
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

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.  หมู่ที่ ๑ 
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 นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๗่ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๕ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
  



๒๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๗ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๘ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๐ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๑ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๒ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  สมาชิกสภาอบต.   หมู่ที๑่๕ 
๒ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.   หมู่ที่๑๓ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
  
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
 ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประธาน    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลตูมติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ดังนี้    
๑ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๒ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒   

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

      

   

  ๑.๒ เรื่อง ขั้นตอนและกระบวนการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 



ประธาน   การประชุมสภาท้องถิ่นว่าด้วยขั้นตอนและกระบวนการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เมื่อสภาท้องถิ่นได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งข้อ ๔๙ ของ
ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
  ในขั้นตอนนี้  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการของข้อบัญญัติฯแล้ว  ต้องส่ งไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้ว  ก็ให้สภาท้องถิ่นมี
มติมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ตั้งไว้แล้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติของข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ นั้น 

ส่วนในกรณีที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้ หรือตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติไว้เป็นการเฉพาะเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑๐๖ (๔) 
ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ   สภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตามข้อ ๑๐๗   โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการแปร
ญัตติมีจ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบฯข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕  ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

สมมติว่าสภาท้องถิ่นมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวนเจ็ดคน  วิธีเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ทีละคน  ไม่สามารถ
เลือกครั้งเดียวเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเจ็ดคนพร้อมกันได้ โดยจะให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น
กรรมการแปรญัตติคนทีห่นึ่ง ผู้ได้รับคะแนนล าดับรองลงมาเป็นกรรมการคนที่สอง คนที่สามตามล าดับจนครบ
เจ็ดคน (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๑๕๕/๒๕๕๐) ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือก
ทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่เจ็ด ถ้าการเลือก
กรรมการแปรญัตติล าดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับนั้น (ข้อ๑๔)   แต่ถ้า
ล าดับใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ ๘ วรรคหนึ่งคือการเขียนชื่อ
ตัวชื่อสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง (ตามข้อ ๗๕ วรรคสาม)   
เมื่อได้กรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว  สภาท้องถิ่นต้องมีมติก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มิได้
เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่
สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค าแปรญัตติ    
(ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง)   อีกทั้งสภาท้องถิ่นต้องมีมติก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการ
พิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดภายหลังจากที่ได้รับค าแปรญัตติมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว  โดยก าหนด
เป็นระยะเวลากี่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปร
ญัตติ 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม    - รับรอง เอกฉันท์ –  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 



     - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

  ๔.๑ เรื่อง การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
  พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

รองนายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า 
กระทรวงมหาดไทยได้รับพระบรมราชานุญาติ  ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้จัดพิมพ์ภาพขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๗๕ จ านวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ 
แผ่น ส าหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้น้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจัดพิธีรับพระราชทานพระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราช
พิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเป็นประธานในพิธี 

  ๒. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ตามจ านวนที่จัดสรรให้กับ
ครัวเรือน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และท าบัญชีส่งมอบให้ชัดเจน
ตามตัวอย่างบัญชีที่รับมอบ 

  ตามรายละเอียด ดังกล่าวที่ได้กล่าวและการจัดพิธี ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย และในส่วนของ วัน เวลา ในการจัดพิธี ผมจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งภายหลัง ผมขอปรึกษากับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ เสียก่อน 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



  ๔.๒ เรื่อง การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภัยแล้ง 

ประธาน  เชิญ นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ชี้แจง 

อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ข้าราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ตามที่ผมได้
เข้าร่วมประชุมกับทางเกษตรอ าเภอปักธงชัย ในด้านพืช จะให้การช่วยเหลือพ้ืนที่การเพาะปลูก ที่มีพืชตาย
หรือเสียหาย โดยพิจารณา ดังนี้ 

  ๑.พืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ไม่ถึงร้อย
ละ ๑๐ ถือว่าเสียหาย 

  ๒.โดยเสียหายในปริมาณเดียวกันตั้งแต่ ๒๕ ตารางวา ขึ้นไป หรือหลายบริเวณร่วมกันตั้งแต่ 
๕๐ ตารางวาขึ้นไป 

  ๓.กรณีท่ีพบว่าได้รับความเสียหายไม่เชิงประจักษ์ เช่นแปลงมันส าปะหลัง ซึ่งต้นมันจะยืนต้น
เขียวปกติ แต่ผลผลิตคือหัวใต้ดินจะเน่าเสีย ลักษณะเช่นนี้ผู้ที่ปฏิบัติการส ารวจ จะต้องสุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 
๑๐ จุด ต่อแปลง เพ่ือประเมินความเสียหาย 

  ๔.กรณีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกมีพืชตาย ให้ช่วยเหลือตามจ านวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินราย
ละ ๓๐ ไร่ ในอัตรา ดังนี้ 
   - ข้าว  ไร่ละ  ๑,๑๑๓ บาท 
   - พืชไร่  ไร่ละ  ๑,๑๔๘ บาท 
   - พืชสวน ไร่ละ  ๑,๖๙๐ บาท 

  หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

  ๑.ผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เท่านั้นผู้แจ้งต้อง
เป็นเจ้าของผลผลิต 

  ๒.ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งการเพาะปลูกพืชก่อนที่พืชจะเสียหายอย่างน้อย ๑๕ วัน 
ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่มีสิทธิ์ขอรับการช่วยเหลือ นอกจากระบบโปรแกรมภัยภิบัติจะอ้างอิงข้อมูลพ้ืนที่เสียหาย
จากในระบบโปรแกรม 

  ๓.หลักฐานประกอบการขอรับการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
  - แบบแจ้งขอรับการช่วยเหลือ(กษ ๑๐ ด้านพืช) 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 

  - ส าเนาหลักฐานที่ดินแปลงที่เสียหาย เช่น โฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หรือที่ทาง
ราชการออกให้ 



  - ภาพถ่ายแปลงพืชที่ได้รับความเสียหาย พร้อมเจ้าของแปลงยืนอยู่มนแปลงเป็นมุมกว้าง 
สามารถมองเห็นความเสียหายอย่างชัดเจน และเป็นภาพถ่ายปัจจุบัน แปลงละ ๑ รูป 

  - ส าเนาเลขบัญชีธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ของผู้แจ้งขอรับการช่วยเหลือ สาขาที่มี
ภูมิล าเนาอยู่เท่านั้น 

(ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้รับรองส าเนาถูกต้อง ละเขียนว่า “ใช้ประกอบหลักฐานการขอรับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ”) 

  ขั้นตอนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

  ๑.เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่บ้านให้รายงานความเสียหายเบื้องต้น (แบบ คชภ.๑) ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ 

  ๒.หน่วยงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานความเสียหายจากหมู่บ้าน รายงานให้อ าเภอทราบ 

  ๓.อ าเภอรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เพ่ือขอจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 

  ๔.เมื่อจังหวัดประกาศเขตให้การช่วยเหลือฯอ าเภอจะออกประกาศให้เกษตรกรยื่นแบบ 
ขอรับความช่วยเหลือ (กษ ๑๐) และตั้งค าสั่งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ต าบล 

  ๕.อ าเภอติดประกาศให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ และประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ
จากทางราชการ ได้มายื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ ๑๐) พร้อมหลักฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  ๖.เกษตรกรต้องยื่นแบบ (กษ ๑๐ ) ด้วยตนเองกรณีไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเองต้องมีใบ
มอบอ านาจให้บุคคลในครัวเรือนที่บรรลุนิติภาวะ มาแจ้งแทน 

  ๗.เกษตรกรที่แจ้งขอรับการช่วยเหลือ ยื่นแบบ กษ ๑๐ ตามพ้ืนที่เสียหายตั้งแปลง ทั้งเกษตร
ในเขตพ้ืนที่และนอกพ้ืนที ่เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ 

  ๘.คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรทุกแปลง 

  ๙.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต าบล ในพื้นที่ท่ีได้รับความเสียหาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ
ข้อมูลความเสียหายกับทะเบียนเกษตรกร 

  ๑๐.การจัดประชาคมและติดประกาศ ส านักงานเกษตรอ าเภอ จะพิมพ์รายชื่อเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ ระบุพ้ืนที่ และจ านวนพื้นที่เสียหายตามที่แจ้ง 

  ดังนั้น ในการเตรียมการ ดังกล่าวขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบภัยแล้ง จ านวน ๗ 
ท่าน โดยมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๖ ท่าน และส่วนราชการ ๑ ท่าน 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 



ประธาน  ถ้าไม่มี ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภัยแล้ง และต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 

อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาอบต.   หมู่ที่ ๒  ขอเสนอนายประเสริฐ  โครวัตร เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบภัยแล้ง 

ที่ประชุม รับรอง 

อบต.ดาว เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ ขอเสนอนายวีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบภัยแล้ง 

ที่ประชุม รับรอง 

อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายสุรสิทธ์ จรรยา สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ ขอเสนอนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบภัยแล้ง 

ที่ประชุม รับรอง 

อบต.ยลรดี เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ดิฉันนางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ ขอเสนอนายอดุลย์ พระวันพรมราช เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบภัยแล้ง 

ที่ประชุม รับรอง 

อบต.สมคิด เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ ขอเสนอนายยวน จอเกาะ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบภัยแล้ง  

ที่ประชุม รับรอง 

อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑ ขอเสนอนายประยูล เอิบพรมราช เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบภัยแล้ง 

ที่ประชมุ รับรอง 

อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ ขอเสนอนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด 
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภัยแล้ง 

ที่ประชุม รับรอง 



ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  

  ๕.๑ เรื่อง สรุปการประชุมอ าเภอปักธงชัย ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประธาน  เชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

รองนายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผม      
นายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้กระผมเข้า
ร่วมประชุมประจ าเดือน อ าเภอปักธงชัย ขอสรุปหัวข้อในการประชุม ดังนี้ 
  ๑.แนะน าข้าราชการมาใหม่ 
  นายจีรวัตน์ นัทนวรเวช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอปักธงชัย 
  นายกรีธา พันธ์ฤกษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย 
  นางสุพัตรา รักษ์ณรงค์ เกษตรอ าเภอปักธงชัย 
  นางสาวสุธาสินี สว่างศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 
  ๒.โครงการนายอ าเภอชวนเข้าวัด  
  นายอ าเภอปักธงชัยชวนเข้าสัดตามโครงการ นายอ าเภอชวนเข้าวัด โดยวัตถุประสงค์ให้
ภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม ตลอดจนชาวบ้านในอ าเภอปักธงชัย เข้าวัดท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคล ทุกวันพระ เพ่ือ
สืบทอดพระพุทธศาสนา ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดที่วัดวังวารี
วน ต าบลตูม จึงขอเชิญชวนทุกท่าน และช่วยประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน ให้รับทราบ เพ่ือร่วมกิจกรรมสวดมนต์ใน
ครั้งนี ้
  ๓.การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าพระเพลิง ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน 
อ่างเก็บน้ าล าพระเพลิงและอ่างเก็บน้ าล าส าลาย เพ่ือร่วมกันในการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ และแก้ปัญหา
ระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ าท่วม รวมทั้งบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ และ
อ่างเก็บน้ าล าพระเพลิงได้ผันน้ า ปริมาณ ๔.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ไปที่อ่างเก็บน้ าล าส าลาย เพ่ือช่วยและเพ่ิม
ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้ง   

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๕.๒ เรื่อง บัญชีเงินบริจาค กู้ชีพกู้ภัย 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย จากผู้ที่มีความประสงค์บริจาคทรัพย์ ให้กับทางกู้ชีพ
ต าบลตูม ผมขอแจ้งยอดทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน จ านวน ๖,๕๐๐ บาท โดยบริจาคเพ่ิมเติมจากศพผู้เสียชีวิต ดังนี้ 



นายสุข ๕๐๐ บาท นางส ารวย ๕๐๐ บาท นายสร้อย ๕๐๐ บาท นางลัดดา ๕๐๐ บาท นายเจียม ๕๐๐ บาท 
นางป้าย ๕๐๐ บาท โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตูมใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์ ๑๐๐ บาท เติมออกซิเจน ๕๐๐ บาท 
จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๕.๓ เรื่อง ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือการจัดงานลอยกระทง 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผม      นายภาณุ
พันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการจัดงานวันลอยกระทงที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการสืบ
สารวัฒนธรรมไทย และให้เด็กรุ่นหลัง ได้รักษาและสืบทอดประเพณีของไทย ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ โดยการจัดงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็น
จ านวนมาก จึงขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๕.๔ การจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผมนายภาณุพันธ์ 
วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการจัดงานผ้าไหมปักธงชัย ในวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการส่งทีมเข้าประกวดร าวงย้อนยุค ซึ่งในปีที่ผ่านมาทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็ได้ส่งทีมเข้าประกวด เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และสร้างความรักความ
สามัคคี ของคนในต าบล และเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายของคนในชุมชน โดยการประกวดครั้งนี้ ผมขอ
มอบหมาย นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นผู้ดูแล 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๕.๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วัด โรงเรียน ในการตากข้าวเปลือก 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผมนายภาณุพันธ์ 
วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จากข่าวสารบ้านเมือง มีผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนสาเหตุมา
จากการตากข้าวเปลือก ของชาวนา และทราบข่าวจากกรมทางหลวงเรื่องความผิด ในการน าข้าวมาตากบน
พ้ืนที่ถนน ผมจึงอยากขอความอนุเคราะห์จากวัด และโรงเรียน ในพ้ืนที่ต าบลตูม ในการอนุเคราะห์สถานที่ให้
ชาวนาสามารถน าข้าวเปลือกมาตาก ได้เพ่ือลดการตากข้าวบนทาง และลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นฝาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด าเนินการขอความอนุเคราะห์กับทาง วัด โรงเรียนในพ้ืนที่ของท่าน
เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุ 



ที่ประชุม - รับทราบ – 

 ๕.๖ เรื่อง การศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผมนาย
ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมจะมีโครงงานศึกษาดูงาน ซึ่งในปีนี้ เราจะไปศึกษาดูงานโครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบพ่ึงพาตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะได้รับ
รางวัลชนะเลิศ สาขาพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐพ่ึงพาตนเอง และผมเล็ง 
เห็นว่าโครงการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า โดยใช้ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึงพาตนเอง ดังนั้นจึงเป็นโครงการที่ดีที่จะน าสมาชิกเข้าศึกษา และน ามา
ปรับใช้ในพ้ืนที่ของเรา 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๗ เรื่อง การส ารวจพื้นที่ว่างเปล่า 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผมนาย
ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในหมู่บ้านของท่าน
ออกส ารวจพ้ืนที่ที่อาจตกหล่น หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าแล้วแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมจะท าการประชาคมหมู่บ้าน อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบพื้นท่ีตกหล่น 

ที่ประชุม รับทราบ  

ประธาน ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 

ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
         
         
      
 
  
   
 



 
 
 


