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เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก

สมาชิกเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์  วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่ประธาน
การประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 

ประธาน   กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.๐0 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน 1.1  เรื่อง  แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ลาประชุมประจ าเดือน ตุลาคม 
   ได้รับการประสานจาก ส.อบต เฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดวิวาท วันนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนได้เพราะติดภารกิจ เฝ้าดูแลญาติที่ป่วย ทีโ่รงพยาบาล 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๑.๒  เรื่อง  มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง  
     ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง โดยมีมติ
เห็นชอบช่วยเหลือ โดยการพักช าระหนี้ หรือ ช่วยเหลือเรื่องเงินชดเชยต่างๆให้กับเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง 
เพราะว่าราคามันตกต่ า โดยการช่วยเหลือจะเริ่มกลางเดือน ตุลาคมนี้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
   ๔.๑  เรื่อง  ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น 
นายก อบต  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เกี่ยวกับผลการประชุมของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) ที่มีการลงมติเห็นชอบต่อ
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่องโครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆมีความความ
คลาดเคลื่อนและมีข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความสับสนในกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอท าความเข้าใจกับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ดังนี้ 



   ๑. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่าง
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อเสนอคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการ
ปกครองท้องถิ่น ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการ
ปฏิรูปการปกครองรูปแบบทั่วไป ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมาธิการฯ ตามที่ ร้องขอ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท า
รายงานและข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เท่านั้นมิได้
เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงยังมิได้มีผลบังคับเป็นกฎหมายในขณะนี้แต่อย่างใด 
   ๒. เมื่อที่ประชุมสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มีมติให้ความ
เห็นชอบ ทั้ง ๒ ฉบับ ตามข้อ ๑ แล้ว (สปท.) จะต้องน าเสนอรายงานพิจารณาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ทั้งนี้ก่อนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จะต้องผ่านการกลั่นกลองจากคณะกรรมการประสานงานทั้ง ๓ 
ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการปฏิรูป
ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจง
ต่อคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะด้วย หากคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะเห็นชอบ หรือมีความเห็นเพ่ิมเติมประการใด 
กระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปพิจารณา และเสนอผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
   ๓. กรณีคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักการทางกฎหมายที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอทั้ง ๒ ฉบับแล้ว จะมอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว 
โดยมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง และเมื่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้ความเห็นร่างทั้ง ๒ ฉบับ ต้องส่งร่างพิจารณาทั้ง ๒ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ ๑ ถึง
วาระท่ี ๓ เป็นไปตามข้ันตอนในการตรากฎหมายต่อไป 
   ๔. กระบวนการพิจารณาร่างข้อกฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 
๒๔๐ ถึง ๓๖๐ วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อ
คณะกรรมการทั้ง ๓ ฝ่าย ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิรูปด้านการปกครองเป็นไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณ นายก อบต ตูม 
   ๔.๒ เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคซิก้า 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ด้วยอ าเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมใน
ประเทศไทยจ านวน ๙๗ ราย ใน ๑๐ จังหวัด อีกศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคจากสหภาพยุโรป ระบุว่าประเทศ
ไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าในระดับสีแดง และเป็นประเทศที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
   จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชน ได้สื่อสารให้ความรู้และท าความเข้าใจและไม่ตื่น
ตระหนกหากพบผู้ป่วยควรแจ้งให้หน่วยงานสาธารณะสุขในพ้ืนที่ทราบ และทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะ



สนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องพ่นโดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดซื้อ เครื่องฉีดพ่นหมอกควัน 
จ านวน ๒ เครื่อง เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคต่างๆ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณ นายก อบต ตูม 
   ๔.๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กรณีประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซน เรื่องสถานการณ์ คนไทย
   ถูกปฏิเสธเข้าเมือง 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก อบต  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม เนื่องด้วยประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลีได้ยกเว้นการตรวจลงตราเพ่ือการท่องเที่ยว 
จ านวน ๙๐ วัน จึงเป็นช่องทางให้คนไทยลักลอบเข้าเมืองไปท างานที่ผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี จากสถิติ
เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ มีคนไทยพ านักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณะรัฐเกาหลี จ านวน ๕๒,๔๓๕ คนจากคนไทยที่
พ านักทั้งหมด จ านวน ๙๐,๒๓๕ คน ทั้งนี้ส านักตรวจคนเข้าเมืองสาธารณะรัฐเกาหลีได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
ส่งคนไทยที่พ านักอย่างผิดกฎหมายเดินทางกลับโดยสมัครใจและปฏิเสธการเข้าเมืองและสัมภาษณ์คนไทยที่มี
พฤติกรรมน่าสงสัย ดังนั้นคนไทยที่ต้องการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวควรเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย โดยที่ผ่าน
มากรมการต่างประเทศพยายามแก้ไขคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง และลดจ านวนคนไทนที่พ านักอย่างผิดกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณ นายก อบต ตูม 
   ๔.๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายเนื่องในงานรัฐพิธี 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์นายก  องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ด้วยอ าเภอปักธงชัยแจ้งท าความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายเนื่องในงานรัฐพิธีของชาติ เช่น 
วันที่ ๕ ธันวาคม, ๒๘ กรกฎาคม, ๒ เมษายน, ๒๒ ตุลาคม, ของทุกปี เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน บังเกิดความเหมาะสม ถูกต้อง ความเป็นระเบียบ และสมพระเกียรติ 
   ทางอ าเภอปักธงชัยจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน หากหน่วยงานใด
ไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ควรงดขึ้นถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่ม -เงินทอง)ทางอ าเภอจะจัด
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจความถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่งานรัฐพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้น
ไป ดังนี้ 
   ๑. ภาคเช้า การประกอบพิธีถวายราชสดุดี ภายในหอประชุมอ าเภอ 
    ๑.๑ ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือสีกากีคอพับแขนยาว 
หญิง รวบผมให้เรียบร้อย สวมถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าคัทชูสีด าไม่เปิดหน้า งดรองเท้ารัดส้น ชายสวมรองเท้าคัทชูสี
ด า งดรองเท้าสีน้ าตาล หรือรองเท้าผ้าใบ 
   ๒. ภาคค่ า การประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ 
    ๒.๑ ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หญิง ชุดไทย หรือชุดนุ่งผ้า
ไทยใส่ผ้าซิ่น ชาย เมื้อพระราชทาน โทนสีตามที่จังหวัดก าหนด 
   หญิง ที่ขึ้นถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ใส่ผ้าถุงหรือผ้าซิ่นยาวกลอมเท้า รองเท้าคัทชู 
งดกางเกงขายาว กระโปรงสั้น เสื้อยืด  ชุดแซก รองเท้ารัดส้น รองเท้าแตะ 



   ชาย ที่ขึ้นถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ใส่เสื้อพระราชทาน กางเกงสแล็ค รองเท้าคัทชู 
งดสวมเสื้อคลุมทับ กางเกงยีนต์เสื้อยืด กางเกงสแล็คเสื้อยืด รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ 
   ๒.๒ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชุดผ้าไทย ให้ถือปฏิบัติรายละเอียดข้อ ๒.๑ 
   ๒.๓ ประชาชน หญิง ชาย ชุดผ้าไทย ให้ถือปฏิบัติรายละเอียดข้อ ๒.๑ 
   ๒.๔ นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบสถานศึกษา 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณ นายก อบต. ตูม 
   ๔.๕ เรื่อง ให้ด าเนินมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก อบต  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม โดยจังหวัดนครราชสีมา ให้ด าเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยควบคุม
เจ้าหน้าที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ข้าราชการ และผู้มาติดต่อราชการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขณะขับขี่ และซ้อน
ท้าย โดยได้มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พร้อมจัดท าป้าย “พ้ืนที่สวม
หมวกนิรภัย ๑๐๐% ไม่สวมหมวกห้ามเข้า” โดยผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย จัดท าป้ายรณรงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและปฏิบัติตาม 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณ นายก อบต. ตูม 
  ๔.๖ เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การบริหารส่วน 
  ท้องถิ่นฯ ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๙ 
ประธาน  เชิญ รองไตรภพ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
รอง ไตรภพ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม มีหัวข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้ 
  ๔.๖.๑ เรื่องการจัดงานวันปิยมหาราช  
           โดยทางอ าเภอปักธงชัยก าหนดจัดงานวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ หน้าที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย จึงขอเชิญทุก
ท่านร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน 
  ๔.๖.๒ เรื่องการลงบัญชีทหารกองเกิน 
           หนว่ยสัสดีอ าเภอปักธงชัย แจ้งประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ ของทหารกองเกินที่ เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ และได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อ าเภอปักธงชัย ให้ไปแสดง
ตนเพ่ือรับหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) ณ ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย (สัสดีอ าเภอฯ)ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน โดยน าหลักฐานมาแสดงดังนี้ บัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบส าคัญ(แบบ สด.๙) หากพ้นก าหนดจะมีความผิดทางกฎหมาย 
  ๔.๖.๓ เรื่องประชาสัมพันธ์โรคระบาดกับการท านา 
  โดยมีการประชาสัมพันธ์และเฝ้าติดตามสถานการณ์โรคแมลงศัตรูข้าวระบาด มี เพลี้ย
กระโดดหลังขาว, เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ให้ชาวนาหมั่นลงตรวจสอบแปลงนาเป็นประจ าหากพบการระบาด
ตั้งแต่ ๑ จุดขึ้นไปให้รีบแจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย โดยด่วนเพ่ือออกไปตรวจสอบและหาวิธีการป้องกัน
และก าจัดต่อไป 



ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณรองนายก อบต.ตูม 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
  ๕.๑ เรื่องช้ีแจงและท าความเข้าใจรายละเอียดโครงการน าร่องโครงการแหล่งส่งน้ า
  ทางการเกษตรและการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก 
ประธาน  ได้รับเกียรติจาก นาย ชิดชนก สอนประเสริฐ ผู้อ านวยการ ชลประทานเขต ๘  มา
ชี้แจงและท าความเข้าใจรายละเอียดโครงการน าร่องโครงการแหล่งส่งน้ าทางการเกษตรและการเพาะปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูก 
ผอ.ชลประทาน  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจสายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ชิดชนก สอนประเสริฐ ผู้อ านวยการ
ชลประทานเขต ๘ ในส่วนของสถานีสูบน้ าพ้ืนที่ต าบลตูมเป็นโครงการน าร่อง ได้เกิดขึ้นโดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่เพาะปลูก โดยบริเวณพ้ืนที่ตรงนี้ท าการปลูกข้าว
ไม่เหมาะสมโดยโครงการนี้จะสร้างสถานีส่งน้ าโดยจะส่งน้ าให้พ้ืนที่โดยประมาณ ๖๐๐ ไร่ โดยให้เกษตรกรได้
ปรับเปลี่ยนชนิดพืชในการเพาะปลูกตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.ชลประทาน เขต ๘ 
รองประธาน อบต  เรียนท่านประธานสภา  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจสายตรวจ 
หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม อยากให้เพื่อนๆสมาชิกรับทราบรายละเอียดของโครงการดังกล่าว 
ประธาน  ขอบคุณ รองประธานสภา 
นายก อบต  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม โดยโครงการนี้เป็นโครงการน าร่องจึงอยากมาชี้แจงท าความเข้าใจในส่วนของรายละเอียด
ต่างๆของโครงการ  
ประธาน  ขอบคุณนายก อบต. ตูม 
ส อบต ประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ประเสริฐ โครวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีต่อประชาชนในพ้ืนที่ตัดผ่านผมอยากทราบว่า ใน
บริเวณท่ีวางท่อ และสถานีสูบน้ าใช้เนื้อที่มากน้อยเพียงใดโดยในส่วนนี้ต้องปรึกษากับเจ้าของที่ดิน 
ประธาน  ขอบคุณ ส อบต. ประเสริฐ  
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ใน
ส่วนของโครงการนี้เป็นการเสริมน้ าเพื่อดูแลพืชสวนไร่นา พื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์
ในส่วนของโครงการนี้ คือหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ มีเหมอืงเป็นจุดเดียว นอกนั้นเป็นระบบท่อส่งน้ า 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง 
นายสมชาย  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย สมชาย ศิริยวรรณ หัวหน้าชลประทาน ขอ
อนุญาตชี้แจงรายละเอียดของโครงการ โดยชลประทานจะมาเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ โดยสถานีสูบน้ าจะติดตั้งที่
บริเวณ ป่าช้าเก่าถมประมาณครึ่งไร่ ความกว้างของวาวล์น้ า ๔ นิ้ว ท่อสูบจะแยกออกไปจนถึงบ่อน้ า
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย โดยท่อสูบน้ าจะแยกส่งจ่ายไปที่สวนตูมพฤกษา โดยจะมีคลองที่ป่ามะขามไปจนถึงเส้น



หน้าวัดโดยจะเปิดคลองลงมา เพื่อที่จะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยทิศตะวันตกจะต่อท่อโดยมีหัวจ่ายแต่ไม่ได้
จ่ายทุกแปลง โดยต้องท าหัวหมูเข้าพ้ืนที่แปลงนาของตัวเองโดยหลังจากก่อสร้างเสร็จจะมอบให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ดูแลต่อ โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมต้องตั้งงบประมาณ บ ารุงรักษาและ
ด าเนินการ และต้องตั้งกลุ่มในการเก็บค่าไฟ เกษตรกรที่ใช้บริการน้ า   
รองประธาน  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจสายตรวจ 
หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมอยากสอบถามความเป็นไปได้ของโครงการนี้มีมากน้อยเพียงใด และถ้าโครงการนี้อนุมัติในการเดิน
ท่อส่งน้ าเราต้องไปเจรจากับเจ้าของพ้ืนที่ๆเดินท่อส่งน้ าผ่าน 
ประธาน  ขอบคุณ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผอ.ชลประทาน  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจสายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ชิดชนก สอนประเสริฐ ผู้อ านวยการ
ชลประทานเขต ๘ โอกาสความเป็นไปได้ของโครงการนี้มีความเป็นไปได้สูงเพราะเป็นโครงการน าร่องถูกคัดสรร
มาจากหลายๆโครงการ 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.ชลประทานเขต ๘ 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ใน
ส่วนของพ้ืนที่เดินท่อส่งน้ าคือถนนเดิม เจ้าของที่ดินอาจจะต้องเสียสละพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยซึ่งในส่วนตรงนี้เราต้อง
มาคุยเรื่องเอกสารกันอีกที และเราทุกคนต้องร่วมกันเจรจาเพราะโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ส่วนหนองน้ าที่ท่อส่งไปถึงคือผลพลอยได้ 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง 
รองประธาน  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจสายตรวจ 
หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมในส่วนของท่อส่งน้ าถ้ามีประชาชนในส่วนข้างเคียงขอท่อส่งน้ าผ่านพ้ืนที่เกษตรกรใกล้เคียงจะได้
หรือไม ่
ประธาน  ขอบคุณ รองประธานสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผอ.ชลประธาน  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจสายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ชิดชนก สอนประเสริฐ ผู้อ านวยการ
ชลประทานเขต ๘ ในส่วนของการขยายเขตท่อส่งน้ าต้องพิจารณาปริมาณน้ าที่เราสูบขึ้นมาว่ามีปริมาณเท่าใด
เพียงพอหรือไม่โดยโครงการนี้เป็นโครงการน าล่อง โดยเกษตรกรในพื้นที่มีส่วนเลือกท าการเกษตรน้ าน้อย 
ปสุสัตว์ ประมง โดยโครงการนี้ใช้ท่อส่งน้ าเป็นหลัก ผมอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะเราสามารถต่อยอดได้
เพราะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีการปรับเปลี่ยนการท าเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.ชลประธานเขต ๘ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจสายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 
ผมขอขอบคุณภาครัฐที่น าโครงการดีๆเหล่านี้มาสนับสนุนพ้ืนที่ต าบลตูมเพราะบางพ้ืนที่ของต าบลตูมมีความแห้ง
แล้งชลประทานเข้าไม่ถึงทุกพ้ืนที่และขอความร่วมมือสมาชิกประชาสัมพันธ์ชาวบ้านและรับโครงการนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ประธาน  ขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ 



ประธาน  ขอฝากผู้น าชุมชนท าความเข้าใจกับชาวบ้านในพ้ืนที่ในการร่วมโครงการนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง 
ผอ.ชลประธาน  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจสายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย ชิดชนก สอนประเสริฐ ผู้อ านวยการ
ชลประทานเขต ๘ ขอบคุณผู้น าชุมชนที่เล็งเห็นความส าคัญของโครงการดังกล่าว โดยโครงการนี้มีความต่อเนื่อง 
โดยรัฐบาลจะบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ ขอบคุณผู้น าชุมชนที่ให้ความร่วมมือ 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.ชลประธานเขต ๘ 
ส อบต.บุญชอบ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย บุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก อยากทราบว่าหน่วยงานทางราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกษตรอ าเภอ
, กรมพัฒนาที่ดิน, ปศุสัตว์อ าเภอ, กรมประมง, มีงบประมาณส่วนใดบ้างที่จะช่วยเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
การท าเกษตรแนวใหม่ เพ่ือที่จะได้ไปประสานและประชาสัมพันธ์ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูล 
ประธาน  ขอบคุณ ส อบต. บุญชอบ 
นายเที่ยง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย เที่ยง ช่องกิ่ง เจ้าพนักงานสัตว์ บาลช านาญ
งาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปักธงชัย ในส่วนของโครงการต่างๆส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปักธงชัย ได้มีโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการเลี้ยงโคเนื้อ, โครงการเลี้ยงกระบือ, โครงการเลี้ยงแพะ,โครงการท านาหญ้า ในส่วนของ
โครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นโครงการให้เปล่า เป็นโครงการกู้ยืมโดยให้สินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. ร้อยละ ๕ ต่อปี รัฐจ่าย
ให้ ๓% จ่ายเองอีก ๒%  
ประธาน  ขอบคุณนาย เที่ยง ช่องก่ิง เจ้าพนักงานสัตว์บาลช านาญ 
นายวิภัทร  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจสายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิภัทร เกิดจันทรา  นักวิชาการช านาญ
การ กรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวนโยบายในรอบที่ผ่านมา ได้มีเกษตรกร
เสนอความต้องการไปน้อยในโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นพืชชนิดอ่ืน โดยการลดการท านา  โดยพืช
ตัวเลือกมีหลากหลายชนิดโดยเกษตรกรต้องเข้ามาท าแผนกับกรมส่งเสริมเกษตร ในการด าเนินการว่าเกษตรกร
ว่าต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดไหน โดยต้องมีการตรวจสอบว่าพ้ืนที่นั้นเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด
ประธาน  ขอบคุณ ผมนายวิภัทร เกิดจันทรา  นักวิชาการช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
นายเดชา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจสายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย เดชา อยู่ภัคดี นักวิชาการเกษตร
ช านาญการในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน มีโครงการที่จะสนับสนุนคือ โครงการแหล่งน้ าทางการ เกษตร โดยต้อง
เสียเงินสมทบในการขุดบ่อขนาด ๑,๒๖๐ คิว เป็นจ านวนเงิน ๒,๕๐๐ บาท โดยต้องส่งภายในอาทิตย์นี้ เพราะ
กรมพัฒนาที่ดินต้องส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยส่งเอกสารที่ ส อบต.บุญชอบ ตริตรอง 
 
ประธาน  ขอบคุณ นายเดชา อยู่ภัคดี นักวิชาการเกษตรช านาญการในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง  ผม
ขอเสริมเรื่องโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน อยากให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรที่มี
ที่ดินร่วมในโครงการน าร่องโครงการแหล่งส่งน้ าควรมีการขุดบ่อเพ่ือการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรด้วยและเรา



จะนัดประชุมเกษตรกรที่เสียพ้ืนที่ในการว่างท่อส่งน้ า และเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้อาจจะใช้
สถานที่วัดคลองวัฒนาเป็นที่ประชุม 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง 
ส อบต.บุญชอบ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย บุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผมขอเสริมในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ในพ้ืนที่ต าบลตูมอยากขอ
สนับสนุน ปูนขาว เพ่ือปรับสภาพดิน และในส่วนของหญ้าแฝก และปอเทือง เพ่ือปรับสภาพดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์  
ประธาน  ขอบคุณ ส อบต บุญชอบ  
ประธาน  เรื่องการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ าน้อยตามโครงการ ของชลประทานที่ ๘ 
นครราชสีมา โดยการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า นั้น เมื่อโครงการด าเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทาง
ชลประทานที่ ๘ จะโอนทรัพย์สิน และการบริหารจัดการ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมดูแลนั้น ผมขอมติที่
ประชุมในการรับถ่ายโอนโครงการเหล่านี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลดูแลต่อไปมีใครจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มี ผมขอมติในท่ีประชุม    
มติที่ประชุม  - มติเห็นชอบ –  
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ส่งมอบหนังสือโครงการแก่ ผู้อ านวยการ
ชลประทานที่ ๘ 
  ๕.๒ เรื่อง ช้ีแจงรายละเอียด พรบ ควบคุมอาคาร 
ประธาน  เชิญ ผอ. กองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างขอ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร อาคารที่ไม่ต้องขออนุญาตมีดังนี้  วัด กระทรวงราชการส่วน
ท้องถิ่น อาคารองค์กรของรัฐ โบราณสถาน อาคารขององค์กรระหว่างประเทศ อาคารสถานทูต ไม่ต้องขอ
อนุญาตตามมาตรา ๒๑  แต่อาคารของท้องถิ่น วัด อาคารของรัฐ ต้องแจ้งเพ่ือยื่นหลักฐานภายใน ๑๕ วัน และ
ส าหรับหมู่บ้านใดต้องการสร้างศาลากลางบ้านต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ก่อน 
ที่ประชุม  - รับทราบ - 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง 
  ๕.๓ เรื่องการเตรียมข้อมูล ๖ ยุทธศาสตร์เพื่อออกแผนประชาคมหมู่บ้าน 
ประธาน  เชิญ นางสาวชลภัสสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง  
นางสาวชลภัสสรณ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจสายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนแผนพัฒนา เป็นแผนพัฒนา ๔ ปี ดังนั้นทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องออกประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 
๒๕๕๙ นี้ จึงขอความร่วมมือผู้น าหมู่บ้านออกส ารวจความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านของท่านโดยออก
แผนประชาคมหมู่บ้าน 
ประธาน  ขอบคุณ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ใน



การท าแผนโดยการปรับเปลี่ยนพิธีการโดย มีสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนก าหนดแนวทางขึ้นมาและน าเสนอ
เสนอต่อชาวบ้านว่าต้องการแผนหรือโครงการใดเพ่ือให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงข้างมาก 
ประธาน  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง 
  ๕.๔ เรื่องการส ารวจถนนดิน และ ร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
ประธาน  เชิญรองนายกชี้แจง 
รอง ไตรภพ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ประสานผู้น าหมู่บ้านผู้น าชุมชน ให้ส ารวจพื้นที่ ถนนหนทางว่ามีการช ารุดเสียหายในส่วนใด 
และร่องระบายน้ า ในเขตหมู่บ้านของท่านแล้วรายงานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพ่ือด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไข 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
  ๕.๕ เรื่อง แจกบัตรเข้าชมมวยการกุศลฟรี 
รอง ไตรภพ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมด้วยสถานีต ารวจภูธรปักธงชัยร่วมเข้าชมมวยการกุศล ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรง
ยิมเนเซยีม อ าเภอปักธงชัย โดยรับบัตรเข้าชมฟรี ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณ รองนายก ฯ 
  ๕.๖ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ปลัด อบต  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายส ารวจ กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมขอแจ้งการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้สภาท้องถิ่นทราบ ด้านองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ได้ว่าจ้างสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ในการส ารวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการประชาชนตามเอกสารที่แนบ
มาเพ่ือให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็น และทางฝ่ายผู้บริหารจะได้น าไปปรับปรุงในการท างานต่อไป 
ประธาน  ขอบคุณ ปลัดส ารวย กายจะโปะ 
ส อบต ประเสริฐ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ
สายตรวจ หน่วยงานราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ผมเห็นด้วยกับการว่าจ้างสภาบันการศึกษาในการด าเนินงาน หรือกิจกรรม
แต่ควรเน้นการท างานด้านการเกษตร และอาชีพซึ่งเป็นหัวใจหลักในการบริการต่อไป 
ที่ประชุม  - รับทราบ - 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๕๐ น.   
        
 
      
 



   
   
 

           
            
         
 
 
  
 
 
    
 
 


