
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๖๐ 

วันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม . 

………………………………………. 

 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก
เข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง มอบหมายรองประธาน ท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธาน  เนื่องด้วยกระผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ท าการ
ผ่าตัดสายตาจึงขอมอบหมายให้รองประธานสภา ท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 
  ๑.๒ เรื่อง แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ลาออก 
ประธาน  เนื่องด้วยนางบัวศรี ยอดขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมลาออก จาก
ต าแหน่งสมาชิก  
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม   - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
   ๔.๑ เรื่อง ก าหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินั้น 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็ได้จัดขึ้นทุกปีเพ่ือเพ่ือสร้างความรู้ ความบันเทิงให้กับเด็กๆในพ้ืนที่ต าบลตูม 
พ้ืนที่ใกล้เคียง และเด็กจากศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กโดยเราจะจัดใน
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยอยากสอบถามว่าการจัดจะจัดที่ใด และเรื่องอาหารจะจัดแบบใด 
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปราย 
ส อบต เพียร   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ ในเรื่องของอาหาร
และสถานที่ในการจัด ดิฉันขอเสนอให้จัดเป็นซุ้ม โดยแยกตามโซนของกีฬา และสถานที่จัดที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมเพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการพาเด็กมาร่วมกิจกรรม  



ประธาน   ขอมติที่ประชุมเรื่องอาหารและสถานที ่
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ – 
ประธาน   ขอบคุณ ส อบต เพียร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมหมู่ที่ ๑๑ 
   ๔.๒ เรื่อง ก าหนดงานกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมต้านยาเสพติด 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในเรื่องการจัดงานกีฬาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมต้านยาเสพติดเราจะจัดในช่วงเดือนใดเพ่ือให้เหมาะสมกับการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาใน
ครั้งนี ้
ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   มีสมาธิท่านใดต้องการอธิปราย 
ส อบต ประเสริฐ   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑  ข อ เ ส น อ ใ ห้ จั ด ใ น
เดือน มีนาคม เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ประธาน   ขอบคุณ ส อบต ประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ 
   ๔.๓ เรื่อง ก าหนดการไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการเดินทางไปถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะออกเดินทางในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. จ านวนคนที่ไปถวายสักการะจ านวน ๒๕๐ คน โดยแบ่งออกตามจ านวน
หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๑ คน, หมู่ที่ ๒ จ านวน ๒๒ คน, หมู่ที่ ๓ จ านวน ๑๙ คน, หมู่ที่ ๔ จ านวน ๑๖ 
คน, หมู่ที่ ๕ จ านวน ๙ คน, หมู่ที่ ๖ จ านวน ๑๙ คน, หมู่ที่ ๗ จ านวน ๙ คน, หมู่ที่ ๘ จ านวน ๑๘ คน, หมู่ที่ 
๙ จ านวน ๗ คน, หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๑๔ คน, หมู่ที่ ๑๑ จ านวน ๒๑ คน, หมู่ที่ ๑๒ จ านวน ๑๐ คน,  หมู่ที่ ๑๓ 
จ านวน ๘ คน, หมู่ที่ ๑๔ จ านวน ๒๐ คน, หมู่ที่ ๑๕ จ านวน ๑๘ คน, หมู่ที่ ๑๖ จ านวน ๑๔ คน โดยก่อนไป
ต้องอบรมกับผู้ที่เดินทางในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพราะนอกจากไปถวายสักการะแล้วเราก็จะแวะดูงาน 
ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปราย 
รองประธาน   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ รองประธานการประชุมใน
วันนี้ ขอเสนอในการคัดชาวบ้านที่จะไปร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชจะออกเดินทางในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ นั้นต้องมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้น าชุมชนก่อน 
ในส่วนที่มีบุคคลเคยไปถวายพระบรมศพแล้ว ให้ยกเว้น โดยเสนอคนอื่นไปแทน  
ประธาน   ขอบคุณ ประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานการประชุมสภา 
 



รอง ขวัญ   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ดิฉันนางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในเรื่องผู้ที่จะไปถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะออกเดินทางในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
ต้องเป็นบุคคลที่สุขภาพร่างการที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจ าตัว เพราะการไปในครั้งนี้จะต้องเดินและอดนอน
เพราะต้องไปดูงานด้วย  
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   
ส อบต วีรชน   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ ในการก าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆต้องน ามาใช้กับทุกหมู่บ้านเป็นแนวทางเดียวกัน 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณ ส อบต วีรชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ 
   ๔.๔ เรื่อง โครงการศึกษาดูงาน 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในโครงการศึกษาดูงานทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดศึกษาดูงานทุกปีเพ่ือให้ความรู้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตู มและ
เจ้าหน้าทีเ่พ่ือที่จะน าความรู้เหล้านั้นมาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของต าบลเรา ในส่วนของการศึกษาดูงานในปีนี้ จะ
เสนอพ้ืนที่ ที่เราจะไปศึกษาดูงาน ระหว่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดจันทบุรี โดยก าหนดการ 
อาจจะไปค้าง ๒ คืน ๓ วัน และวันเวลาในการไปศึกษาดูงานอาจไปเร็วขึ้นอาจจะไปในช่วงปรายเดือนมกราคม 
หรือต้นเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
   ๔.๕ เรื่อง สรุปการประชุมอ าเภอปักธงชัย ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 
ประธาน   เชิญรองไตรภพ ชี้แจง 
รองไตรภพ   เรียนทา่นประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ทางอ าเภอปักธงชัย ได้สรุปการ
ประชุมประจ าเดือนให้ทราบ ดังนี้ 
   ๔.๕.๑. เรื่อง การด าเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
 

ที ่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
ได้รับอนุมัติ เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น

ร้อยละ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
๗ ตูม ๑๖ ๑๖ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๗ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๔๓.๗๕ 

      
  
 
  



   ๔.๕.๒. เรื่อง การลักลอบเล่นการพนัน  
   ด้วยก าหนดมีผู้ลักลอบเล่นการพนันที่ถูกจับและได้ด าเนินคดี ในหมู่บ้าน/ชุมชน และใน
ห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ พบผู้ลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย จ านวน ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑๑ ราย ในพ้ืนที่ 
หมู่ที่ ๒ ต าบลภูหลวง จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก านันผู้ใหญ่บ้าน เข็มงวดกวดขันไม่ให้มีการลักลอบเล่น
การพนันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๕.๓. เรื่อง การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ 
   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีนโยบายให้ส่วนราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ในการกวดขันตราตรวจ และจับกุม ด าเนินตามให้เป็นไปในทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ตารมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีการปราบปรามและการหยุดยั้ง
การบุกรุกท ารายทรัพยากรปุาไม้ หากตรวจพบการกระท าผิดในส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่รับด าเนินการ
ปราบปรามโดยทันที 
   ๔.๕.๔ เรื่อง การรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
( ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐ )  
   - ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว ถ้ามีที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยจัดเวรแต่งเครื่องแบบ ออกตรวจสถานที่ 
   - ดูแลการจัดงานในพื้นที่ ไม่ให้มีการอนุญาตจุดพลุ ตะไล ประทัด งานต้องเป็นงานส ารวม 
ไม่มีการแต่งโปฺ ไม่มีเสียงดัง ไม่มีลามกอนาจารเป็นอันขาด ตรวจตราสถานบริการ 
   - ประชุมประชาชนในหมู่บ้านห้ามดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถยนต์ 
   - จัดตั้งด่านชุมชน 
   ๔.๕.๕ เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิต 
   ด้วยทางงานสาธารณะสุขได้เชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
ณ หอประชุมอ าเภอปักธงชัย เวลาตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
   ๕.๑ เรื่อง การเหตุฆาตกรรมในพื้นที่ 
ประธาน   เชิญ หัวหน้าสายตรวจชี้แจง 
หน.สายตรวจ     เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม 
ร.ต.ท. ปภินวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีเหตุฆาตกรรมโดยใช้อาวุธปืน
จนท าให้มีผู้เสียชีวิตจ านวน ๑ ราย โดยทางเจ้าหน้าที่ต ารวจก าลังเร่งสืบหาตัวคนร้าย โดยผมอยากเสนอทาง
ฝุายบริหารเรื่องกล้องวงจรปิด โดยเสนอให้มีกล้องติดตั้งตามจุดต่างๆที่ส าคัญในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการปูอมปราม 
และเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเราสามารถตรวจดูกล้องได้  ส่วนการติดตั้งกล้องควรมีไฟ
สว่างส่องเพ่ือช่วยในการมองเห็นของกล้องดีขึ้น 
ประธาน   ขอบคุณ ร.ต.ท. ปภินวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม 
ประธาน   การติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นมีประโยชน์ถ้าทางบ้านใดพอมีก าลังทรัพย์ก็สามารถติดเองที่
บ้านได้ โดยไม่ต้องรองบจากทางรัฐบาล 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปราบ 



ส อบต.ประเสริฐ   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑  ขอ เสนอ เรื่ อ งกา ร
ติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยเหตุการณ์ฆาตกรรมโดยใช้อาวุธปืนท าให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย บ้านคลองวัด โดยไม่รู้
สาเหตุผมอยากเสนอฝุายบริหารพิจารณาการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะในพ้ืนที่ได้มีจุดล่อแหลมหลายๆจุดโดย
การจัดซื้ออุปกรณ์นั้นอยากให้จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพที่ดี เพราะกล้องแต่ละยี่ห้อมีคุณภาพแตกต่างกัน 
ประธาน    ขอบคุณ ส อบต.ประเสริฐ  
   ๕.๒ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑ 
ประธาน   เชิญ นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ชี้แจง 
ส อบต.ประเสริฐ   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑  ขอสอบถามความ
คืบหน้าการก่อสร้างตลิ่ง หมู่ที่ ๑ โดย ยังไม่มีการด าเนินก่อสร้างโดยได้เกินก าหนดที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
การก่อสร้าง อยากสอบถามฝุายบริหารเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
ประธาน   ขอบคุณ ส อบต.ประเสริฐ  
ประธาน   เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอชี้แจงเรื่อง
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง โดยใช้งบประมาณจ่ายขาด โดยสัญญาจ้างมีกรอบเวลาในการก่อสร้าง และ
ได้ร่วงเลยเวลาในการก่อสร้างไปแล้ว โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ท าหนังสือในการปรับเงิน ไปยัง 
บริษัทที่ท าการรับเหมาในการก่อสร้างไปแล้ว ถ้าทางบริษัทไม่มาด าเนินการก่อสร้าง จะถูกยกเลิกสัญญา 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
   ๕.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างสนาม และอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
ประธาน   เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการ
ก่อสร้างสนามและอุปกรณ์ออกก าลังกายนั้น งบประมาณได้ถูกดึงกลับและทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็
ได้ท าการยื่นอุธร และทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมต้องท าการแก้ไขการปรับลดเนื้องาน และทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมก็ได้ท าหนังสือยื่นเสนอไปเรียบร้อยแล้ว 
ทีป่ระชุม   - รับทราบ – 
   ๕.๔ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ประธาน   เชิญ ส อบต. บุญชอบ ชี้แจง 
ส อบต.บุญชอบ   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอสอบถามเรื่อง
ความคืบหน้าในการซ่อมแซมไฟฟูาแสงสวางสาธารณะซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งผมได้ท าหนังสือมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมแล้ว 
ประธาน   ขอบคุณ ส อบต. บุญชอบ  
ประธาน   ในเรื่อง การซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะนั้นฝากฝุายบริหารด าเนินการ   
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
  



   ๕.๕ เรื่อง โครงการ สปสช ที่อนุมัติด าเนินการ 
ประธาน   เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
หน.ส านักปลัด   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของโครงการ 
สปสช ที่ได้รับการอนุมัติคือโครงการฝึกอบรมกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต าบลตูม โดยโครงการนี้จะมีโค้ชที่สอน
ฟุตบอลจากอ าเภอปักธงชัย ได้มาให้ความรู้โดยฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจโดยเป็นเด็กอายุตั้งแต่ ๖ – ๑๕ ปี 
โดยจะท าการเริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ โดยท าการฝึกหลังเลิกเรียน ในวันจันทร์ – ศุกร์  
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด 
   ๕.๖ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง อบต แห่งใหม่ 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  
นายก   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของความคืบหน้าการ
ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่นั้น ผมได้ปรึกษากับทางนายอ าเภอปักธงชัย โดยทางนายอ าเภอปัก
ธงชัยท่านจะด าเนินการให้ โดยเราต้องยื่นเอกสารไปใหม่ อีกครั้ง โดยงบประมาณในการก่อสร้างอาจไม่พอ ถ้า
ด าเนินการก่อสร้างอาจต้องหยุดการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือน างบมาสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่  โดย
เอกสารต่างๆมอบหมายหัวหน้าส านักปลัด ด าเนินการ 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
   ๕.๗ เรื่อง ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ว่างลง 
ประธาน   เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
ปลัด   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ลาออกจากต าแหน่งนั้น โดยยึดค าสั่ง คสช จะไม่มีการเลือกตั้งใหม่ โดยให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมที่เหลือ ปฏิบัติงานต่อไป 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
   ๕.๘ เรื่อง การติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ประธาน   เชิญ ประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานในการประชุม ชี้แจง 
รองประธาน   เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมขอเสนอการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ให้ฝุายบริหารได้น าไปพิจารณา เพ่ือที่จะหาข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณ ประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานในการประชุม 
ประธาน   ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
 
        



     
 

 
   
 
 
  
 
 
 
 
       
           
 


