
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

วันที่ ๙ กรกฎาคม  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 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 นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๖ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๐ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๔ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๒๗ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๘ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๒๙ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๐ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๒ นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓  

 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก
เข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ประธาน     เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลตูมติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ดังนี้  
  ๑ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 

๒ นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

     ๑.๒ เรื่อง กฎหมายใหม่การจดทะเบียนของเพศเดียวกัน 

ประธาน  การแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า "สามีและ
ภรรยา" เป็น "คู่สมรส" มีการปรับถ้อยคำจากคำว่า "ชาย" หรือ "หญิง" เป็น "บุคคล" เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการสมรสระหว่างบุคคลส่วนร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เป็นการร่างกฎหมายขึ้นมาฉบับใหม่ ที่บัญญัติการจด
ทะเบียนสำหรับบุคคลเพศเดียวกันขึ้นมาโดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เคยผ่านความเห็นชอบจาก ครม.มาครั้ง
หนึ่งแล้วเมื่อเดือน ธ.ค.2561 ในสมัยรัฐบาล คสช. ต่อมาร่าง พ.ร.บ.ได้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
และข้ันตอนพิจารณาของกฤษฎีกา ก่อนเสนอต่อ ครม.อีกครั้งในวันนี้ 



ข้อวิจารณ์หลักที่มีการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต คือ การไม่ครอบคลุมการเข้าถึงสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์บางประการของคู่ชีวิต เช่น การลดหย่อนภาษีของคู่สมรส โดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
กฎหมายประชาชน ชี้ว่า ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตได้กำหนดถ้อยคำที่แยกออกมาเป็น 'คู่ชีวิต' ทำให้คู่ชีวิตขาดโอกาสใน
การเข้าถึงสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ที่รัฐได้กำหนดไว้ให้ 'คู่สมรส' เช่น การลดหย่อนภาษีของคู่สมรสตาม
ประมวลรัษฎากร และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พร้อมกับการแก้ไขกฎหมาย
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องแล้ว เพ่ือรับรองสิทธิ์ในการก่อตั้ง
ครอบครัวของคู่รักที่มีเพศเดียวกันให้เป็นคู่ชีวิต  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชมุ    - รับรอง เอกฉันท์ –  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

  ๔.๑ เรื่อง ชี้แจงการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมกับการบริหารจัดการประปา 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่คณะกรรมการประปาหมู่บ้านทั้ง ๓ 
แห่ง ได้ประสบปัญหาต่าง ๆในการดูแลและรักษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน และเกิดปัญหาของน้ำประปา
ไม่ได้คุณภาพ การขาดแคลนน้ำ และมีการทำประชาคมหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เข้ามาดูแล 
ระบบน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง ๓ แห่ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้จัดประชุม คณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน และประชุมคณะอนุกรรมการประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๒ วันรายละเอียดต่าง ๆ มอบหมายทางหัวหน้า
สำนักปลัด ชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในการประชุมประปาหมู่บ้านจะมีตัวแทน ทั้งคณะกรรมการประปา 
และคณะอนุกรรมการประปาหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม โดยขั้นตอนในการโอนประปาหมู่บ้าน นั้นมีขั้นตอนใน
การดำเนินการ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ทำหนังสือ ยื่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอ
ยกเว้นระเบียบ ปี ๒๕๔๘ โดยเห็นชอบจากผู้ว่าให้อำนาจการบริหารจัดการเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม เป็นผู้ดูแล ในส่วนของการรอเอกสารนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้แต่งตั้ งกรรมการ และ
อนุกรรมการ โดยการประชุม หาข้อสรุปในการบริหารจัดการน้ำประปา ในกรณีโอนให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เข้ามาดูแล ได้ส่วนนี้ ได้มีทางบริษัทเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้านได้มีการเสนอ เครื่องกรองน้ำ



ระบบน้ำประปาหมู่บ้านราคาเครื่องละ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินการ
ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ ดังกล่าว โดยยื่นหนังสือไปยังการบริหารจัดการภาค ๕ เพ่ือขอการ
สนับสนุน งบประมาณ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ยื่นเอกสารเพ่ือของบประมาณ ในการสนับสนุน
เครื่องกรองระบบน้ำประปาชุมชน ทั้ง ๓ แห่ ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา หมู่บ้านให้
น้ำประปามีคุณภาพ ในการนำมาอุปโภค – บริโภค ในส่วนของเครื่องกรองน้ำระบบน้ำประปาชุมชนนั้น ต้องใช้
พ้ืนที่ในการติดตั้ง อุปกรณ์นี้ ดังนั้นถ้าได้งบประมาณในการติดตั้งต้องประชุมเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในการ
ติดตั้ง และในส่วนของการประชุมคณะอนุกรรรมการ การบริหารจัดการระบบน้ำประปาชุมชน หน่วยราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ สวนตูมพฤกษา ใช้น้ำฟรี ส่วนราชการ เช่น รพสต.ใช้น้ำ
ฟรี ๒๐ หน่วย วัด ใช้น้ำฟรี ๑๐๐ หน่วย ในส่วนของศาลาพักศพ จะคิดค่าน้ำตามมิ เตอร์ใช้จริง ในการบริหาร
จัดการน้ำประปานั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคิดจากผลประกอบการ ในการดูแลรักษาซ่อมแซม ระบบ
น้ำประปาชุมชนในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจะต้องชี้แจงเหตุผลกับชาวบ้าน และต้องผ่านการประชุมของ    
สภาฯ ในการประชุมสภาฯ อีกครั้ง 

อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ข้าราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผม
ขอสอบถามในส่วนของการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประชาชุมชน ผมเกรงว่าระบบน้ำจะไม่สะอาดเท่าที่ควร เพราะ
เราต้องเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ำ เพราะท่อส่งน้ำมีระยะเวลาการใช้งานมาแล้วหลายปียังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
อาจเกิดสิ่งสกปรกติดตามท่อส่ง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด โครงการดังกล่าว เป็นเพียงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเท่านั้น ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบส่งน้ำ 

ประธาน  ในส่วนของระบบส่งน้ำ ถ้ามีการโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลดูแล ก็จะมีงบประมาณใน
การดำเนินงานในส่วนของการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของการ
ดำเนินการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้สำรวจชาวบ้านในหมู่บ้านของท่าน ว่ามีชาวบ้านท่าน
ใดเข้าข่ายในการของบประมาณในการดำเนินการโครงการนี้และยื่นหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ในการพิจารณาคุณสมบัตใินการช่วยเหลือตามโครงการ ดังกล่าว 



 

รองเกรียงไกร เรียน ประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ ผมนาย
เกรียงไกล สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้ยื่นเอกสารเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ดังกล่าว โดยปีที่ผ่านมา ผมได้ยื่นขอการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างซ่อมแซม บ้านนาง อินทร์ 
กล่ำสระน้อย  แล้วตกไป และในปีนี้ผมขอสนับสนุนงบประมาณอีกครั้ง เพราะนางอินทร์เป็นผู้ป่วยติดเตียง 
และทางบ้านมีฐานะยากจน บ้านพักก็ทรุดโทรม ผมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในการให้การสนับสนุน
งบประมาณ โครงการ ดังกล่าว 

อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ข้าราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ผมขอให้
การดำเนินการการขอสนับสนุนงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ว่าโครงการนี้เข้าข่ายซ่อมแซม 
หรือ ก่อสร้าง 

รองเกรียงไกร เรียน ประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ ผมนาย
เกรียงไกล สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 
ทางส่วนราชการผู้ดำเนินโครงการคงมีการพิจารณาตามขั้นตอนตามวัตถุประสงค์โครงการ ตามระเบียบของ
ทางราชการ คงไม่เป็นที่น่าวิตก แต่อย่างใด 

ประธาน  ผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาง 
อินทร์ กล่ำสระน้อย  

ที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท์ 

  ๔.๓ เรื่อง ชี้แจงเงินบริจาคกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงยอดเงินผู้บริจาคกู้ชีพกู้ภัย โดยยกยอดจากเดือน มิถุนายน 
จำนวน ๑,๒๙๕ บาท รายละเอียด ดังนี้ 

  ยอดบริจาค 

  ๑.งานศพ นางจิตร ๕๐๐ บาท 

  ๒.งานศพ นางดวง ๑,๐๐๐ บาท  

  ๓.งานศพ นายทศพล ๕๐๐ บาท 

  ๔.งานศพนางเสิง ๕๐๐ บาท 

  ๕.งานศพนายมะ ๑,๐๐๐ บาท 



  ๖.งานศพนายกิตติศักดิ์ ๕๐๐ บาท 

  ๗.งานศพนางข่อ ๕๐๐ บาท 

  ๘.งานศพนายยุทธศักดิ์ ๕๐๐ บาท 

  ๙.งานศพนางสมตัว ๑,๐๐๐ บาท 

  ๑๐.งานศพพ่อใหญ่ผล ๕๐๐ บาท 

  ๑๑.งานศพพ่อใหญ่ปลั่ง ๕๐๐ บาท 

  ยอดเบิก 

  ๑.ซ่อมระบบไฟ ๕๐๐ บาท 

  ๒.ซื้อชุดกาแฟ ๑,๐๐๐ บาท 

  ๓.น้ำมัน ๑๐๐ บาท 

  ๔.ซ่อมเครื่องตัดหญ้า ๕๐๐ บาท  

  ๕.ค่าโทรศัพท์ ๑๐๐ บาท 

  ๖.ซ่อมรถ ๕๐๐ บาท 

  สรุป ยอดรวม คงเหลือเงินบริจาค จำนวน ๗,๙๔๕ บาท 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๔.๔ เรื่อง ชี้แจงข้อราชการประชุมอำเภอปักธงชัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ประธาน  เชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

รองไตรภพ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ ผมนายไตรภพ นิธิ
การุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมในการประชุมประจำเดือน ของทางอำเภอปักธงชัย ซึ่งมีข้อราชการที่สำคัญ ดังนี้ 

๑.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพร พร้อมทั้ง 
สวมเสื้อสีเหลือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

๒.การรับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง โดยทางศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอปักธงชัยรับสมัครบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ทางอำเภอจะขึ้นบัญชีได้ไม่
น้อยกว่า ๒๐ ท่าน ทางอำเภอจึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยประสานการรับสมัคร
ได้ที่ นายพิชาญ ตราผักแว่นปลัดอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๑๘๗๘๖๓๗ 



๓.มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ โดยทางจังหวัด
นครราชสีมา ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกคนต้องรายงาน
ตัวกับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่มาถึงที่พัก แล้วทางเจ้าหน้าที่ อสม 
รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส ต้องกักตัวสังเกตุ
อาการ ณ ที่พัก (Home Quarantine) เวลา ๑๔ วัน เว้นแต่มีหนังสือรับรองจากสถานที่กักตัวที่ภาครัฐ จัดให้ 

 ๔.โครงการพานิชย์ร่วมใจสู้ภัย โคโรนา ๒๐๑๙ ลดราคาช่วยประชาชน โดยจังหวัดนครราชสีมา 
กำหนดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้โคโรนา โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓ -
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หน้าลานเอนกประสงค์อำเภอปักธงชัย จึงขอเชิญชวนเกษตรกร นำสินค้ามา
จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 
 ๕.สำนักงานเกษตรกรอำเภอปักธงชัย แจ้งประกาศขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ปี ๒๕๖๓  
 ๖.หน่วยสัสดีอำเภอปักธงชัย แจ้งการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
อำเภอปักธงชัย ในวันที่ ๒๗,๒๙,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๗.การปรับปรุงหอประชุมอำเภอปักธงชัย โดยทางนายอำเภอปักธงชัยเห็นควรปรับปรุงห้องประชุม
อำเภอปักธงชัย โดยการติดแอร์ และรับบริจาค โดยทางท่านนายอำเภอปักธงชัย ได้บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท 
กำนัน ทุกตำบล ในอำเภอปักธงชัย คนละ ๒,๐๐๐ บาท ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน อำเภอปักธงชัย คนละ 
๑,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน อำเภอปักธงชัย คนละ ๘๐๐ บาท 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

  ๕.๑ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  

ประธาน  เชิญนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
กระผม      นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้าน คลองวัด ในส่วน
ของการซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ได้มีการรับประกัน หรือไม่ เพราะได้ประสบปัญหาโดยทางช่างได้
ออกมาซ่อมแซมแล้ว แต่ก็ยังชำรุด อีก 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ ไม่ได้มีการรับประกัน โดยสมาชิกสามารถแจ้งจุดที่เกิดความชำรุดเข้ามายังองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เพ่ือที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะได้ดำเนินการจ้างเหมาช่างออกซ่อมแซม 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 



     ๕.๒ เรื่องหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  

ประธาน   เชิญ นางหนูริ้ว กล่อมพรหมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

อบต.หนูริ้ว  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรหมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ บ้านสะแกงาม 
ขอแจ้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านชำรุดยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการประกันระบบเสียงตามสาย
บ้านสะแกงามนั้นได้มีการรับประกัน และผมจะรับเรื่องไว้และแจ้งให้กองช่างเข้าดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

  ๕.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างถนน ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ทางกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 
คงเหลือเพียง หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนหอม ขั้นตอนอยู่ระหว่างรอช่างผู้รับเหมาเข้ามายื่นเอกสาร  

ที่ประชุม    - รับทราบ – 

  ๕.๔ เรื่อง โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

นายก     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระผม      
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
กระผมได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยด้านการใช้รถ หรือความปลอดภัยทางด้าน
อาชญากรรม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หรือ
เพ่ิมเติมจุดเสี่ยง ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือความปลอดภัย และช่วยชาติประหยัด
พลังงานไฟฟ้า อีกทาง 

ที่ประชุม - รับทราบ –  

 

 

 



๕.๕ เรื่อง ความคืบหน้าการพิจารณาของศาลกรณีที่ดิน 

อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าราชการ กระผม         
นายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ขอทราบความคืบหน้า
การพิจารณาของศาลกรณีที่ดินกลุ่มทำนาตูม  

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 โดยสามารถยื่นอุธรณ์ ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และไม่เกิน 
๓ ครั้ง ในส่วนของกลุ่มทำนาตูมได้มีการประชุม ที่วัดวังวารีวน ข้อสรุปในการประชุม โดยจะฟ้องกลับแก่โจทย์
ให้ถึงที่สุด และได้ตั้งคณะกรรมการกลุ่มเพ่ือดำเนินการในส่วนของคดี จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นางนาที สังคะ
รักษ์ นายเชาว์ ไม้สูงเนิน และนางรัชนีย์ โครวัตร เป็นคณะกรรมการกลุ่มทำนาตูม และขอมอบหมายทางด้าน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มนาตูม ได้ชี้แจงความคืบหน้าต่อ
ที่ประชุมสภาฯ เพื่อที่ทางสมาชิกสภาฯ จะนำข้อมูลแจ้งให้กับทางชาวบ้านทราบเป็นระยะ   

เลขานายกฯ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบลตูม 
ดิฉัน นางรัชนีย์ โครวัตร เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของความคืบหน้ากรณีกลุ่มทำนาตูม
ตกเป็นจำเลย กรณีที่โจทย์ยื่นฟ้องกลุ่มทำนาตูม โดยศาลพิพากษา ว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีแก่จำเลย โดย
โจทย์อ้างครอบครองที่ดิน ดังกล่าว ศาลจึงพิพากษาให้ยกฟ้อง และโจทย์ต้องชดใช้เงินค่าทนาย แก่จำเลย 
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และเงินประกันทรัพย์ จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท และจากการประชุมและแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มทำนาตูม และมติที่ประชุมให้ดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด และขั้นตอนอยู่ที่การ
แต่งตั้งทนายดำเนินการทางกฎหมายต่อไป และเราได้แต่งตั้งทนายไปแล้ว ทางด้านทนายจะแจ้งให้ทาง
คณะกรรมการทราบเป็นระยะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพ่ิมเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 

ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
        
 
        
                 
 



 
        
     
      
 
  
   
 
 
 
 
  


