
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม  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  เลขานุการนายก 
๘ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นายวิเชียรฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๕่ 
๑๗ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๙ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
 



๒๕ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๗ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๑ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๖  
๒ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖ นางวิภาวดี เอียดตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
๗ นายประสาร หุนตะคุ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่ประธานการ
ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง การอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จ านวน ๒ ท่าน ไม่สามารถมาประชุมได้เนื่องจาก
ป่วย  คือ ๑. ส.อบต.บุญชอบ ตริตรอง และ ส.อบต.สมคิด ตราฉิมพลี  
ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 



  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี๔  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖๑ รอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๑) 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม การติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดตามแผน
จึงมีความส าคัญ ดังนี้ ได้รับทราบผลการด าเนินการ และการปฏิบัติงาน ของแต่ละแผนงาน ที่ได้ด าเนินการไป
แล้วและยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงงบประมาณในการด าเนินการ  ตาม
แผนงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก าหนดโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน ๖๓ โครงการ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๒๖ โครงการ ได้ด าเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๕ ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยก าหนดโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 
๑๔ โครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๓ โครงการ แผนงานการเกษตร 
จ านวน ๑๐ โครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ โครงการ ได้ด าเนินจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔ ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยก าหนดโครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๑๑ โครงการแผนงานงบกลางจ านวน ๖ 
โครงการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๔ โครงการ แผนงานสาธารณสุขจ านวน ๙ โครงการ แผนงาน
รักษาความสงบภายใน จ านวน ๘ โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๓๐.๗๖ ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี โดยก าหนดโครงการพัฒนา 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปรากฏในแผนงานการศึกษา จ านวน ๕ โครงการ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน ๕ โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
  ๕.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๑๐ โครงการได้
ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๓ ของโครงการที่ด าเนินการจริง
ทัง้หมด 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้ด าเนินโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๖ โครงการ แผนงานบริหารงาน



ทั่วไป จ านวน ๖ โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๓ ของ
โครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
ที่ประชุม - รับทราบ - 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ 

ระเบียบวาระท่ี๕  เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ขอความร่วมมือสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  ในการวิจัยประเมินความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริการส่วนต าบลตูม  อ าเภอปัก
ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ปี  ๒๕๖๑  ไดท้ าการประเมินความพึงพอใจ  จ านวน ๔ งาน คือ 

๑. งานด้านโยธา การขอนุญาติปลูกสิ่งก่อสร้าง 
พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งก่อสร้าง  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๓  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อย
ละ ๙๕.๐  รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ ๙๓.๘  ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 
๙๐.๐ ด้านกระบวนการและข้ันตอน  ร้อยละ ๘๘.๘ 

๒. งานด้านการศึกษา 
พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๗  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ ๙๘.๓  คือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  ร้อยละ ๙๗.๕  ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ ๙๕.๘  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ร้อยละ ๙๕.๐ 
        ๓. งานด้านรายได้หรือภาษี 
พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๐  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ ๙๗.๕  คือ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ ๙๖.๓  ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ ๙๕.๐  ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน  ร้อยละ ๙๑.๓ 
 

    
 



    ๔. งานด้านดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ 
พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๓  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ ๙๙.๒ 
รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ ๙๘.๓  ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ ๙๘.๓ ด้าน
กระบวนการและข้ันตอน  ร้อยละ ๙๗.๕ 
 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาด้านอ่ืน ๆ คือ 
  ๑.  งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  พบว่าประชาชนต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลประชาสัมพันธ์หน้าที่และความรับผิดชอบของงานด้านโยธาฯให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น  
งานส ารวจออกแบบ งานก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง งานบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒.  งานด้านการศึกษา พบว่าประชาชนต้องการให้มีองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งศูนย์
เพ่ืออนุรักษ์งานส่งเสริมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้าน 
  ๓. งานด้านรายได้หรือภาษี   พบว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ประชาสัมพันธ์ถึงช่วงเวลาในการจัดเก็บภาษีให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน
ได้เตรียมการในการจ่ายภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. งานด้านดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์  พบว่าประชาชนต้องการให้มีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้จัดตั้งคณะกรรมการภายในท้องถิ่นโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาควิชาการเข้ามาท าหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งค้นหากิจกรรมเพ่ือให้
น าแหล่งสาธารณประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี๖ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบ
   ปิด  

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโชคชัย ได้จัดท ารายละเอียดโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย จึงรวมกับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
จัดท าโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบปิด และได้มีหนังสือมายังองค์การบริหาร



ส่วนต าบลตูมเพ่ือที่จะขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ 

ส.อบต.เพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉัน นางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
สวนหมากในส่วนของถังขยะที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดสรรตามหมู่บ้านต่างๆ ได้สังเกตเห็นมีขยะ
จ านวนมากที่ไม่ได้ท าการเก็บเพ่ือน าไปทิ้ง อยากสอบถามว่าเพราะเหตุใด 

นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของถังขยะที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้จัดสรรไว้ตามหมู่บ้านต่างๆ นั้น เป็นถังขยะอันตรายซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัด
เจ้าหน้าที่ออกไปเก็บและส่งต่อไปยังเทศบาลโชคชัย และขยะในส่วนที่ยังไม่ได้เก็บเพราะเป็นขยะทั่วไป ไม่ใช่
ขยะอันตราย ซึ่งมีชาวบ้านหลายท่านได้น ามาทิ้งผมจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเก็บมาเพราะผิดวัตถุประสงค์และ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้แจ้งและท าความเข้าใจกับทางหมู่บ้านแล้วแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนน ามาทิ้ง 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาในการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดกับ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย และขอยกเลิก การท าสัญญาข้อตกลง (MOU) การจัดการขยะมูลฝอย 
กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี๗ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนนี้ ผม
มอบหมาย นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้รับแจ้งจาก
นักพัฒนาชุมชนว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ส าหรับคนพิการที่ได้มาลงทะเบียน
เบี้ยความพิการไว้เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือรับเงินความพิการ ปีงบประมาณ๒๕๖๐ ให้จัดท าประกาศ



รายชื่อคนพิการใหม่เป็นประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) 
และให้ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ก าหนดให้คนพิการที่ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยพิการในเดือนถัดไป  จากเดิม เมื่อลงทะเบียนในเดือน พฤศจิกายน  
จะต้องได้รับเงินเบี้ยพิการในปีงบประมาณถัดไป แต่ระเบียบใหม่เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะได้รับเงินเบี้ยพิการใน
เดือนถัดไป แต่ระเบียบใหม่ ให้รับลงทะเบียนและรับเบี้ยพิการในเดือนถัดไป ซึ่งได้มีผู้พิการที่ได้รับเงินย้อนหลัง 
จ านวน ๑๗ ราย ตั้งแต่ลงทะเบียน และได้ประกาศรายชื่อ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ 
บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  ได้จัดสรรงบประมาณให้กับผู้
พิการที่ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถที่จะเบิกเงินงบประมาณได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงตกเป็นเงินสะสม 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการที่ค้างจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ถูกต้อง ผมจึงขอเสนอต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูมได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามสิทธิ์ที่ผู้พิการจะได้รับ  

ประธาน  ตามท่ีคุณ ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือจ่ายขาดให้ผู้พิการตามสิทธิ์ที่ได้รับ จ านวน ๑๗ ราย เป็นจ านวนเงิน ๘๔,๐๐๐ 
บาท มีสมาชิกท่านใดคิดเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันต์ 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 

   ๘.๑ เรื่อง โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ท ากินทางการเกษตร ระยะที่ ๒ 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย ขอประชาสัมพันธ์ขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่ท ากินทางการเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรที่มี
ความสนใจ ได้ติดต่อสอบถามขอยื่นค าร้องได้ที่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย และให้สมาชิก
สภางฃองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่มีความสนใจทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๒ เรื่อง โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นักศึกษา วปอ.๒๗ มูลนิธิแสง – ไซ้กี 
เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ ได้ด าเนินการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษา



โรคให้กับประชาชนฟรี ในพ้ืนที่อ าเภอปักธงชัย และในพ้ืนที่ใกล้เคียงจ านวนประมาณ ๕,๐๐๐ คนโดยมี
นายแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลต่างๆ มาให้การรักษาตรวจโรค และทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้
ร่วมท าโรงทานเพ่ือการกุศลในครั้งนี้ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 
จึงฝากสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วม ในวัน สถานที่ 
ดังกล่าว  

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๓ เรื่อง แจ้งบัญชาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วย ทาง
นายกรัฐมนตรี ได้ลงมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรฯให้แก่ศูนย์ควบคุมสั่งการและ
แก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครฯ และเขตปริมณฑล โดยให้ทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาจราจรและลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ใส่ใจและให้
ความส าคัญในการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ และได้มีหนังสือสั่งการให้ทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งด่านตรวจ ทุกวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ และทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็ได้ด าเนินการตั้ง
ด่านตรวจในทุกวันศุกร์ โดยร่วมกับ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
สายตรวจ ร่วมกันโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณทุกๆท่าน และในวันศุกร์นี้ก็จะตั้งด่าน   
เหมือนที่ผ่านมาโดยไม่มีก าหนด จนกว่ามีหนังสือสั่งการให้เลิกด าเนินการ  

ที่ประชุม รับทราบ 

   ๘.๔ เรื่อง การด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้รับหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องการด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้านโดยแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และให้รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสามเดือน  โดย
ให้ พิจารณาดังนี้  

  ๑. หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



   ๑.๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
หรือปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๑ ให้ด าเนินการ
ซ่อมแซม ก่อสร้างหรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

   ๑.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม หรือปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ก็ให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่
เหลือจ่ายซึ่งหมดความจ าเป็นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   ๑.๓ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน และหากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ได้ ก็อาจเสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นน าเงินสะสมมา
ใช้จ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ส าหรับใช้จ่ายเงิน
สะสมต้องค านึงถึงสถานการณ์ด้านการคลัง  

ประธาน  ขอสอบถามทางผู้น าชุมชนในส่วนของการใช้หอกระจ่ายข่าวหมู่บ้าน ในส่วนของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล มีข่าวสารต่างๆที่จะแจ้งให้ทางชาวบ้านรับทราบ นั้น สามารถแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน
เพ่ือขอใช้หอกระจายข่าวได้หรือไม่อย่างไร 

ผญ.ประสาร เรียนประธานสภา รองประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ผมนายประสาร หุนตะคุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้าน บุพระเมือง ในส่วนของการใช้หอกระจายข่าว
หมู่บ้านนั้น ทุกๆท่านสามารถใช้ได้ ถ้าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
เว้นเสียแต่ประโยชน์สวนตัวเช่น การโฆษณา ขายสิ่งของ ในส่วนของการใช้หอกระจ่ายข่าวในการ
ประชาสัมพันธ์ ต้องไม่พูด ส่อเสียด หรือไม่พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในส่วนสมาชิกต้องการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการนั้นสามารถมาแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านได้เลยครับ 

ส อบต.วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน 
ในส่วนของหอกระจายข่าวบ้านโนนวังหิน ได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเพ่ือท าการซ่อมแซม แต่ก็
เกิดปัญหาช ารุดอีกครั้ง โดยปัญหาตอนนี้เสียได้ยินไม่ทั่วถึง  

นายก  เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมในส่วนของปัญหาต่างๆนั้นอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ โดยลมพัดแรง อาจเกิดความเสียหาย ให้สมาชิก
แต่ละหมู่บ้านท าการส ารวจหอกระจายข่าวหมู่บ้านของท่านว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่แล้วท าเรื่องเพ่ือท าการ
ซ่อมแซม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 



ผญ.ประสาร เรียนประธานสภา รองประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ผมนายประสาร หุนตะคุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้าน บุพระเมือง ในส่วนของการแจ้งซ่อมผมขอเสนอให้
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าแบบฟอร์ม เพ่ือที่ชาวบ้านจะได้สะดวกต่อการแจ้ง ซ่อมมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๕ เรื่อง การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมในส่วนของสระน้ าวัดพรหมราช ได้น าน้ าไปใช้ในการประปาหมู่บ้านและในปีนี้ เกรงว่าน้ าจะไม่
เพียงพอ และฝากสมาชิกในพ้ืนที่ได้ตรวจดูระดับน้ าและถ้าไม่เพียงพอประการใดให้แจ้ง มายังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม เพื่อด าเนินการสูบน้ าเข้าสระพรหมราช ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๖ เรื่อง การท าความสะอาดสวนตูมพฤกษา 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ได้จัดกิจกรรมในส่วนของการ
พัฒนาสวนตูมพฤกษา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้พัฒนาสวนตูมพฤกษา ในทุกๆปีเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลตูมจึงขอเชิญทุกท่าน 
ร่วมแรง ร่วมใจ ในการพัฒนาสวนตูมพฤกษา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สวนตูมพฤกษา 
โดยให้สมาชิกได้น าอุปกรณ์ทางการเกษตรมาช่วยพัฒนา และในวันนั้นจะมีหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินมา
ช่วยให้ค าแนะน าในการปลูกปอเทือง  

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๗ เรื่อง การพ่นหมอกควัน 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้น าชุมชนในการออกฉีดพ่นหมอกควัน ในช่วงที่ผ่านมาได้ประสบ



ความส าเร็จเป็นอย่างดี ต้องขอขอบใจทุกๆท่านในส่วนของการเสียสละเวลา เพ่ือส่วนรวมและยังเป็นการเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออกท่ียุงเป็นพาหะน าโรค อีกด้วย 

นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดในส่วนของการฉีดพ้น หมอกควันที่ผ่านมาก็
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ก็อาจประสบปัญหาหลายอย่างในการด าเนินการ เช่นการไม่เข้าใจในอุปกรณ์
ในการฉีดพ่น ที่ดีพอ ท าให้เกิดความช ารุดของอุปกรณ์ ดังนั้นในปี ต่อไป การด าเนินการฉีดพ่นหมอกควันจะมี
เจ้าหน้าที่โดยตรงออกให้บริการโดยใช้งบประมาณ สปสช. ในการจ้างเจ้าหน้าที่ ที่มีความช านาญ ในเรื่องนี้
ด าเนินการในปีต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๘ เรื่อง ความคืบหน้าสายไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ถูกขโมย 

ส อบต.วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน 
ในส่วนของสายไฟฟ้าบ้านโนนวังหิน หมู่ที่ ๒ ถูกขโมยนั้นทางผมได้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม และในวันนี้ทางผู้ที่เสียหายยังไม่ทราบความคืบหน้าในการแก้ไขในส่วนดังกล่าว โดยทางผู้
ที่เสียหายได้ด าเนินการซื้อสายไฟฟ้าด้วยตนเอง แต่สายไฟฟ้ายังขาดอยู่ ๒ ช่วง ผมอยากสอบถามทางผู้บริหาร
ในส่วนของการแก้ปัญหาดังกล่าวว่าจะด าเนินการอย่างไร 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของสายไฟฟ้าบ้านโนนวังหิน หมู่ที่ ๒ ที่ถูกขโมย นั้น ผมได้น าเรื่องเสนอต่อการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอปักธงชัย และในส่วนของความคืบหน้าประการใดผมจะมอบหมาย กองช่างในการติดตาม
เอกสาร เพ่ือที่จะได้ทราบในการด าเนินการช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๙ เรื่อง โครงการหลังฝนถนนดี 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมในส่วนของโครงการหลังฝนถนนดีนั้น ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมส ารวจพ้ืนที่ถนนที่
เกิดการช ารุด เพ่ือด าเนินการยื่นหนังสือ เพ่ือท าการซ่อมแซม ถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี ต่อไป 

 

 



ส อบต.วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน 
เส้นทางถนนที่เชื่อมถนนสายหลักหมู่ที่ ๒ เกิดการช ารุด เสียหายอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาได้ จึงขอ
เสนอให้ท าการซ่อมแซม 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของถนนหมู่ที่ ๒ นั้น ให้ยื่นหนังสือเข้ามาเพ่ือที่จะให้ช่างออกไปส ารวจและน่าจะซ่อมแซมช่วง
หลังฝน ในโครงการหลังฝนถนนดี 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอกล่าวปิดประชุม 
ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.   
     
         
 
 
 
 
 
     
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 


