
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

วันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม. 

………………………………………. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๓ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๔ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๘ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๑ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๖ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๗่ 
๑๙ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๐ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๑ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๒ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๓ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๔ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๕ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 



๒ 

 

๒๗ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๒๘ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๒๙ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๐ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓๓ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางสมคิด  เตียนโคกกรวด สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๕ 
๒ นายสุรสิทธิ์  จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๘ 
๓ นายเนื่อง  พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
   
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุมเมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท าหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจ าเดือน มีนาคม 
ประธาน ได้รับแจ้งจากนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ขอลาประชุม 
เนื่องด้วยกินยาแล้วเกิดอาการแพ้ยา จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปักธงชัย และผมได้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ ในวันนี้    

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

 ไม่มี 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องการจัดการขยะมูล
 ฝอย “จังหวัดสะอาด” 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของนโยบาย 
นายกรัฐมนตรี ก าชับการจัดการในการบริหารจัดการจังหวัดสะอาด และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ดังนี้  
 ๑. ขอความร่วมมือศูนย์การค้า ร้านค้า ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก ขนาดเล็ก โดยใช้ถุงผ้าแทน 
กรณีใช้ถุงขนาดใหญ่ให้ใช้ถุงท่ีสามารถย่อยสลายได้แทน  
 ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลถนนหนทางให้สะอาด มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เพ่ิมความสวยงาม โดยใช้พันธ์ไม้ในท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องลงทุนมาก 
 ๓. รณรงค์ผู้ทิ้งขยะคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะที่เน่าเสีย ก่อนน ามาทิ้ง 
 ๔. รณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ครัวเรือนละ ๔ กิโลกรัม โดยหลักการใช้น้อย ใช้ซ้ า 
กลับน ามาใช้ใหม่    

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๔.๒ เรื่อง ข้อเสนอแนะการหารือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อ
 แก้ไขปัญหาออกหนังสือส าคัญส าหรับที่ทางหลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของ
 ประชาชน 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาเกี่ยวกับการ
ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่ทางหลวง โดยรังวัดที่ดินผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทับที่ดินท ากินของประชาชน 
ท าลายพืชผลทางการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอแนะมาตรการ 
หรือแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มคลองสิทธิมนุษยชน ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณะ
สมบัติ ของแผ่นดินของประชาชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อเสนอแนะ 
ของกรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปใช้ ประกอบการพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ที่ประชุม รับทราบ  

  

 

 



๔ 

 

 ๔.๓ เรื่อง การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๓ ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
การจัดระเบียบในการคัดแยกขยะ เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้ราชการท้องถิ่นมีอ านาจออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่น ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย 
พ.ศ.๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ ก าหนดว่า “ราชการท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการร่วมในการลดปริมาณ และการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มี
ความรู้และตระหนักในการรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบ โดยท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่
สาธารณะ ที่พักผ่อนหย่อนใจ มุมอาคาร ให้เพียงพอเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอย ดังนั้น ในอนาคต ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ต้องมีภาชนะรองรับขยะเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๔ เรื่อง ข้อหารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
 และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ด้วย
กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าเทศบาลนครขอนแก่น มีหนังสือหารือกรณีหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนว
ทางการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนประจ าเดือนของข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และการจ่าย
บ านาญของผู้มีสิทธิรับเงินบ านาญ ตลอดจน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้จ่ายก่อน
วันท าการสุดท้ายของเดือน ๓ วัน ท าการ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ที่ชี้แจงข้อราชการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

 ๕.๑ การตรวจสอบและก ากับดูแลการจ าหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลิ 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ด้วยจังหวัดแจ้งว่า
กรมการค้าภายใน ได้รับร้องเรียนจากสมาคมโรงสีข้าวไทย ว่ามีเกษตรกรได้น าข้าวเปลือกนาปลัง มาปลอมปน 
กับข้าวเปลือกหอมมะลิ แล้วน ามาจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการ เนื่องจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคาสูง จึง
ขอความร่วมมือให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากพฤติกรรม ดังกล่าว และ
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 ก ากับติดตามอ านวยการตรวจสอบการซื้อ และจ าหน่ายข้าวเปลือกในพ้ืนที่ หากพบการ
กระท า ดังกล่าว ให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย  

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๒ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๒ 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์ในการใช้รถใช้
ถนนอย่างถูกกฎหมาย สวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์ และไม่ควรดื่มสุราก่อนขับขี่ยานพาหนะก่อน
ออกจากบ้านเป็นอันขาด 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ เรื่อง การลักลอบเล่นการพนัน 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนของทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้มีการจับกุมผู้ที่ลักลอบเล่นการพนัน ดังนั้นด้วยความห่วงใยจากทางเจ้าหน้าที่จึงช่วย
ประชาสัมพันธ์ ห้ามมิให้ประชาชนในชุมชน ลักลอบเล่นการพนัน เพราะจะถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย      

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๔ เรื่อง คัดเลือกครอบครัวผู้มีฐานะยากจนตามโครงการบ้านกาชาดร่วมใจ อยู่ได้แบบ
 ยั้งยื่น โดยการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา ขอความร่วมมือให้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะยากจน สมควรได้รับการช่วยเหลือ ด้าน
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย อ าเภอละ ๒ ครอบครัว โดยพิจารณาครอบครัวที่ไม่มีที่พักอาศัยที่มั่นคง 
ถาวร อันเนื่องมาจากปัญหาความยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีฐานะยากจน 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการ
 ประกอบอาชีพ ประจ าปี ๒๕๖๒  

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จังหวัดนครราชสีมา



๖ 

 

รับสมัคร เยาวชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ บุคคล กลุ่ม 
ขยายกิจการ อายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี ผู้สนใจสามารถดาวโหลดแบบค าขอฯ ได้ทางเว็บไซต์ ของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน www.dcy.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” ส่งแบบค าขอให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๖ เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน,การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  หน่วยสัสดี อ าเภอ
ปักธงชัย แจ้งลงบัญชีทหารกองเกิน ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๔ เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 ๑. แจ้งการลงบัญชีทหารกองเกิน ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๔ เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 ๑.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน 

 ๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าตัว บิดา มารดา (ฉบับจริง) 

  ๒. รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 ๒.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน 

 ๒.๒ ใบส าคัญ (แบบ สด.๙) 

ที่ประชุม รับทราบ    

 ๕.๗ เรื่อง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ส านักงานเกษตร
อ าเภอปักธงชัย แจ้งเกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา โดยเกษตรกรที่มีความสนใจ สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๔-๔๔๑๓๘๕ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๘ เรื่อง โครงการปลูกพืชฤดูแล้ง (นาปลัง) 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ส านักงานเกษตร
อ าเภอปักธงชัย แจ้งการท าเกษตรฤดูแล้ง (นาปรัง) ในเขตชลประทานจะด าเนินการเฉพาะในเขต ชลประทาน
อ าเภอปักธงชัย จ านวน ๒๐,๐๐๐ ไร่ และจากอ่างเก็บน้ าล าส าราย ๑๐,๐๐๐ ไร่ พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขต
ชลประทานต้องมีน้ าเพียงพอในการใช้ท านาปรัง หากเกิดการเสียหายรัฐบาลจะไม่รับผิดชอบ 
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ประธาน อยากสอบถามในส่วนของบ้านดอนจันทร์ มีเหมืองดิน ไหล ผ่าน ไม่ทราบว่าสามารถท า
เกษตรข้าวนาปรัง ได้หรือไม่ เพราะไม่ทราบว่าอยู่ในเขตชลประทาน หรือไม่ 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ผม
ขอให้ความหมายของค าว่า ในเขตชลประทาน หมายถึง อยู่ระหว่างคลองชลประทาน ๕๐๐ เมตร และนอก
เขตชลประทาน หมายถึง ห่างจากคลองชลประทาน ๕๐๐ เมตร  

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๙ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ด าเนินการจ้างเหมาช่างออกซ่อมแซม 
โดยจะออกซ่อมแซม ๒ เดือน ครั้ง ดังนั้น ขอความกรุณาแจ้งหลอดไฟฟ้าที่เสียมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม โดยระบุชนิดหลอด ว่าเป็นชนิดใด โดยผมจะก าชับผู้รับเหมา ให้ด าเนินการซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จ ก่อนปี
ใหม่นี ้

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๐ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าสายไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ ถูกขโมย 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนของ 
สายไฟฟ้าที่ถูกขโมย ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ด าเนินการยื่นเอกสารไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอปักธงชัย แต่ยังรอการตอบกลับเรื่องเอกสาร และผมจะก าชับเจ้าหน้าที่ ช่วยเร่งติดตามเรื่องดังกล่าวให้
ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๑ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการหลังฝนถนนดี ในการก่อสร้างถนนหินคลุก 

ส.อบต.วีรชน เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ อยาก
สอบ ถามทางผู้บริหารเรื่องการก่อสร้างถนนหินคลุก ในโครงการหลังฝนถนนดี ในส่วนที่จะด าเนินการหลัง
ก่อสร้างทางลาดยางบ้าน สวนหมากแล้วเสร็จจะด าเนินการโดยใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
สวนหมาก เข้าปรับดิน และอัดบด บัดนี้ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ  

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนของความ
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คืบหน้าการก่อสร้างถนนหินคลุก ผมได้ปรึกษากับทางผู้รับเหมาในการใช้เครื่องจักรในการด าเนินการ และทาง
ผู้รับเหมาก็ยินดี และผมได้สอบถามมายังกองช่าง ในส่วนของเอกสารแล้วเสร็จเพียง ๑ หมู่บ้าน ในส่วนของ
ความล่าช้า ในเรื่องเอกสารต่างๆ ผมต้องขออภัยทุกท่าน และผมจะรีบด าเนินการแก้ไข 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๒ เรื่อง การส ารวจที่สาธารณะต าบลตูม 

ประธาน เชิญ ส.อบต.ประเสริฐ โครวัตร ชี้แจง 

ส.อบต.ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ใน
การออกส ารวจพื้นที่สาธารณะ ทางกองช่างยังไม่ได้ด าเนินการออกส ารวจ เพราะเป็นช่วงท านา ขณะนี้ชาวบ้าน
ได้เก็บเก่ียว ผลผลิตเป็นที่เรียบร้อย อยากเสนอกองช่างได้ด าเนินการออกส ารวจ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๑๓ เรื่อง การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการจัด
งานวันขึ้นปีใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ด าเนินการมาทุกปี และในปีนี้ ผมขอเสนอวันในการจัด
งาน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกิจกรรม มีการเลี้ยงเพลพระ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม และงานเลี้ยง 
จับฉลากของขวัญ ณ อู่จอดรถ บ้านสวนหมาก 

ประธาน มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปราย หรือไม่ 

ส.อบต.ดาว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่  ๗ ผมขอ
เสนอเป็นวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพราะอยู่ในช่วงก่อนปีใหม่ และไม่ติดงานต่างๆ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการจัด
งานปีใหม่ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

 ๕.๑๔ เรื่อง โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพพนักงานและสมาชิก 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง  
นายก เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของโครงการ
ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพพนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยก าหนดในวันที่ ๒๒ – 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจะไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดเลย อ าเภอ ภูเรือ และอ าเภอ เชียงคาน ก าหนดศึกษาดู
งาน ๓ วัน ๒ คืน ในการศึกษาดูงานเราจะไปศึกษาเรื่องการจัดการขยะ เพราะเป็นสิ่งเร่งด่วนและส าคัญ ใน
การจัดการปัญหาดังกล่าว เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาพื้นที่ของเรา 



๙ 

 

ที่ประชุม รับทราบ   

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  

ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๒.0๐  น. 
        
 
         
         

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


