
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  25๖๒ 
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  สมาชิกสภา อบต.  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 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่๖ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๑ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๗ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๙ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๑ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 



๓๒ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๓ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๔ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๕ ร.ต.อ.มนัส เนยสูงเนิน  รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย 
 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายเกรียงไกร สร้อยตะคุรอง
ประธานสภา ท าหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน   กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับรอง มติเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

   ๓.๑ เรื่องติดตามการออกโฉนดที่ดินสาธารณะประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์ 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการออกโฉนดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ท าเลเลี้ยงสัตว์ บ้านพรหมราช หรือโคกมะม่วง ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ด าเนินการ
ทางด้านเอกสารเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ในการขอถอนพ้ืนที่ของรัฐที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ แปลง “โคกมะม่วง”เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูมแห่งใหม่และสนาม
กีฬาต้านยาเสพติดจึงขอรังวัดท าแผนที่ ตามมาตรา ๘,๙,แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพ่ือน าแผนที่ประกอบการ
พิจารณาขออนุญาตถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จึงประสาน ทางส านักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมาสาขาปักธงชัย เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ออกรังวัดพ้ืนที่ดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย และทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมก็จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอญัตติอภิปรายการท างานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ประธาน   เชิญ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ชี้แจง 



นายวิบูลย์  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนหอม ผมในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และเพ่ือนๆสมาชิกเกินกว่า                
๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ลงชื่อเพ่ือขอเสนอญัตติอภิปราย เพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ดังนี้ 
   ๑.แผนพัฒนาหมู่บ้าน เมื่อทางหมู่บ้านต่างๆท าแผนเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยกองช่างต้องรีบด าเนินการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบพื้นท่ี ดังเช่นถนนบ้านหนอง
จอก เสนอเข้าไปในแผน โดยถนนไม่ถูกต้อง โดยไม่มีการตรวจสอบ ว่าถนนดังกล่าวที่เสนอเข้าแผนสามารถที่
จะด าเนินการได้หรือ ไม่ ท าให้งบประมาณต้องตกไป 
   ๒.งบจ่ายขาดบ้านสวนหอม โดยไม่มีผู้รับเหมามาด าเนินการ โดยงบประมาณ 
๑๓๓,๐๐๐ บาทถนนสายนี้ต้องรีบด าเนินการเพราะหากทางชลประทานเปิดน้ าเข้ามาอาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยถนนสายนี้ติดปัญหา มา ๒ ปีแล้วในการด าเนินการ โดยอ้างช่วงท าการเกษตร และหนังจาก
เก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ โดยกล่าวอ้างไม่มีผู้รับเหมาในการด าเนินการ และกระผมได้เข้า
เจรจากับผู้รับเหมาเพ่ือร้องขอให้มาด าเนินการในส่วนนี้ โดยการยืมเงินจากชาวบ้านจ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือซื้อถนนหินคลุก ในส่วนของงานพัสดุก็ไม่สามารถท าสัญญาด้านเอกสาร เพราะเอกสารยังไม่เรียบร้อย ผม
จึงต้องหาเงินประกันงาน จ านวน ๖,๖๒๕ บาท ในการด าเนินการกว่าจะแล้วเสร็จในการด าเนินการยังมีต้นไม้
กีดขวาง โดยเจ้าของที่ได้จ่ายเงินในส่วนนี้เพ่ือรื้อถอนต้นไม้ออก โดยทางฝ่ายบริหารไม่ก ากับดูแล เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายช่าง โดยฝ่ายช่างละเลยต่อหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน 
   ๓.ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ตามที่กฎกระทรวงได้ออกมาเพ่ือให้ องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นรับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางฝ่ายผู้บริหารต้องศึกษา ตรวจสอบ กฎกระทรวงต่างๆในการ
ปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆของทางราชการ โดยสืบเนื่องจากการสร้างถนน ดังกล่าวทางกองช่าง
อ้างต้องมีวิศวกรรับรอง โดยระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ได้ออกมา แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ศึกษา ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาด ในการด าเนินการ ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการท าโครงการต่างๆทางกองช่างต้องออก
ส ารวจพื้นที่ ก่อนท าการประเมินราคา  
   ๔.ปัญหาไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ได้เกิดปัญหามาช้านานโดยไม่ได้รับการซ่อมแซม 
โดยผมถูกต าหนิจากลูกบ้าน ในส่วนนี้ การซ่อมแซมล้าช้า และเม่ือซ่อมแซมไม่นานเกิดความช ารุด 
   ๕.ผลประโยชน์ทับซ้อน ผมมีความคิกว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ในส่วนของโบนัส
ข้าราชการ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่ง ไม่ขอรับ โบนัสประจ าปี การให้โบนัสขึ้นอยู่กับอ านาจนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีสิทธิ์ที่จะระงับและไม่จ่ายโบนัสข้าราชการโดยน าเงินในส่วนนี้มาสร้าง ถนนได้อีก
หลายเส้นทาง 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายประเสริฐ  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหา รส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ผมขออภิปรายเรื่องการท างานของฝ่ายบริหารมีความล้าช้า ในเรื่องที่ผมได้สอบถาม
ในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบพ้ืนที่สาธารณะคลองยาง โดยทางกองช่างได้ออกส ารวจแล้วบางส่วน โดยอ้างว่าเป็น
ช่วงของการท านา ไม่สามารถตรวจสอบได้ และในช่วงนี้เป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ก็ยังไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ เพราะพ้ืนที่สาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนรวม อาจมีการบุกรุกได้ 



นางศิริยฉัตร  เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ในส่วนของพ้ืนที่คลองยางเราได้ปรึกษากันหลายรอบ โดยช่วงนั้นได้ มี
งบประมาณจากทหารพัฒนาเข้ามาขุดลอกคลอง โดยดิฉันได้พูดคุยกับทาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในพ้ืนที่ ในการให้ชาวบ้านเซ็นชื่อยินยอมให้ขุดลอกคลอง (คลองยาง) แต่ไม่มีการด าเนินการของทาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดังนั้นทางฝ่ายบริหารมิได้นิ่งนอนใจในการท างาน 

ประธาน   ในส่วนของนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ 
บ้านคลองวัด อภิปรายคงหมายถึงให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพ้ืนที่ส ารวจแนวเขต และที่ยังไม่อาจส่งรายชื่อขุด
ลอกคลอง อาจเป็นเพราะยังไม่ทราบแนวเขตที่แน่ชัด 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของพ้ืนที่สาธารณะคลองยางเป็น 
พ้ืนที่สาธารณะและผมรับปากจะลงพื้นที่ด าเนินการเองโดยน าหัวหน้าส่วนออกด าเนินการโดยทันที 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายชาญศิลป์  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจอก ผมอยากสอบถามถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ปลัด อบต.  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของระบบเสียง
ตามสายหมู่บ้านต่างๆเป็นความจ าเป็นเพราะเป็นสื่อให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพ่ือให้ชาวบ้านรับรู้ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ดังนั้นให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท าเรื่องยื่นเข้ามา เพ่ือที่จะสั่ง
การให้กองช่างออกส ารวจ และประมาณการเข้ามาเพ่ือซ่อมแซม โดยเราได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ ในส่วนนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ่

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผมขอสอบถามในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพราะในจุดที่ติดตั้งไม่อยู่
ในจุดที่ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาฯ ผมอยากทราบเป็น
เพราะเหตุใด 

นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วน ของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น 
อาจมีความผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่ ที่ออกด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะมีการ
เพ่ิมเติมในจุดที่มีความส าคัญ ในจุดต่างๆ 

ที่ประชุม  รับทราบ 



นายบุญชอบ  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของไฟฟ้าสายดับ หมู่บ้านหนองจอก ทางกองช่างไม่ได้ลงตรวจสอบ 
หรือไม่ได้ประสานทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่ระบุจุดที่ส าคัญในการติดตั้ง โดยฝากไปยัง
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานควรปรึกษา ทางสมาชิกหรือผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือที่จะไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของไฟฟ้าสาย
ดับบ้านหนองจอก โดยทางช่างได้ส ารวจพบการต่อไฟฟ้าผิดระเบียบของการไฟฟ้า ทางฝ่ายบริหารจึง
มอบหมายทางกองช่าง ด าเนินการให้ถูกต้องไม่ผิดระเบียบของทางหน่วยงานราชการ จึงได้ประสานทางการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกติดตั้ง ตามความจ าเป็น และทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมิได้มีหนังสือส่งมอบงานมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม แต่อย่างใด 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายบงกช  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดวิวาทผมขออภิปรายการท างานของฝ่ายบริหาร มีด้วยกัน ๓ ข้อ ดังนี้ 
   ๑.แผนพัฒนาหมู่บ้านปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อันดับที่๑ ท างานล้าช้ามาถึง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   ๒.โครงการหลังฝนถนนดียังไม่มีการด าเนินการใดๆ จนผ่านพ้นปีงบประมาณ๒๕๖๑ 
   ๓.ไฟฟ้าสายดับที่ได้ด าเนินการ ความยาวไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด และติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าซ้ าซ้อน 

นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมขอชี้แจงดังนี้ 
   ๑.ในส่วนของแผนพัฒนาหมู่บ้านอันดับ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก าลังด าเนินการ
ครับ 
   ๒.โครงการหลังฝนถนนดี ผมขอน าเข้าที่ประชุมโดยผมขอประชุมทาง ปลัด หัวหน้า
ส่วนราชการ อีกครั้งครับ 
   ๓.เรื่องของไฟฟ้า บ้านโนนวังหิน หมู่ที่ ๒ ที่ถูกขโมย ผมได้ก าชับทางกองช่างเพ่ือเร่ง
ติดตาม และก็ยังไม่มีหนังสือติดต่อมาจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายวีรชน  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ผมขออภิปรายการท างานต่างๆมีความล้าช้า ดังโครงการหลังฝนถนนดี ยังไม่มีการ
ด าเนินการ และโครงการหลังฝนถนนดี และโครงการบดอัด ไม่ใช้โครงการเดียวกัน เพราะชาวบ้านน าส่ง
โครงการบดอัดเข้ามาแล้ว 



นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของโครงการหลังฝนถนนดี เราได้
ปรึกษากันหลายครั้งโดยโครงการนี้ได้ รอเครื่องจักร จากผู้รับเหมา พอถึงเวลาด าเนินการ ผมสอบถาม ทาง
กองช่างเรื่องเอกสารที่ทางหมู่บ้านได้ยื่นเข้ามา พบว่ามีเพียง ๒-๓ หมู่บ้านเท่านั้นที่ยื่นเอกสาร จึงด าเนินการ
ไม่ได ้และโครงการหลังฝนถนนดีเป็นโครงการเดียวกับโครงการบดอัด ครับ 

ประธาน   ผมขอเสนอดังนี้ในส่วนของการยื่นเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการหลังฝนถนนดี 
หรือโครงการบดอัด ให้ฝ่ายบริหารสั่งหารกองช่างตรวจสอบเอกสาร ดังกล่าว ว่ามีการด าเนินการยื่นเอกสาร
หรือยัง 

ปลัด อบต.  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอชี้แจงโครงการหลังฝน
ถนนดี เราไม่สามารถด าเนินการได้เพราะไม่อยู่ในแผนการด าเนินการ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ โดยทาง
นายกรับปากว่าจะด าเนินการ แต่ส ารวจเอกสารพบว่ามีเพียง ๒ หมู่บ้านที่ยื่นเอกสาร เข้ามา และทาง
ผู้รับเหมาไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องจักร และในส่วนเงินส ารองต้องมีความ
เดือดร้อนเร่งด่วน จึงสามารถน ามาใช้ได้ เพราะเส้นทางขณะนี้ก็สัญจรไปมาได้ ถ้ามีความจ าเป็นจริงๆให้ยื่น
เอกสารเข้ามา และทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะท าการแก้ไขในทันที 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นางสาวสมคิด  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉัน นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีวน ในส่วนของไฟฟ้าสายดับในหมู่บ้าน เกิดการระเบิด และทางช่างได้มาท าการ
ติดตั้งเบรกเกอรเพ่ือที่ให้ใช้ขั้นต้นไปก่อน โดยประสานฝ่ายบริหารช่วเร่งติดตาม ในการด าเนินการซ่อมแซม
หม้อแปลงดังกล่าว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายเนื่อง  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจอก มีเรื่องสอบถามฝ่ายบริหาร ๓ ข้อ ดังนี้ 
   ๑.ที่ นส.ล หมู่ที่ ๑๓ ยังไม่ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทราบถึงขั้นตอนใด 
   ๒.ที่เหมืองตาเบ้า กองคลังวางเงิน โดยกองช่างยังไม่ด าเนินการ ท าให้โครงการนี้ต้อง
ตกไป 
   ๓.ถนน SML หมู่บ้านทางกองช่างยังไม่ด าเนินงาน 
นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของพ้ืนที่บุโคลนเป็น พ้ืนที่ติดต่อ 
๒ ต าบล คือต าบลสุขเกษม และต าบลตูมดังนั้นจึงต้องปรึกษากับทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษม



เพ่ือหาทางออก และผมได้นัดทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษม โดยทางท่านนายกยังไม่สะดวกที่จะ
ปรึกษาหารือในส่วนนี้ และผมจะรีบด าเนินการ ในส่วนของถนน SML ผมขอตรวจสอบอีกครั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายสุรสิทธิ์  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรสทธิ์ จรรยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ผมขออภิปรายในส่วนของ ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้าน เป็นปัญหามาช้านาน โดย
ไม่ได้รับการซ่อมแซม โดยต้องรอผู้รับเหมา หลายเดือนกว่าจะท าการซ่อมแซม ซึ่งชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน ผมเสนอให้มีช่างไฟฟ้าประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพ่ือที่จะท าการแก้ปัญหาในส่วนนี้ 

นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการเปิดกรอบช่างไฟฟ้าโดย
เกินกรอบอัตราก าลัง จึงไม่สามารถมีช่างไฟฟ้าได้ และผมได้พูดคุยกับทางผู้รับเหมาให้มาด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้า ทุกๆเดือน เพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายช่วง  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ผมขอขอบคุณทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ที่ช่วยติดตาม
แผนโครงการรางละบายน้ า ขณะนี้ทางผู้รับเหมาก าลังด าเนินการก่อสร้าง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอเชิญ ส อบต.วิบูลย์ วิจิตรกิ่ง สรุป การอภิปราย 

นายวิบูลย์  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนหอม ผมขอสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๑.ในส่วนของโครงการต่างๆฝากฝ่ายบริหารช่วยก ากับควบคุมดูแล ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่กองช่างในการท างาน ในการเร่งรัดโครงการต่างๆ และทางกองช่างควรออกส ารวจพ้ืนที่ทุกครั้งไม่ว่า
จะเป็นโครงการก่อสร้างต่างๆ ก่อนประเมินราคา เพ่ือไม่ให้งบประมาณต้องตกไป ฝ่ายกองช่างต้องด าเนินการ
ประสานงานกับทางพัสดุในเรื่องเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบ ที่ทางราชการก าหนด 
   ๒.ฝ่ายบริหารควรศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวงต่างๆ เพ่ือที่จะได้เข้าใจ 
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ 
   ๓.การติดตั้งกล้องวงจรปิดผิดจุดที่ได้ตกลงในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ดังนั้นการกระท าการใดๆ ในการติดตั้งควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ก่อนด าเนินการ 

ประธาน   ขอบคุณ ส อบต.วิบูลย์ วิจิตรกิ่ง 



ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  

นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการท างาน ภายใต้กฎระเบียบ 
ต่างๆ ผมก็ได้มีนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมให้มีความเจริญ ในการพัฒนาแผนทั้ง ๘ ด้าน 
โดย ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะไม่ถูกใจ และทันใจ หลายๆท่าน ผมขอน้อมรับข้อติ ชม ของสมาชิกทุกๆ
คนโครงการบางอย่างอาจมีข้อผิดพลาด ผมสัญญาว่าในส่วนของโครงการต่างๆผมจะเร่งติดตามให้ทันต่อความ
ต้องการของพ่ีน้องชาวต าบลตูม  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

   ๕.๑ เรื่อง การร าบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีในวันเปิดงานวันแห่งชัยชนะของท้าว
   สุรนารี ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประธาน   เชิญรองไตรภพ นิธิการุณเลิศ ชี้แจง 

นายไตรภพ  เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัยผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ด้วยอ าเภอปักธงชัย ก าหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม 
– ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว มีการร าบวงสรวง
ท่านท้าวสุรนารี จึงฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่สนใจร่วมร าบวงสรวงส่งรายชื่อที่ว่าการอ าเภอปักธงชัย ในวัน
เวลาราชการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๕.๒ เรื่อง การใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีดยาแก้ปวด 
   Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ 

ประธาน   เชิญรองไตรภพ นิธิการุณเลิศ ชี้แจง 

นายไตรภพ  เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัยผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยต้น
สังกัด ให้ระมัดระวังในการใช้และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีดยาแก้ปวดเข้ากล้ามเนื้อ โดยมีผู้
ได้รับความเสียหายเฉลี่ยปีละ ๕ ราย โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีการบาดเจ็บของเส้นประสาท ที่ไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหน้าแข้ง และเท้า นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ได้รับความเสียหาย มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น จึงฝาก
ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ต่อการรับบริการต่างๆของหน่วยงานด้าน สาธารณสุข ให้มุ่งเน้นและตระหนักถึง
อันตรายที่จะเกิดข้ึน  

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 



   ๖.๑ เรื่อง การยื่นปรับปรุงแผนพัฒนา ๔ ปี 

ประธาน   เชิญ ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

ปลัด อบต.  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของแผนพัฒนา ๔ 
ปี ฝากสมาชิก นัดประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือประชุมในการปรับปรุงแผน อันดับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
และให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยทางเจ้าหน้าที่จะ
ออกประชาคมหมู่บ้าน ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๖.๒ เรื่อง งานกุศลวัดวังวารีวน (บัตรสปอนเซอร์) 

ประธาน   ขอเชิญ ส อบต.วิบูลย์ วิจิตรกิ่ง สรุป ชี้แจง 

นายวิบูลย์  เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนหอม ในส่วนของการจัดงาน วัดวังวารีวน นั้นทางวัด ได้จัดให้มี มวย เพ่ือการกุศล เข้าชม
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของงบประมาณ ในการจัดหามวยการกุศล จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยทาง
คณะกรรมการวัด คาดว่างบประมาณคงไม่พอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนั้น จึงมีการแจกบัตร สปอนเซอร์ เพ่ือเป็น
การท าบุญ เงินทุกบาทในการจัดงานครั้งนี้ จะเข้าวัดท าบุญ ทั้งหมด 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพ่ิมเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   

                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
                         (นายส ารวย   กายจะโปะ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
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