
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

วันที ่๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม . 

…………………………………….. 

 ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายสำรวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๘ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๑ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๒ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๓ นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๔ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๕ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๖ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๗ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๑๘ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๑๙ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๐ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๑ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๒ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๓ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๔ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๕ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
 



๒๖ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๒๗ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๒๘ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 

 ผู้ลาประชุม 
๑ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑ 
๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๓ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๔ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๕ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๖ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒  
  
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ประธาน     เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลตูมติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ดังนี้  
  ๑ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑ 

๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๓ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๔ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๕ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๖ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

     

 



 ๑.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการพิจารณาของศาลกรณีที่ดิน 

ประธาน     ในส่วนของการพิจารณาของศาล กรณีมีโจทย์ยื่นฟ้องกลุ่มทำนาตำบลตูม ซึ่งเป็นจำเลย ใน
กรณีดังกล่าว ศาลได้อ่านคำพิพากษา สรุปได้ ดังนี้ กรณีที่โจทย์ยื่นฟ้องกลุ่มทำนาตูม โดยศาลพิพากษา ว่า
โจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแก่จำเลย โดยโจทย์อ้างครอบครองที่ดิน ดังกล่าว ศาลจึงพิพากษาให้ยกฟ้อง และ
โจทย์ต้องชดใช้เงินค่าทนาย แก่จำเลย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และเงินประกันทรัพย์ จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท 
ขั้นตอนต่อไปทนายฝ่ายโจทย์ ได้ขยายเวลายื่นอุธรณ์ ในส่วนของกลุ่มทำนาตูมได้มีการประชุม ที่วัดวังวารีวน 
ข้อสรุปในการประชุม โดยจะฟ้องกลับแก่โจทย์ให้ถึงที่สุด และได้ตั้งคณะกรรมการกลุ่มเพ่ือดำเนินการในส่วน
ของคดี จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นางนาที สังคะรักษ์ นายเชาว์ ไม้สูงเนิน และนางสาวรัชนีย์ โครวัตร เป็น
คณะกรรมการกลุ่มนาตูม  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม    - รับรอง เอกฉันท์ –  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

  ๔.๑ เรื่อง การสนับสนุนนงบประมาณให้ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบเสนอโครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและพ ื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจง ดังนี้ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สศซ.)ฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู ้

พระราชกำหนดให้อำนาจ   กระทรวงการคลังกู้ เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและ พ้ืน
ฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙พ.ศ.๒๕๖๓ได้ 

จั ด ป ระชุ ม ชี้ แ จ งแ น วท างก าร เส น อ โค ร งก ารภ าย ใต้ ก ร อบ น โย บ าย ก าร พ้ื น
ฟู เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่  ๓  ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด) 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำและเสนอโครงการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ (Video Conference) 
ให้แก่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเมื่อวันอังคารที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.            



ณ  ห้ อ งป ระชุ ม ราชสี ห์  อ าค ารศาลาว่ าการกระทรวงมหาด ไทย  ซึ่ งกระท รวงมหาด ไทย ได้ มี         
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๓/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการเสนอ 
โครงการภายใต้กรอบนโยบายการพ้ืนฟเูศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แจ้งเวียนทุกจังหวัด 
เพ่ือสนับสบุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
ด้วยการส่งเสริมและกระ ตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกซน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม วัตถุประสงค์ 
ตามกรอบนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสบุนงบประมาณให้ 
ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบเสนอโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการ 
บัญชีแนบตามบัญชีแบบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ 
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดชองโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(แบบฟอร์ม ๒ ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ ๓) พร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอโครงการดังนี้  

๑.๑ สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับการนับสนุนงบประมาณ 
 ๑.๒ แบบตรวจสอบเอกสารโครงการกิจกรรมเพ่ือขอรับงบประมาณจากพระราช 

กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและ พ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อใวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓ บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการโดย 
ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนาม 
ตรวจสอบโครงการแล้ว 

๑.๔ รายละเอียดแบบเสนอโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือ 
โครงการบัญชีแนบตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ใขป ัญหา 
เยียวยาและพ ื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบฟอร์ม ๒ ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ ๓) 

๑.๕ ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงานและ 
ราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน B.O.Q) กรณีที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบโครงการ จะต้องเป็นราคา 
ตามราคามาตรฐานของทางราชการ และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว้ให้ 
มีใบเสนอราคาจากสถานประกอบการอย่างน้อย ๓ แห่ง 

๑.๖ แบบแปลนของโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบแบบแปลนครบถ้วนสามารถ 
ตรวจสอบได ้

๑.๗  สำเนาบันทึกการส่ งมอบภารกิจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ -ศ. ๒๕๔๒ 
(กรณีที่เป็นการถ่ายโอน) 

๑.๘ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ. 
๑.๙ ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินโครงการ 
๑.๑๐ สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีระบุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
 



๑.๑๑ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี  เซ่น หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ ์หรือ 
หนังสือที่ได้รับอนุมิติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการ 

๑.๑๒ จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดจำนวน ๓ ชุด 
๑.๑๓ สแกนเอกสารโครงการ ตามข้อ ๑.๑-๑.๑๑ เป็นไฟล์ PDF (๓ โครงการ ต่อ ๓ 

ไฟล์) บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ DVD) 
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง ครบ ถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร 

โครงการ โดยจัดพิมพ์รายละเอียดโครงการ ปริมาณงาน จุดพิกัดสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการและ 
ข้อมูลอ่ืนตามที่กำหนด และรวบรวมเอกสารโครงการ ส่งจังหวัดนครราชสีมาภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เพ่ือแสนอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) พิจารณากลั่นกรอง 

อนี่ง โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสบุนงบประมาณต้องบรรจุ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ 
ตามข้อ ๒๒/๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที ,แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ท้ องถิ่ นที่ เกี่ ย วกับ โครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิ ธี  รัฐ พิ ธี  น โยบายรัฐบาลและน โยบาย 
กระทรวงมหาดไทยให้ เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปีดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย 
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นขอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสาร (ตัวจริง) ทั้ง ๓ ชุด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด การ
ขอสนับสนุนงบประมาณ โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ช่างโยธา ส่งจังหวัดด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือ
ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และล่วงเลยกำหนดเวลาทางจังหวัดจะไม่พิจารณา ในส่วนของโครงการต่าง ๆ 
ผมได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ และได้มีโครงการที่ส่งไปยังจังหวัด ๑๗ โครงการ งบประมาณ ในการ
ดำเนินการ  ๓๓,๘๕๕,๐๐๐ บาท  

รองเกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ กระผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการ
เสนอโครงการ เพ่ือให้ทางจังหวัดพิจารณาผมขอเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งโครงการเดินท่อจาก
โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้ามายังสระวัดพรหมราช เนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ชาวบ้านหลาย
หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ อุปโภค - บริโภค 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของโครงการดังกล่าวผมได้สั่งการไป
ยังผู้อำนวยการกองช่างในการดำเนินการสำรวจและประมาณการ การก่อสร้างโครงการ ดังกล่าว และได้
สอบถามทางผู้อำนวยการก่องช่าง ได้ทราบว่า คำนวณการยังไม่แล้วเสร็จ และในส่วนนี้ ผมจะเร่งทางกองช่าง
ให้รีบดำเนินการ อีกครั้ง 

 



ส.อบต.วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
กระผม นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ผมเห็นด้วยกับการเสนอ
โครงการวางท่อจากโรงไฟฟ้ามายังสระวัดพรหมราช เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในการขาดแคลน
น้ำอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง และผมขอเสนอโครงการถนนหินคลุก สายบ้านพรหมราช - เหมืองบุงาน 
เส้นทางสัญจรไปมาลำบาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
กระผม นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอเสนอโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านใหม่ - บ้านสวนหอม เนื่องจากสัญจรไปมาลำบาก และช่วงเวลามีงานต่าง ๆ ไม่มีที่จอดรถ  
รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
กระผม นายไตรภพ นิธิการุณเลิศ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมขอเสนอโครงการ ถนน คสล.
สายถนนป่าปะคาบ ซึ่งเป็นเขตติดต่อ ๒ หมู่บ้าน บ้านคลองวัด และบ้านทุ่งเสาธง ซึ่งเส้นทาง ดังกล่าวเกิด
ความชำรุด สัญจรไปมาลำบาก จึงขอเสนอโครงการ ดังกล่าว เพื่อได้รับการแก้ไข    

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง การรายงานแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยทางอำเภอปักธงชัย แจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมรายงานแหล่งน้ำที่มีผักตบชวา และผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ดังนั้นแจ้ง
สมาชิกรายงานคลองต่าง ๆในหมู่บ้านของท่านที่มีผักตบชวา แจ้งเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือที่
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะเข้าดำเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๓ เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

หน.ส.ป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินการยื่นหนังสือเพ่ือออกโฉนดพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้และ
สร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมแหล่งใหม่ นั้น ในส่วนของความคืบหน้าผมได้เข้าไปสอบถามกับทางจังหวัด
เรื่องของความคืบหน้าด้านเอกสาร ทางเจ้าหน้าที่จังหวัดแจ้งว่าเอกสารยังไม่เรียบร้อยต้องนำมาแก้ไขและทำ
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจากการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ อาจเกิดความผิดพลาด เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่
คนเดิมที่เคยยื่นเอกสารได้ย้าย และมีเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามาดำเนินการ จึงทำให้มีความคลาดเคลื่อนเรื่องข้อมูล  



ดังกล่าว และทางผู้บริหารก็ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนในการติดตามเอกสารดังกล่าว และได้สั่งการแบ่งหน้าที่
ในการดำเนินการ ในส่วนของความคืบหน้าต่าง ๆ ผมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ 

  ๕.๑ เรื่อง แจ้งยอดบริจาคเงินกู้ชีพกู้ภัย 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

หน.ส.ป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ได้รับเงินบริจาค จากทางชาวบ้าน เนื่องในงานศพ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้
จัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย ในการดำเนินการ เงินบริจาคยอด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยอดเดิม ๕๙๕ 
บาท การดำเนินการดังนี้ 

วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓ ได้รับบริจาคจากงานศพ นางศรีไพร ๒,๐๐๐ บาท 

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๓ ได้รับบริจาคจากงานศพ นางพลิ้ง ๑,๐๐๐ บาท 

วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๓ เบิกเงิน ซ่อมกระจกมองข้างรถกู้ชีพ ๑,๔๐๐ บาท ค่าโทรศัพท์ ๑๐๐ บาท 

วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ ได้รับบริจาคจากงานศพ นายดำรง ๑,๐๐๐ บาท 

วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๓ เบิกเงินทำก๊อกน้ำ ๓๐๐ บาท 

วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓ เบิกเงินทำสายพ่วง ๑,๕๐๐ บาท 

วันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ เบิกเงินค่าโทรศัพท์ ๑๐๐ บาท ซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์กู้ชีพ ๕๐๐ บาท 

วันที่ ๘ มิ.ย.๖๓ ได้รับบริจาคจากงานศพ นางจิตร ๕๐๐ บาท 

คงเหลือ ยอดท้ังหมด ๑,๕๐๐ บาท 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

๕.๒  เรื่องการทำ MOU การท่องเที่ยว 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

หน.ส.ป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ กระผม ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางมหาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอิสาน ได้มีหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูมเพ่ือที่จะเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือประชุมทำข้อตกลง MOU ด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม และเพ่ือให้ตำบลตูมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตำบลตูม       



ที่ประชุม รับทราบ    

๕.๓ เรื่อง การออกปฏิบัติงานออกตรวจพื้นที่ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ - ๐๓.๐๐ น 

ประธาน  เชิญ นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗  ชี้แจง 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
กระผม นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ในส่วนของการออกตรวจ
พ้ืนที่ ตำบลตูม ในช่วงเวลา ๒๓.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. ได้ออกตรวจแต่ไม่มีสัญญานไฟจราจร ในการตั้งด่าน จึง
ขอรับการสนับสนุน จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการรับดำเนินการเตรียมในส่วน ดังกล่าว เพ่ือ
เป็นการป้องกันอันตราย จากรถท่ีสัญจรไปมา และเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจ 

ที่ประชุม - รับทราบ -   

๕.๔ เรื่อง การพ่นหมอกควัน 

ส.อบต.วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
กระผม นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ในส่วนของการออกพ่นหมอก
ควัน ผมขอขอบคุณ เพ่ือนสมาชิกที่มาช่วยในการทำการฉีดพ่น และผมขอเสนอให้การฉีดพ่นหมอกควัน ให้
สมาชิกดำเนินการฉีด อย่างนี้ต่อไป  

ส.อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
กระผม นายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ ในส่วนของการฉีดพ่นหมอกควัน 
ผมขอเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดซื้อเพ่ิมเติม เพราะเครื่องเก่าชำรุด  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่ เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 

ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
        
 
         
      
 
  
   
 



 
 
 
  


