
ระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

วันที่ ๔ ธันวาคม  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 นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๖ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๐ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๔ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒  
๒๗ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๘ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๓ 
๒๙ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๐ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๑ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 



  
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖  
๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๓่    
๓ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
  
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  
  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 ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ประธาน    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมลาป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ดังนี้    
๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖  
๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓    
๓ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

   ๑.๒ เรื่อง ความรู้ที่ดิน ภ.บ.ท.๕ 

ประธาน  ภ.บ.ท.5 เป็นแบบแสดงรายการที่ดินที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่จะต้องไปยื่นแบบ
ดังกล่าวเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปีต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ณ ส านักงานอันเป็นที่ตั้งขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นท่ีที่ที่ดินตั้งอยู่ เช่น ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส านักงานเทศบาล ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ภ.บ.ท. 5 จึงมิใช่
เอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน การซื้อขายจึงท าได้เพียงการส่งมอบการครอบครองที่ดิน
ให้แก่กันเท่านั้น ไม่สามารถไปจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ได้ บุคคลที่มีชื่อใน 
ภ.บ.ท. 5 อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห้ามที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิ
ตาม ประมวลกฎหมายที่ดินก็อาจเป็นได้ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท. 5 จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู้ซื้อเอง 
หากประสงค์จะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 ควรให้ผู้ขายยื่นค าขอออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อพิสูจน์สิทธิก่อนว่าสามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ หากสามารถออกเอกสารสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้และขอออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินตามหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 เนื้อที่ที่ค านวณได้จาก
การรังวัดออกเอกสารสิทธิย่อมไม่ตรงกับเนื้อที่ที่ระบุไว้ในหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 ได้เพราะถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มี



หลักฐานส าหรับที่ดิน ไม่เคยมีการรังวัดค านวณเนื้อที่โดยกรมที่ดินมาก่อนแต่อย่างใด อีกทั้งการรังวัดออก
เอกสารสิทธิที่ดินจะใช้วิธีการรังวัดท าแผนที่และค านวณเนื้อที่โดยใช้หลักวิชาการทางแผนที่ซึ่งจะมี  มาตรฐาน
ความละเอียดถูกต้อง การแจ้งเนื้อที่ตามหลักฐาน ภ.บ.ท.5 จึงเป็นการแจ้งของผู้ท าประโยชน์ในที่ดิน
โดยประมาณเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปีเท่านั้น 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม    - รับรอง เอกฉันท์ –  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

     - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

  ๔.๑ เรื่อง รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 

ประธาน  เชิญ นางสาวฬุริยา ชัยวงค์  

น.ส.ฬุริยา เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดิฉัน นางสาว
ฬุริยา ชัยวงศ์ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน มีความยินที่ที่ได้มาบรรจุ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และขอฝากเนื้อฝากตัวกับพ่ีน้องต าบลตูม มีงานสิ่งใดที่ดิฉันสามารถให้การช่วยเหลือ ดิฉันยินดีที่จะรับใช้พ่ีน้อง
ต าบลตูม    

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๒ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผมนาย
ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพราะทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญ ของเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนได้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในวันหน้า และในปี ๒๕๖๓ ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมก็จะจัดกิจกรรมวันเด็ก ดังเช่นที่ผ่านมา ในส่วนสถานที่จัดงาน ก็คงเป็นสถานที่เดิม คือที่
หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ส่วนรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับรอง 

  ๔.๓ เรื่อง แจ้งก าหนดการออกเก็บขยะอันตราย 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผมนาย
ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดตั้งถัง
ขยะอันตรายตามหมู่บ้าน แล้วเกิดปัญหาโดยชาวบ้านได้น าขยะต่างๆที่ไม่ใช่ขยะอันตรายมาทิ้ง โดยทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้แก้ปัญหาโดยการน าถังขยะมาเก็บไว้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม และมี



ก าหนดออกเก็บตามเวลา เพื่อลดการทิ้งขยะที่ไม่ใช่ขยะอันตรายมาปะปน รายละเอียดก าหนดการวันเวลา ใน
การออกเก็บขยะ ตามเอกสารที่แจ้งในที่ประชุม โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านน าขยะอันตรายมาส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ ของทางองคืการบริหารส่วน
ต าบลตูม ตามก าหนดการที่แจกให้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน  เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม  ทุกท่าน กระผม นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 8 แต่ทั้งนี้  
เนื่องจากว่ากรรมการที่ได้แต่งตั้งข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2562 
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  นั้น เพ่ือให้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และตัวแทน
ประชาคม โดยการเสนอชื่อ และต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธาน  ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมเสนอชื่อ คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.ชาติชาย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางอภัย ห่อฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ขอเสนอ นายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  ขอผู้รับรอง นายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.วีรชน เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนาย วีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๒ ขอรับรอง 
ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๗ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.ดาว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอนายสุรสิทธิ์ จรรยา เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  



ส.อบต.บงกช เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง 
ส.อบต.ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายสุรสิทธิ์ จรรยา เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๗ ขอเสนอ นายชาติชาย วิไลลักษณ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.อดุลย์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง 
ส.อบต.หนูริ้ว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรหมราช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๔ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายชาติชาย วิไลลักษณ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ล าดับต่อไปเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทน
ประชาคม 
ส.อบต.เปลื้อง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอ นายจรัญ ห่อฉิมพลี เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
ส.อบต.สุรสิทธิ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๘ ขอรับรอง 
ส.อบต.ยลรดี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางยลรดี ขอดตะขบ หมู่ที๑่๕ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายจรัญ ห่อฉิมพลี เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 



ส.อบต.สมบูรณ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ ซอพรมราช หมู่ที่๔ ขอเสนอ 
นายเดชา โคกสระน้อย เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
ส.อบต.ชาญศิลป ์เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๓ ขอรับรอง 
ส.อบต.ประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายนายเดชา โคกสระน้อย เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.หนูริ้ว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๔ ขอเสนอ นายไพโรจน์ จุลผักแว่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
ส.อบต.สุชาติ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายสุชาติ สอนตะคุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๔ ขอรับรอง 
ส.อบต.ยลรดี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางยลรดี ขอดตะขบ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๕ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายไพโรจน์ จุลผักแว่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้คัดเลือก และลงมติ ได้
รายชื่อ ดังต่อไปนี้  
  ๑. นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๓. นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๔. นางรัชนี โครวัตร         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๕. นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๖. นายสุรสิทธิ์ จรรยา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๗. นายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ 
  ๘. ปลัดอ าเภอประสานงานต าบลตูม     กรรมการ 
  ๙. เกษตรประจ าต าบลตูม       กรรมการ 
  ๑๐. พัฒนากรผู้ประสานต าบลตูม      กรรมการ 
  ๑๑. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    กรรมการ 



  ๑๒. ร.ต.แม้น พูนสุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ๑๓. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  ๑๔. นายบุญส่ง สันฉิมพลี       ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๑๕. นางนาที สังคะรักษ์       ก านันต าบลตูม    กรรมการ 
  ๑๖. นายจรัญ ห่อฉิมพลี       ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๑๗. นายเดชา โคกสระน้อย    ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๑๘. นายไพโรจน์ จุลผักแว่น    ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
  ๑๙. นายส ารวจ กายจะโปะ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรรมการ/เลขานุการ 
  ๒๐. นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
ที่ประชุม - รับทราบ-  
  ๔.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนต าบลตูม 
ประธาน  เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม  ทุกท่าน กระผม นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  หมวด 1 ข้อ 9 แต่ทั้งนี้  เนื่องจากว่ากรรมการได้แต่งตั้งตามข้อ 9 (3) ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 17  
ธันวาคม  2558  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  นั้น 
    เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยการเสนอชื่อ และต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธาน  ในการคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม เสนอชื่อ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.ชาติชาย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๖ บ้านวังวารีวน ผมขอเสนอ นายเรืองยศ  จันทรขัมมา  เป็น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  ขอผู้รับรอง นายเรืองยศ  จันทรขัมมา  เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๕ ขอรับรอง 
ส.อบต.ช่วง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายช่วง สิงห์รักษาตระกูล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที๑่๑ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรอง นายเรืองยศ  จันทรขัมมา  เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 



ผญ.ไพโรจน์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ 
ผมขอเสนอ นายพงษ์สวัสดิ์  ตริตรอง เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม 
ผญ.วิโรจน์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายวิโรจน์ ช่วยตะคุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ 
ขอรับรอง 
ส.อบต.ชาญศิลปเ์รียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๓ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองพงษ์สวัสดิ์  ตริตรอง เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.บงกช เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๐ ขอเสนอ นางสาวสุกฤตา  อุดรพรมราช เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ส.อบต.ประยูร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง 
ส.อบต.สมคิด เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนางสาวสุกฤตา  อุดรพรมราช เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้
คัดเลือก และลงมติ ได้รายชื่อ ดังต่อไปนี้  
  ๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม     ประธานกรรมการ 
  ๒.ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
  ๓.ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
  ๔.ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 
  ๕.หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ/เลขานุการ 
  ๖.นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.ผู้แทนประชาคมต าบลท้องถิ่นท่ีได้รับการคัดเลือก จ านวน ๓ ท่าน 
  ๗.1  เรืองยศ  จันทรขัมมา      กรรมการ 
  ๗.2  นายพงษ์สวัสดิ์  ตริตรอง      กรรมการ 
  ๗.3.  นางสาวสุกฤตา  อุดรพรมราช     กรรมการ 



ที่ประชุม - รับทราบ - 
  ๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน  เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม  ทุกท่าน กระผม นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  หมวด 6 ข้อ 28 แต่ทั้งนี้  เนื่องจากว่ากรรรมการที่ได้แต่งตั้งตามข้อ 28 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่  
18  ธันวาคม  2562  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2559  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป  นั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยการเสนอชื่อ และต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน 
ประธาน  ในการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม 
ส.อบต.ชาติชาย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่
๑๖ บ้านวังวารีวน ผมขอเสนอ นาย วีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  ขอผู้รับรอง นาย วีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ส.อบต.เฉิมศักดิ์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนาย เฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง 
ส.อบต.ธัญญาภรณ์เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางธัญญาภรณ์ มีเกาะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๙ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายวีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.ดาว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอนางสาวเพียร ไวทยโสภิต เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
นายประยูร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ 
๘ ขอรับรอง 



ส.อบต.อภัย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางอภัย ห่อฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที ่๒ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนางสาวเพียร ไวทยโสภิต เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๗ ขอเสนอ นายสุชาติ สอนตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ส.อบต.เปลื้อง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายเปลื้อง พระวันพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ขอรับรอง 
ส.อบต.รัชนี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางรัชนี วิสันเทียร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายสุชาติ สอนตะคุ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ล าดับต่อไปเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
ส.อบต.เพียร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต หมู่ที่๑๑ ขอเสนอ 
นายประสาร หุนตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
ส.อบต.เปลื้อง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๒ ขอรับรอง 
ส.อบต.ดาว เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่๗ ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายประสาร หุนตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ส.อบต.ชาญศิลป ์เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่๑๓ ขอเสนอ นายวิโรจน์ ช่วยตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 



ส.อบต.บงกช เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง 
ส อบต.บุญชอบ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอรับรอง 
ประธาน  ขอมติที่ประชุม รับรองนายวิโรจน์ ช่วยตะคุ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตัวแทนประชาคม 
มติที่ประชุม - รับรอง – 
ประธาน  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ได้คัดเลือก และลงมติ ได้รายชื่อ ดังต่อไปนี้  
  ๑.ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน 
   ๑.๑ นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒   กรรมการ 
   ๑.๒ นางเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ กรรมการ 
   ๑.๓ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๔ กรรมการ  
  ๒.ผู้แทนประชาคมต าบลที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน ๒ คน 
   ๒.๑ นายประสาร หุนตะคุ ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
   ๒.๒ นายวิโรจน์ ช่วยตะคุ  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  ๓.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก   จ านวน ๒ คน 
    ๓.๑ นางธีรนาฎ เนยสูงเนิน  ตัวแทนสถานีอนามัย กรรมการ 
    ๓.๒ นางสาวณภัทร์ บรรลังค์ ตัวแทนสถานีอนามัย กรรมการ 
  ๔.หัวหน้าผู้บริหารที่คัดเลือกกันเอง     จ านวน ๒ คน 
   ๔.๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
   ๔.๒ ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
   ๕.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง  จ านวน ๒ คน 
    ๕.๑ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ   กรรมการ 
    ๕.๒ นายสกุลไทย บุญญานุสิทธิ์   กรรมการ 
ที่ประชุม - รับทราบ -   
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.   
        
         
         
   
 
 
 
 
  


