
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม. 

………………………………………. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๗ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๑ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 



๒๗ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๙ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๑ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
  
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓ นายประเสริฐ เกตุตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
๔ ร.ต.อ.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นาย เนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๒ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๔   
 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกเข้าร่วมประชุมเมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมท าหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน 

ประธาน เนื่องด้วย นายสุชาติ สอนตะคุ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ แจ้งขออนุญาตลาเนื่องจากไม่
สบายจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ประธาน ในส่วนของความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรทราบ ในส่วนของ
รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ การคัดเลือกผู้ลงสมัคร ต้องผ่านการคัดเลือก มาจากสมาชิกในพรรค โดยมี สส .ระบบ
เขต จ านวน ๓๕๐ คน สส.บัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน โดยจังหวัดนครราชสีมา มี สส.ทั้งหมด ๑๔ คน โดยอ าเภอ



ปักธงชัย อยู่เขตการเลือกตั้ง เขตที่ ๑๑ โดยประกอบด้วย ๓ อ าเภอ ๔ ต าบล และในส่วนของเวลาเข้าคูหาการ
เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น. ในการเข้าคูหารับบัตรเพียง ๑ ใบ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม รับรอง เป็นเอกฉันต์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและจับกุมช้างเร่ร่อน 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอปักธงชัยได้แจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้แจ้งและ
ตรวจสอบช้างเร่ร่อน สืบเนื่องมาจากทางจังหวัดนครราชสีมา ได้รับหนังสือร้องเรียนจากมูลนิธิพระคชบาล 
กรณีตรวจสอบและจับกุม ช้างเร่ร่อน ที่เจ้าของไม่ยอมน าช้างเข้าสังกัดตามปางช้าง และโครงการศูนย์คชศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ แต่กลับน าช้างเข้าไปเร่ร่อนในพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา จนเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของช้างที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยถ้าพบช้าง
เร่ร่อนดังกล่าว ให้โทรแจ้งที่หมายเลข ๐๘๑-๘๒๑๗๐๖๕ เลขาธิการมูลนิธิพระคชบาล ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๒ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒  

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ทางอ าเภอปักธงชัย แจ้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี๒๕๖๒ รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน จึงมอบหมายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ/ท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ศูนย์การการด าเนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.การเตรียมความพร้อม  



 ๑.๑ จัดท าแผนเผชิญเหตุ กรณีการเกิดปัญหา ให้ระบุข้อจ ากัดและขีดความสามารถ ในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งจัดท าแผนแจกจ่ายน้ าให้กับประชาชน 
 ๑.๒ การติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด เพ่ือเตรียมการปรับแผนการปฏิบัติ
เพ่ือสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 ๑.๓ การจัดเตรียม ก าลัง วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้การได้ทันท่วงที 
 ๑.๔ ส ารวจตรวจสอบแหล่งน้ า รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ า 
 ๑.๕ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 ๑.๖ ให้ความส าคัญในการดูแลแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ๑.๗ ด าเนินการขุดลอกคูคลอง เพ่ือสามารถกักเก็บน้ าในชุมชน 
 ๑.๘ รณรงค์ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะในการกักเก็บน้ า 
 ๑.๙ ให้ความส าคัญให้การช่วยเหลือทางด้านเกษตรกรรม 
 ๑.๑๐ วางแผนการด าเนินการแก้ไขท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 ๒.ด้านการช่วยเหลือ  
 ๒.๑ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบการทรวงการคลัง 
 ๒.๒ รายงานเหตุการณ์ให้จังหวัดทราบ เพ่ือพิจารณาประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัย โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ รายงานเฉพาะหมู่บ้านที่เกิดสถานการณ์ และคิดเป็นร้อยละหมู่บ้านที่ประสบภัย 
เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด 
 ๒.๒.๒ รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ประสบภัยตามความเป็นจริง 
 ๒.๒.๓ ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย โดยประสานข้อมูลกับเกษตรอ าเภอ โดย
ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปโดยความเป็นจริง 
 ๒.๒.๔ ให้สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการให้การช่วยเหลือที่ได้ด าเนินการแล้ว 
 โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นนโยบายของทางรัฐบาล ที่ต้องด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลตูมของเรา ดังนั้นจึงฝากสมาชิกร่วมด้วย
ช่วยกันในการประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านในการตรวจสอบแหล่งน้ า และหมู่บ้านใดประสบปัญหาภัยแล้งให้มายื่น
เรื่องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพ่ือรับการช่วยเหลือต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๔.๓ เรื่อง ขอบคุณส่วนราชการ ที่ร่วมกิจกรรมของอ าเภอปักธงชัย 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมช้ีแจง 

รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม นายอ าเภอปักธงชัย แจ้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการร่วมกิจกรรม ต่างๆ ที่ทางอ าเภอ



ปักธงชัย ได้ด าเนินการ ดังนี้ ๑. โครงการจิตอาสาท าความดี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๒.การร่วมบริจาค
โลหิต โดยมียอดบริจาคทั้งหมด ๓๑๗ ราย ๓.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๔. กิจกรรมน้อมร าลึกในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม 
๓๕๖๑  

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินสามัคคี 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คหบดี พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าของอ าเภอปักธงชัย ร่วมกันตั้งจิตองค์กฐิน
สามัคคี เพ่ือรวบรวมปัจจัย ถวายวัดคลองตะคล้อ หมู่ที่ ๑๕ ต าบลตูม ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพ่ือ
เป็นการท านุบ ารุงศาสนา และประเพณีอันดีงาม ทางอ าเภอปักธงชัยจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัย 
และร่วมถวายผ้าพระกฐิน ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดคลองตะคล้อ ในงานบุญ
ดังกล่าวผมขอเชิญทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมถวายผ้าพระกฐินในวัน เวลา ดังกล่าว เพราะเป็นวัดใน
พ้ืนที่ ต าบลตูม และเป็นการสร้างกุศล 

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๔.๕ เรื่อง การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ด้วยส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
แผนงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีหนังสือ แจ้งเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ขอให้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 ๑. วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เลือกในระดับอ าเภอ 
 ๒. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เลือกในระดับจังหวัด 
 ๓. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เลือกในระดับประเทศ 

ที่ประชุม รับทราบ 



 ๔.๖ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม มีค าสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๑๓๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา หรือมีแต่ไม่อาจราชการได้ โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 
 ๑. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒. ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 ๓. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค า   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.นางปิยฉัตร อินสว่าง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 ๕.นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๗ เรื่อง การสอบเขตและแบ่งแยกท่ีดินที่มีทางสาธารณะประโยชน์ผ่าน 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ส านักงานที่ดินแจ้งเนื่องจากมีปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดิน ที่มี
ทางผ่าน เจ้าของที่ดินผู้น ารังวัดบางรายยอมแบ่งหักให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ แต่บางรายไม่ยอมแบ่งหัก
ให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ โดยอ้างว่าไม่ใช้ทางสาธารณะประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ให้แนะน าเจ้าของที่ดิน ผู้ขอรังวัดน ารังวัดแบ่งแยกหรือกันเขต ทางสาธารณะประโยชน์
ออก โดยทางแบ่งหักเป็นทางสาธารณะประโยชน์ 
 ๒. หากผู้ขอรังวัดไม่ยอมแบ่งหักเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ให้บันทึกถ้อยค าของผู้ขอและ
ให้งดท าการรังวัดไว้ก่อน และท าหนังสือสอบถามไปยังผู้ดูแลรักษา  ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นทางสาธารณะ
ประโยชน์หรือไม่ ถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ให้แจ้งผู้ขอทราบ เพ่ือน าท าการรังวัดแบ่ง
หักเป็นทางสาธารณะประโยชน์ แต่ถ้าผู้ขอรังวัดไม่ยอมน ารังวัดแบ่งหัก  แบ่งหักเป็นทางสาธารณะประโยชน์ก็
ให้บันทึกถ้อยค าแล้วงดการด าเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๘ เรื่อง การท านาปลัง พื้นที่ริมคลองส่งน้ าสายล าพระเพลิง 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 



รองศิริยฉัตร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉัน นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการกังเก็บน้ าเขื่อนล าพระเพลิง มีปริมาณน้ าอยู่ที่ ๘๕ ล้าน ลบ.ม. และอ่าง
เก็บน้ าล าส าราย มีปริมาณน้ าอยู่ที่ ๑๗.๕ ล้าน ลบ.ม.ทางเขื่อนได้แจ้งว่าสามารถท านาปลังได้ในปีนี้ โดยการ
เปิด ปิดน้ า ตามนโยบายของทางเขื่อนล าพระเพลิง โดยทางเขื่อนล าพระเพลิงสามารถรองรับการท านาปลังได้ 
๒๐,๐๐๐ ไร่ และอ่างเก็บน้ าล าส าราย รองรับการท านาปลังได้ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ปล่อยน้ า ๑๐๕ วัน  

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๙ เรื่อง การท าเกษตรใช้น้ าน้อย 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

รองศิริยฉัตร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉัน นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม กรมพัฒนาที่ดิน แจ้งเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวโพด โดนประกันราคาข้าวอยู่ที่ ๘ บาท 
/ กก. ประกันความเสียหายไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท และมีกองทุนกู้ยืม โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
เกษตรอ าเภอปักธงชัย  

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑๐ เรื่อง การยื่นเรื่องการด าเนินการแก้ไขสะพานแยกสวนหอม 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

รองศิริยฉัตร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉัน นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ดิฉันได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของการยื่นเรื่องขอสร้างสะพานทางแยกสวนหอม 
ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าต้องการหนังสือจากหมู่บ้าน เรื่องของปัญหา ต่างๆ ของสะพาน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ชี้แจงข้อราชการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

 ๕.๑ เรื่อง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

ประธาน เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย ผอ.กองการศึกษา 



ศาสนา วัฒนธรรม ในส่วนของการส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขัน ในวันนี้จะมีการจับฉลาก แบ่งสาย และขอเชิญ 
คณะกรรมการการแข่งขัน และ หัวหน้าทีม ต่างๆร่วมจับฉลาก หลังจากการประชุมประจ าเดือนเสร็จสิ้น  

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๒ เรื่อง การจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ประธาน เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย ผอ.กองการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ในส่วนของการจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้
มีกิจกรรมต่างๆ ๑. การประกวดหนูน้อยนพมาศ ๒. การประกวดกระทง ดังนั้น ในส่วนของหมู่บ้านต่างๆที่
ต้องการส่งประกวดในกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัดขึ้น โดยการส่งประกวดยังสรุปจ านวน
ไม่ได้ เพราะมีบางหมู่บ้านยังไม่ได้ยื่นเอกสาร  

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถามแต่ละหมู่บ้าน ว่ายืนยันที่จะส่งประกวดไม่ว่าจะเป็น หนูน้อยนพมาศ หรือ ประกวด
กระทง เริ่มจาก หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ท่ี ๑๖ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๑  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๑ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ ยืนยันส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๒  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๒ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ ไม่ส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๓  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  



ส.อบต.หมู่ ๓ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ ยืนยันส่งประกวดกระทง  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๔  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๔ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔ ยืนยันส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๕  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๕ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉันนางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ ยืนยันส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๖  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๖ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายประทวน ทุมเมืองปัก สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ ไมส่่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๗  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๗ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ ยืนยันส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 



ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๘  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๘ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ ไม่ส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๑๐  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๑๐ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ ไม่ส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๑๑  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๑๑ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ ยืนยันส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๑๒  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๑๒ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ ไม่ส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๑๓  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๑๓ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ ยืนยันส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 



ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ในฐานะสมาชิกหมู่ท่ี ๑๔ ผมยืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๑๕  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๑๕ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉัน นางยลรดี ขอดตะขบ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๕ ยืนยันส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ในส่วนของการยื่นเอกสารในการส่งประกวด กิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจัด
ขึ้นนั้น ผมขอสอบถาม หมู่ที่ ๑๖  ว่ายืนยันที่จะส่งประกวด หนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทง หรือไม่  

ส.อบต.หมู่ ๑๖ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉันนางสาวสมคิด ตราฉิมพลี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๖ ยืนยันส่งประกวดทั้ง ๒ กิจกรรม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย ผอ.กองการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ในส่วนของการยืนยันในที่ประชุม ในส่วนของการส่งประกวดในกิจกรรมงานวันลอยกระทง
นั้น ให้ส่งเอกสารภายในวันพุธ นี้ เพ่ือที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการ อ่ืนๆต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ เรื่อง เหตุการณ์เพลิงไหม้วัดคลองตะคล้อ 

ประธาน เชิญ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ชี้แจง 

ร.ต.อ.ปภิณวิช เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผม ร.ต.อ.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ในเหตุเพลิง
ใหม่วัดคลองตะคล้อ ผมและทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ปักธงชัย ได้ขึ้นส ารวจที่เกิดเหตุ โดยจากการสันนิฐาน 
สาเหตุของการเกิดเพลิงใหม่ในครั้งนี้ น่าจะเกิดจาก การจุดธูป เทียน ปล่อยทิ้งไว้ จนท าให้เกิดการรุกราม ของ
สะเก็ดไฟ และอาจเกิดไฟไหม้ได้ ดังนั้น จึงฝากประชาสัมพันธ์ ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว อาจเกิดไฟไหม้ได้ เพราะ
อากาศ แห้ง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการ จุดไฟต่างๆ  



ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๔ เรื่อง การป้องกันเหตุอาชญากรรม 

ประธาน เชิญ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ชี้แจง 

ร.ต.อ.ปภิณวิช เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผม ร.ต.อ.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ในช่วงที่ผ่าน
มาในต าบลตูม ได้เกิดการงัดบ้านเรือนประชาชน มีข้าวของสูญหายหลายรายการ ดังนั้นฝากประชาสัมพันธ์ 
ชาวบ้านถ้าต้องเดินทางออกจากบ้านควรฝากบ้าน กับทางชาวบ้านใกล้เคียง เพ่ือช่วยสอดส่องดูแล ถ้ามีผู้ไม่
หวังดี จะได้แจ้งมายัง สภ.ปักธงชัย ได้ทันท่วงที 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๕ เรื่อง การห้ามจ าหน่าย พุ ประทัด ดอกไม้ไฟ 

ประธาน เชิญ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ชี้แจง 

ร.ต.อ.ปภิณวิช เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผม ร.ต.อ.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ในช่วงเทศการ
งานลอยกระทง ทาง ผกก.สภ.ปักธงชัย แจ้งมายังชุมชน ห้ามร้านค้า จ าหน่าย  ประทัด ดอกไม้ไฟ พุ หาก
ตรวจสอบพบว่ามีการลอบจ าหน่าย จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๖ เรื่อง การท าความสะอาดวัดคลองตะคล้อ 

ประธาน เชิญ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

เลขา นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ดิฉันนางสาวรัชนีย์ โครวัตร เลขานุการนายก 
ในส่วนของกฐินอ าเภอปักธงชัย ที่จะร่วมถวายผ้าพระกฐิน ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ วัดคลองตะคล้อ นั้น ทางผู้น าชุมชน แจ้งมายัง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้บริหาร ร่วมท า
ความสะอาด วัดคลองตะคล้อ  เนื่องด้วยทางวัดได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ และเกิดเขม่าควันไฟ จึงขอความร่วมมือ
ทุกท่านร่วมท าความสะอาด ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น โดยเตรียม ผ้า และอุปกรณ์ท า
ความสะอาดมาด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๗ เรื่อง ปัญหาการสูบน้ าเข้าสระวัดพรหมราช 
ประธาน  เชิญ รองประธาน เกรียงไกร ชี้แจง 



รองเกรียงไกร เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้า
ส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ ในการสูบน้ าเข้าสระวัดพรหมราช ผมได้ด าเนินการยื่นเรื่องขอ
เครื่องสูบน้ าไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แจ้งว่าเครื่องสูบน้ าไม่
เพียงพอต่อการให้ยืม เพราะหน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการยืมไปก่อนหน้านี้ และทางกระผมได้ประสานเครื่องสูบ
น้ าจากกรมชลประทานที่ ๘ และประสานขอท่อส่งน้ า โดยท่อส่งน้ าที่ได้มาความยาวไม่เพียงพอ จึงใช้รถขุดดิน
มาขุดท าเป็นร่องน้ าเพ่ือท าการสูบน้ าเข้าสระ และปัญหาที่ เกิดขึ้นโดยน้ าจากท่อส่งน้ าเกิดการรั่วไหล ต้อง
ประสานทางช่างมารับการซ่อมบ ารุง เพ่ือที่จะด าเนินการสูบน้ าต่อไป ดังนั้นการด าเนินการสูบน้ าเข้าสระวัด
พรหมราช อาจล้าช้า หรือปริมาณน้ าอาจไม่เพียงพอ ในการจัดงานลอยกระทงประจ าปี ๒๕๖๑ และกระผมก็
ด าเนินการอย่างไม่นิ่งนอนใจ ดังนั้นอยากประชาสัมพันธ์สมาชิกทุกท่าน ช่วยแจ้งชาวบ้านในส่วนของปัญหาที่
เกิดข้ึน  

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๗ เรื่อง การร่วมงานผ้าไหมอ าเภอปักธงชัย 

ประธาน  เชิญ หัวหน้า ส านักปลัด ชี้แจง 

หน.สป เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้า
ส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ในส่วนของการจัดงานผ้าไหม อ าเภอปักธงชัย ประจ าปี ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ไม่ได้จัด
ซุ้ม โดยปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ส่งประกวดเต้นแอโรบิค ในกิจกรรมวันผ้าไหมอ าเภอปักธงชั ย 
เท่านั้น 

ที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.๘ เรื่อง การขอดูสัญญาณ กล้องวงจรปิด 

ประธาน  เชิญ หัวหน้า ส านักปลัด ชี้แจง 

หน.สป เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้า
ส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ในส่วนของการขอดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆของทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมนั้น ให้ผู้ที่มีความ
ประสงค์ต้องการดูภาพสัญญาณ มายื่นเอกสารขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม เพ่ือที่จะให้ผู้บริหารพิจารณา และในส่วนของการเกิดเหตุต่างๆ ควรแจ้งหลังจากเกิดเหตุไม่ต่ ากว่า ๓ 
วัน เพราะระบบกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลได้เพียง ๓ วันเท่านั้น ดังนั้นถ้าเกิดเหตุควรรีบแจ้งมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยเร็ว  

  



 ๕.๙ เรื่อง ขยะอันตราย 

ประธาน  เชิญ หัวหน้า ส านักปลัด ชี้แจง 

หน.สป เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้า
ส่วนราชการ รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมในส่วนของขยะอันตราย ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้จัดสรรถังขยะตามหมู่บ้านต่างๆ เพ่ือเก็บ
และรวบรวม ส่งต่อที่เทศบาลโชคชัย ได้เกิดปัญหาโดยทางชาวบ้านได้น าขยะต่างๆมาทิ้งผิดประเภท ดังนั้นทาง
เจ้าหน้าที่ที่ออกเก็บขยะอันตราย ต้องเสียเวลาคัดแยก เพราะขยะผิดประเภทที่ไม่ใช้ขยะอันตรายนั้นจ านวน
มาก จึงอยากแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในการทิ้งขยะ 
ในการคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง และท้ิงตามประเภทของขยะให้ถูกต้อง 

ที่ประชุม รับทราบ  
         
 
 
         

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
  
 
    
  
 
 


