
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๖๐ 

วันที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม . 

………………………………………. 

 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าร่วม
ประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 
ประธาน เนื่องด้วย นางรัชนี วิสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๙ บ้านตูม 
นาย บุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก และ นางอภัย ห่อฉิมพลี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้จึงแจ้งเพ่ือให้ที่
ประชุมทราบ 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้ง 
ประธาน เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้ง ทางรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาในส่วนนี้ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วย
ราชการ เตรียมความพร้อมป้องกัน ดังนี้ 
 - ส ารวจตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ตลอดจนทรัพยากรก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนจัดท า
แผนระดมพลดับไฟให้เป็นปัจจุบันสามารถน าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยเน้นการควบคุมป้องกัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การแจ้งเตือน การฝึกซ้อมแผน และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 - รณรงค์ขอความร่วมมือ และควบคุมการเผาในพ้ืนที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระบบการจัดเก็บ คัดแยกก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี การควบคุมการเผาขยะในเขตชุมชน 
และห้ามการเผาบริเวณริมทางโดยเด็จขาด รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้การเกษตรอินทรีย์ แทนการเผา 
 - รณรงค์การป้องกันการประกอบกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย เช่นการใช้วัสดุไวไฟ การเผา
ในที่โล่ง การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาล  
 - กวดขัน ตรวจตรา ลาดตระเวน ดูแล ป้องกันปราบปราม การบุกรุกแผ้วถางท าลายทรัพยากรป่า
ไม้รวมทั้งควบคุมไฟป่าในเขตรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด  



 - ส ารวจตรวจสอบการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ดับเพลิง ในส่วนของ
กู้ภัยให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
 - การจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ลุกลามเข้าเขตอุทยาน มีความผิดทางกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
 - หากเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรุนแรง ให้รายงานอ าเภอทราบทันที ทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๔๔๔๔-๑๑๑๙  
ที่ประชุม - รับทราบ – 
 ๔.๒ เรื่อง ก าหนดงานกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน เชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ ชี้แจง 
ผอ.กองการศึกษา เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในส่วนของการจัด
งานกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มีการประชุมในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาสรุปว่าจะต้องส่งเอกสารการ
สมัครในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้ายโดยมีหมู่บ้านที่ส่งเอกสาร สรุปดังนี้ หมู่ที่ ๗ , ๑๐ , ๑๓ , ๑๕ , ๑๖ ,
เอกสารเรียบร้อยนอกจากนั้น เอกสารยังไม่ครบ กีฬาที่ส่งเอกสารใบสมัคร มีดังต่อไปนี้ 
 กีฬา ตะกร้อชาย มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ , ๑๑ , ๕ 
 กีฬา ตะกร้อหญิง มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ ( ไม่มีการแข่งขัน ) 
 กีฬา วอลเลย์บอลชาย มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ ( ไม่มีการแข่งขัน ) 
 กีฬา วอลเลย์บอลหญิง มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ , ๑๒  
 กีฬา เปตองประชาชน มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๑๑ , ๑๓  
 กีฬา เปตองผู้น า มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ , ๕ , ๗ , ๑๑ , ๑๓ , ๑๕ , ๑๖ 
 กีฬา ตีกอล์ฟ  มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ , ๗ , ๑๐ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๕ , ๑๖ 
 กีฬา โยนบอล มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ , ๗ , ๑๐ , ๑๓ , ๑๕ , ๑๖  
 กีฬา วิ่งกระสอบ มีหมู่บ้านที่ส่ง คือ หมู่ที่ ๓ , ๑๓  
ส อบต.วีรชน เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วน
ของเอกสารกีฬาบ้านโนนวังหิน ยังมีปัญหาอยากสอบถามขอเลือนวันส่งเอกสารไปอีก 
ผอ.กองช่าง เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ขอเสนอแนะในการจัดงานกีฬา โดยเน้น
วัตถุประสงค์ของการจัดงานจัดเพ่ือสร้างความสามัคคีและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยไม่ต้องค านึงถึงผลแพ้ชนะโดย
การหาตัวนักกีฬาโดยเฉพาะ การคัดสรร ตัวนักกีฬาที่มีความสามารถมากนักก็สามารถร่วมแข่งขันได้ 
หน.ส านักปลัด เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในการขอเลื่อนวันส่งเอกสารในการสมัครกีฬา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมนั้น ผมมีข้อเสนอแนะ โดยท่านต้องแน่ใจว่าจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แน่นอนโดยลง
ชื่อนักกีฬาไว้ ถ้าในวันแข่งจริงไม่มีตัวนักกีฬาหรือไม่สามารถแข่งได้ท่านต้องรับผิดชอบ 
ส อบต.วีรชน เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วน
ของเอกสารส่งตัวนักกีฬาผมยืนยันว่าจะส่งได้แต่ขอเลือนวันส่งเป็นวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ 
ประธาน ขอบคุณ  ส อบต.วีรชน เชยฉิมพลี 
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการเลื่อนวันส่งเอกสารกีฬา สิ้นสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ – 



 
 ๔.๓ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
ประธาน เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ในการจัดงานวันท้องถิ่นไทยตรงกับวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดย
ในปีนี้ไม่มีการแข่งขันกีฬาเนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณในการด าเนินการ โดยพิธีการ ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. มีพิธี
สงฆ์ ณ หอประชุมอ าเภอปักธงชัย เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นพิธีถวายค าสัตย์ปฏิญาณ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ภาคค่ ามีการกินเลี้ยงตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เทศบาลเมือง อ าเภอปักธงชัย โดยขอสนับสนุนงบจาก
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ ในการจองโต๊ะอาหาร คนละ ๒๐๐ บาท 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน ขอบคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 ๔.๔  เรื่อง ก าหนดการจัดงานวันสงกรานต์ 
ประธาน เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  
นายก เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการจัดงานวัน
สงกรานต์ในปีที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมไม่ได้มีการจัดงาน แต่ก็ได้ร่วมกิจกรรมของทางชุมชนโดยในปี
นี้ได้ศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ สามารถจัดงานวันสงกรานต์ได้ ส่วนงานรื่นเริงต่างๆควรอยู่ในความเหมาะสมเพราะ
อยู่ในช่วงไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ส่วนการจะจัดงานอย่างไรนั้นจะต้องประชุมส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โดยจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง 
ที่ประชุม - รับทราบ - 
ประธาน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน ในเรื่องของการจัดงานวันสงกรานต์ จะปรึกษาในการประชุมประจ าเดือน ในวาระที่ ๓ เรื่อง 
ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว ต่อไป 
 ๔.๕ เรื่อง สรุปการประชุมอ าเภอปักธงชัย ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  
ประธาน เชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รองนายก เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 - จังหวัดเป็นห่วงเรื่องน้ า เนื่องด้วยในปีนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นห่วงเรื่องของน้ าโดยก าชับการ
ท าเกษตรกรรม หรือให้งดท านาปลังโดยหันมาท าเกษตรที่ใช้น้ าน้อย 
 - ผู้ว่าราชการฝากถึงเรื่องปกป้องสถาบัน และเทิดทูลสถาบัน และเรื่องการสนองพระราชด าริ
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  
 - เรื่องการจัดขบวนแห่และวิ่งคบเพลิง งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี การจัดงานจังหวัดนครราชสีมา
ก าหนดจัดงานวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และอ าเภอปักธงชัย จัดงานวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
 - เรื่องปัญหาผักตกชวาให้ท้องถิ่นด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญ 
 - เรื่อง โคราชเมืองสะอาดฝากท้องถิ่นดูแลจุดต่างๆ ถนนหนทาง 
 - เรื่อง คดีฆาตกรรมในพื้นที่ต าบลตูม ทางต ารวจได้แจ้งความคืบหน้าว่าได้ด าเนินการจับกุมคนร้อย
ได้แล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน โดยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ 
 ปศุสัตว์อ าเภอแจ้ง  
 - โรคพิษสุนัขบ้าต้องมอบอ านาจให้ผู้ฉีดโดย กรมปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้มอบอ านาจ 



 - การตัดศีรษะสุนัขมาส่งต้องสวมถุงมือ โดยมัดใส่ถุง และห้ามให้โดนน้ า โดยใช้น้ าแข็งปิดทับโดยส่ง
มาท่ีปศุสัตว์อ าเภอ โดยต้องระบุเพศ และระบุว่าสุนัขมีเจ้าของ หรือ สุนัขจรจัด 
 - โรคไข้หวัดนกสถานการณ์ยังไม่ดีข้ึน แต่ที่ประเทศไทยยังไม่ตรวจพบไข้หวัดนก 
 - ถ้าต่างพ้ืนที่น าเป็ดไร่ทุ่ง เข้ามาเลี้ยงในพ้ืนที่ ให้แจ้งทางปศุสัตว์ด้วยเพ่ือจะได้ไปตรวจสอบไม่ให้มีการแพร่เชื้อ 
 ธกส แจ้ง 
 - ผู้ขึ้นทะเบียนช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว เงินได้เข้าบัญชีแล้ว โดยไร่ละ ๘๐๐ บาท ไม่เกินรายละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
 - ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย 
 - โครงการปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทนการท านาปรัง 
 - โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒๔๑ ราย 
 - โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน จ านวน ๘๒ ราย 
 - โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โครงการตามมาตรการที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ /๖๐ 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน ขอบคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
 ๕.๑ เรื่อง โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 
ประธาน เชิญ เกษตรอ าเภอ ชี้แจง 
เกษตรอ าเภอ เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผมนายเกรียงศักดิ์ ณรงค์ชาญชัยกุล เกษตรอ าเภอปักธงชัย ทางรัฐบาลมีโครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ภายใต้โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ 
มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ ๖ ข้อ ดังนี้ 

 ๑. เกษตรกรต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๒. มีเอกสิทธิ์เป็นของตนเองหรือของครัวเรือนมีสัญญาเช่าที่ดินไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 ๓. พ้ืนที่ด าเนินการต้องเป็นพ้ืนที่ ปๆลูกข้าวเท่านั้น (พ้ืนที่ปลูกข้าวมีความเหมาะสมในลักษณะใดก็ได้ S๑ S๒ S๓ และN ) 
 ๔. มีภูมิล าเนาและท่ีตั้งแปลนอยู่ในชุมชนเดียวกัน 
 ๕. มีแหล่งน้ าในพื้นที่ด าเนินการ 
 ๖. เป็นเกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีความต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ 
 เงื่อนไขโครงการ ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาอย่างน้อย ๓ ปี 
หากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ พบปัญหาในการด าเนินงานในระหว่างปรับเปลี่ยนกิจกรรม หรือมีความประสงค์ที่จะ
กลับไปปลูกข้าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยด่วน เพ่ือขอค าปรึกษาและหาทางแก้ไข 
 ในการเข้าร่วมโครงการสามารถเขียนได้ทุกหมู่บ้านโดยฝากทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมช่วยในการประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้แจกให้สมาชิกทุก
ท่าน ขั้นต้อนในการสมัครคือ เขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มและและวัดพิกัดแปลง และส่งใบสมัครที่ผู้น าชุมชน หรือที่
เกษตรอ าเภอปักธงชัย  
ที่ประชุม - รับทราบ –  
ประธาน ขอบคุณ นายเกรียงศักดิ์ ณรงค์ชาญชัยกุล เกษตรอ าเภอปักธงชัย 
  



 ๕.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร 
ประธาน เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างรายงานความคืบหน้าโครงการสูบน้ าของ
กรมชลประทานโดยโครงการนี้สูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า โดยการปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรการปลู กพืชใช้น้ าน้อย
ทดแทนการท านา โดยพ้ืนที่ที่จะได้ร่วมโครงการนี้มี หมู่ที่ ๕ , ๓ , ๑ , ๘ โดยจะเริ่มวางท่อ ในอาทิตย์หน้า ส่วนการ
ก่อสร้างโรงสูบแล้วเสร็จประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ โครงการนี้น่าจะแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ และในส่วนของ
เกษตรกรที่ต้องการขุดสระกักเก็บน้ า โดยจะขอดินมาถมดินหน้าบ้านคลองวัด ให้มาติดต่อที่ผม หรือที่กองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 ๕.๓ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประธาน เชิญ นักพัฒนาชุมชน ชี้แจง 
นักพัฒนาชุมชน เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางจุไรรัตน์ ทองรอด นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ตามนโยบายของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ
เงินเจ้าของบัญชี หรือผู้มอบอ านาจโดยต้องมาเขียนใบมอบอ านาจโดยขอแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
โดยการเปิดบัญชีใหม่ทางธนาคารกรุงไทยแจ้งมาว่าจะออกมาเปิดสมุดบัญชีใหม่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมโดย
ธนาคารจะออกมาอ านวยความสะดวกให้ถ้าออกมาวันใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนใครที่มีลูกหลานที่มีสมุด
ธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ โดยเขียนใบมอบอ านาจมายื่นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน ขอบคุณนางจุไรรัตน์ ทองรอด นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 ๕.๔ เรื่อง การฝึกซ้อมอบรมเมื่อเกิดอัคคีภัย 
ประธาน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในต าบลตูมได้เกิดอัคคีภัย และเกิดไฟป่าหลายแห่งในพ้ืนที่ โดยอยากเสนอทาง
ฝ่ายบริหารในการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย และ
การป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีความรู้และและน าความรู้นั้นมาปรับใช้จริง เมื่อเกิดเหตุข้ึน 
หน.ส านักปลัด เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดในส่วนของการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ผมคิดว่า
เป็นสิ่งที่ดี โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมของเราได้มีเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมในการ
ระงับเหตุอัคคีภัย และทาง อพปร. ก็ได้ถูกฝึกมา โดยอยู่ในแผนงานน่าจะเป็นปีงบประมาณถัดไป จะด าเนินการในส่วน
ตรงนี้ได ้โดยหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเราต้องสร้างเครือข่ายในหมู่บ้านแล้วเชิญมาอบรม 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 ๕.๕ เรื่อง การท าทางตัดเข้าป่าชุมชนเพื่อท าแนวกันไฟป่า 
ประธาน เชิญ ส อบต.ประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ชี้แจง 
ส อบต.ประเสริฐ เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ในส่วน
ของการท าโครงการป้องกันไฟป่าเป็นสิ่งที่ดี ผมอยากเสนอให้ท าทางตัดผ่านพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ือที่จะเป็นแนวป้องกันไฟ



โดยเราสามารถน าเครื่องจักรเข้าไปท าแนวป้องกันไฟได้และเมื่อเกิดเหตุไฟป่าขึ้นเรายังสามารถน ารถดับเพลิงเข้าไป
ระงับเหตุในพื้นทีป่่าได้อีกทางหนึ่ง 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน ขอบคุณ นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด 
 ๕.๖ เรื่อง โครงการตัดหญ้าและท าความสะอาดริมคลองส่งน้ าสายล าพระเพลิง 
ประธาน เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  
นายก เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการจัดโครงการตัดหญ้า
และท าความสะอาดริมคลองส่งน้ าสายล าพระเพลิงทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดโครงการนี้ทุกปีและก็ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้น าชุมชนเป็นอย่างดีและในปีนี้ก็ เช่นเดียวกันโดยปีนี้ทางหัวหน้าส านักปลัดแจ้งว่าอาจจะใช้
เครื่องจักรกลในการตัดหญ้าและก็ใช้แรงงานคนจากผู้น าชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยจะท าโครงการวันใดนั้นจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน ขอบคณุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
 
        
       
 
  
 
 
 
   
  
       
 
 


