบางครั้งก็ต๎องมีการกระทบกระท้ังกันบ๎าง เป็นเรื่องของกีฬา แตํอยากให๎ควบคุมการ
เชียร์ของกองเชียร์ในแตํละทีมมากกวํา ควรเชียร์ด๎วยความสุภาพ 
รองประธาน   ขอบคุณ ผอ.กองชําง องค์การบริหารสํวนต าบลตูม  
หน.ส านักปลัด   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ทุกทําน ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน๎าส านักปลัด องค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในตารางทีมที่สํงเข๎าแขํงขัน
มีจ านวนที่สํงหลายทีม ซึ่งในแตํละการแขํงขันต๎องใช๎เวลา จึงอยากทราบวําทีมที่จะสํง ทีมเข๎าแขํงขันได๎ตาม
ก าหนดหรือไมํ ฝากประสานผู๎จัดการทีมที่จะสํงให๎สํงรายชื่อภายในวันนี้ สํวนในพิธีเปิดควรมีพิธีในชํวงเช๎า 
เพราะจะมีเด็กเข๎าแขํงขันกีฬาด๎วย และโปรแกรมการแขํงขันจะได๎เร็วขึ้น สํวนเรื่องของการแขํงขัน อาจจะให๎



เด็กแยกแขํงอีกสนาม และเรื่องของเวลาในการแขํงขันฝากแตํละทีม ควรตรงตํอเวลาและวันเปิดควรมาแตํเช๎า 
สํวนการที่ชุดเข๎าแขํงสีเหมือนกันนั้น เรามีเสื้อส ารองให๎ เพ่ือเป็นการแก๎ปัญหา สํวนเรื่องของผู๎สนับสนุนนั้น ให๎
ทางทีมกีฬาแตํละทีมมาบอกที่ประชาสัมพันธ์ทางโฆษกสนามประกาศให๎ สํวนเรื่องความรุนแรงในสนามก็มี
กรรมการดูแลคงไมํมีปัญหา ควรควบคุมกองเชียร์ให๎เชีย์รอยํางสุภาพ 
รองประธาน   ขอบคุณ หัวหน๎าส านักปลัด 
ผอ.กองศึกษาฯ   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน
ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิลัย ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยากขอความคิดเห็นสมาชิกเรื่องการ
แขํงขันกีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาตะกล๎อ ควรเริ่มแขํงวันที่เทําไหรํ ปัญหาคือ นักกีฬาคนเดียวแตํเลํนหลาย
ประเภท การแขํงขันถึงช๎า โดยการรอนักกีฬา 
ส.อบต.ชาญศิลป์   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน 
ผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๑๓ บ๎านหนองจอก ผมขอเสนอวําถ๎า
นักกีฬาคนเดียวเลํนกีฬาหลายประเภท ขึ้นอยูํกับผู๎จัดการทีมในการบริหารเวลา ถ๎ามาช๎า กวําเวลาที่ก าหนด 
ควรปรับแพ ๎และในวันที่ ๓ คือวันปิดการแขํงขันผมอยากเสนอให๎มีเฉพาะกีฬาที่ชิงชนะเลิศเทํานั้น 
ประธาน    ขอบคุณ ส.อบต.ชาญศิลป์ 
ส.อบต.ประเสริฐ   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน   
ทุกทําน  ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๑ บ๎านคลองวัด ในการที่
นักกีฬามาไมํทันก าหนดเวลาที่กรรมการเรียกลงสนาม ควรมีหลักเกณฑ์ วํามาสายกี่นาทีปรับแพ๎ สํวนการ
แขํงขันกีฬาเปตองนั้น ผมขอเสนอวําวันแรกไมํควรท าการแขํงขัน เพราะในวันนั้นมีการแขํงขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก
รํวมด๎วย  
ประธาน    ขอมติที่ประชุมในการก าหนดเวลาการมารายงานตัวตํอกรรมการเพ่ือลงสูํสนาม ก าหนดมา
ช๎าเกิน ๑๕ นาที ให๎ปรับแพ๎ 
มติที่ประชุม   - เห็นด้วย – 
    ๔.๒ เรื่องการจัดงานสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
นายกฯ    เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ผมนายภาณุพันธ์   วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนการจัดงานสงกรานต์นั้น ในสํวน
รายระเอียดตํางๆ ให๎เจ๎าหน๎าที่ชี้แจงรายละเอียด 
ผอ.กองศึกษาฯ   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน
ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิลัย หัวหน๎าสํวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่แล๎ว ได๎ตกลงวํา
จะจัดงานวันสงกรานต์ แตํยังไมํได๎ระบุวําจะจัดลักษณะใด โดยวันที่เสนอในการจัดงานคือวันที่ ๑๔ เมษายน 
๒๕๕๙ สํวนงานผู๎สูงอายุต๎องแยกไปจัดวันผู๎สูงอายุ 
รองประธาน   ผมขอเสนอวําในการจัดงานสงกรานต์เราควรยกเลิก เพราะส าหรับผู๎ สูงอายุก็อยากเจอ
หลานๆอยูํที่บ๎านของตนเอง 
หน.ส านักปลัด   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน๎าส านักปลัด องค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในการลดน้ าผู๎สูงอายุ ผมขอเสนอให๎
มีรถออกลดน้ าผู๎สูงอายุตามหมูํบ๎านตํางๆ หรือเมื่อเราออกไปจํายเงินเบี้ยยังชีพ เราก็สามารถรดน้ าผู๎สูงอายุได๎ 
สํวนวันผู๎สูงอายุเราไมํได๎ตั้งงบประมาณไว๎ 
รองประธาน   ขอบคุณ หัวหน๎าส านักปลัด ในสํวนที่หัวหน๎าส านักปลัดเสนอในการรดน้ าผู๎สูงอายุ และจําย
เบี้ยยังชีพในวันเดียวกันนั้น ผมเสนอวําควรไมํเกินวันที่ ๑๐ ของเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 



ส.อบต.ชาญศิลป์   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๑๓ บ๎านหนองจอก ขอสอบถาม
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง เรื่องการจํายเงินผู๎สูงอายุ ในวันที่ ๑๐ ถ๎าผู๎สูงอายุเสียชีวิตกํอนวันที่ ๑๐ จะได๎รับเงินใน
สํวนนี้หรือไมํ 
รองประธาน   ในการสอบถามเจ๎าหน๎าที่ ที่เกี่ยวข๎องในการเสียชีวิตกํอนวันจํายเบี้ยยังชีพ ไมํสามารถรับ
เงินสํวนนี้ได๎เพราะเปน็เงินจํายเบี้ยยังชีพก็หมายถึงยังมีชีวิตอยูํถึงจะได๎รับเงินสํวนนี้ 
ส.อบต.บุญชอบ   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ทุกทําน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๗ บ๎านใหมํป่าตะแบกผมขอ
เสนอวํา ควรแยกวันในการจัดไมํควรวันเดียวกัน และในสํวนการรดน้ าผู๎สูงอายุควรรวมตัวกันเป็นจุดๆเพ่ือ
ความสะดวก 
ประธาน    ในการออกรดน้ าผู๎สูงอายุนั้นในวันที่ ๑๓ วัดของแตํละหมูํบ๎านก็ได๎จัดงานนี้ขึ้น ผมขอเสนอ
ให๎ทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมได๎ออกมารดน้ าในวันนั้นโดยอ านวยความสะดวกโดยทางฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารสํวนต าบลตูมเมื่อมาถึงจะให๎ได๎รดน้ าผู๎สูงอายุกํอนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วเพราะต๎องไป
หลายหมูํบ๎าน 
รองประธาน   ในสํวนของวัดที่จัดงานรดน้ าผู๎สูงอายุนั้น มีวัดพรมราช และวัดคลองวัดที่จัดงานรดน้ า
ผู๎สูงอายุในชํวง ๑๕.๐๐ น.  โดยประสานทางฝ่ายผู๎บริหารอีกครั้งหนึ่ง 
นายก    เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ผมนายภาณุพันธ์   วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในสํวนของการออกจํายเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุในแตํละเดือน เราจะจํายตามปกติ สํวนเรื่องการรดน้ าผู๎สูงอายุทางฝ่ายบริหารจะแจ๎งให๎ทราบอีกครั้ง 
ที่ประชุม   - รับทราบ -  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    ๕.๑ เรื่อง แจ้งโครงการต่างๆที่เสนอใช้เงินสะสมจ่ายขาด 
ประธาน    เชิญผู๎อ านวยการกองชํางชี้แจง เรื่องโครงการตํางๆที่เสนอในการใช๎งบจํายขาดเงินสะสม 
ผอ.กองช่าง        เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ทุกทําน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อ านวยการกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม เรื่อง จํายขาดเงินสะสม
ที่เสนอมานั้นได๎คัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์เรื่องของงบจํายขาด ในเบื้องต๎นอาจมีเรื่องแหลํงน้ าอุปโภค
บริโภค และแหลํงน้ าทางการเกษตร การกระตุ๎นเศรษฐกิจ และการทํองเที่ยว ในเรื่องเจาะแหลํงน้ าบาดาล
อยากจะมีการเจาะแหลํงน้ าบาดาลที่สวนตูมพฤกษา เพราะเป็นสถานที่กํอสร๎างองค์การบริหารสํวนต าบลแหํง
ใหมํ โดยการออกส ารวจและการขุดเจาะต๎องใช๎หนํวยงานของเอกชน โดยราคากลาง บํอขนาด ๒๑ นิ้ว ๑๙๙๐ บาทตํอเมตร 
ประธาน    เรื่องของการเสนอพิจารณางบประมาณจํายขาดเงินสะสมจะขอปรึกษาในการประชุมสมัย
สามัญครั้งตํอไป 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๕.๒ เรื่อง ขอขยายเขตน้ าประปาหมู่บ้าน 
รองนายก   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ทุกทําน ดิฉันนางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม อยากสอบถามเรื่องน้ าโดย
ทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมมีเงินสมทบ ทางประปาก็สามารถสนับสนุนได๎ โดยมีความประสงค์ให๎บ๎านบุ
พระเมือง และบ๎านบุโพธ์ได๎มีน้ าประปาใช๎    
ที่ประชุม   - รับทราบ -    



    ๕.๓ เรื่อง ขอรถน้ าเอนกประสงค์ในการฉีดน้ าล้างถนน  
นายก    เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมู ํบ๎าน      
ทุกทําน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ในเรื่องของถนนที่สกปรก
เนื่องจากการกํอสร๎างตํางๆนั้นทางองค์การบริหารสํวนต าบลตูมจะให๎การสนับสนุนรถน้ าในการฉีดล๎างถนน
ดังกลําว 
ส.อบต.ประเสริฐ   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูมตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน
ทุกทําน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๑ บ๎านคลองวัด ผมอยาก
เสนอ วําถ๎าหมูํบ๎านใดประสบปัญหาถนนสกปรกจากการกํอสร๎าง อยากเสนอให๎ชาวบ๎านในหมูํบ๎านมีสํวนรํวม
ในการล๎างท าความสะอาดถนน 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๕.๔ เรื่องโครงการเกษตรที่ ต าบลตูมได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ 
ประธาน    เชิญหมอดิน ต าบลตูม ชี้แจง 
ส.อบต.บุญชอบ   เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน  
ทุกทําน  ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๗ บ๎านใหมํป่าตะแบก 
เรื่องการเกษตร ต าบลตูมได๎รับโครงการ ๓ โครงการ ดังนี้ 
    ๑. โครงการศูนย์เพาะช ากล๎าไม๎ อนุมัติเงินงบประมาณแล๎ว 
    ๒. โครงการลานตากพืชเกษตร  อนุมัติเงินงบประมาณแล๎ว 
    ๓. โครงการโรงปุ๋ยอินทรีย์ ยังไมํอนุมัติเงินงบประมาณ 
ประธาน    ขอบคุณ ส.อบต.บุญชอบ หมอดินต าบลตูม 
ส.อบต.ประเสริฐ   เ รี ยนประธานสภา  คณะผู๎ บ ริห าร  สมาชิกสภาองค์การบริ หารสํ วนต าบลตู ม                  
ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม หมูํ ๑ บ๎านคลองวัด เรื่องของลานเกษตรที่
จะสร๎างแหํงใหมํแล๎วลานเกษตรที่เกําเราจะมีการจัดการอยํางไร 
ผอ.ช่าง    เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลตูม ผู๎น าหมูํบ๎าน                 
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อ านวยการกองชํางองค์การบริหารสํวนต าบลตูม เ รื่ อ งข๎ อมู ลด๎ านถนนยั ง ไมํ
ชัดเจน โดยข๎อมูลผิดระหวํางนี้ขั้นตอนอยูํในระหวํางการปฏิบัติ  
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน    มีสมาชิกทํานใดมีข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไมํ ถ๎าไมํมีผมขอขอบคุณทุกทําน ที่เข๎ารํวม
ประชุมในวันนี้ 
ประธาน    กลําวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.        
         
 
 
 
       
 



    
 
        
 
 
         
 
   
 
    
    
   
 
 
       
 
 
            

 



 


