
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๔ 

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.  หมู่ที่๑ 
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 นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๗ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๑ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑  
๒๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๒๗ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๘ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๒๙ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๐ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๑ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ ส.อ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 ผู้ขาดประชุม 
๑ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๓ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าร่วมประชุมเมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่องข่าวการเลือกตั้ง 
ประธาน กกต.ได้เสนอวันเลือกตั้งต่อ ครม. คือวันที่ ๒๑ มี.ค. หรือวันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๔ ซึ่งเมื่อ กกต.
ประกาศแผนจัดการเลือกตั้งแล้ว นายกเทศมนตรีตำบล นายกเทศมนตรีเมือง และนายกเทศมนตรีนคร จะพ้น
จากตำแหน่งทันทีสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล จะใช้กฎหมายเดียวกับการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นปี ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ กกต.จัดการแบ่งเขตเลือกตั้งเกือบแล้วเสร็จทั้งหมด เหลือเพียงพ้ืนที่ จ.ระนอง และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
คาดว่าจะแบ่งเขตเสร็จสิ้น พร้อมส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งจะ
ยึดข้อมูลจำนวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทยปี ๒๕๖๒ ที่ประกาศเมื่อเดือน มี.ค.๒๕๖๓แหล่งข่าวระบุ
ด้วยว่า สำหรับการเลือกตั้งระดับเทศบาลจะแบ่งตามระดับคือ พ้ืนที่เทศบาลตำบล จะเลือกนายก ๑ คน และมี
การแบ่งเขตเลือกตั้ง ๒ เขต มีสมาชิกสภาฯ เป็นทีม สมัครทีมละ ๖ คน หรือหมายถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือก
สมาชิกสภาฯ ได้ ๖ คนพ้ืนที่เทศบาลเมือง จะเลือกนายก ๑ คนในบัตร ๑ ใบเช่นกัน แต่เขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาจะแบ่งเป็น ๓ เขต เขตละ ๖ คน ส่วนพ้ืนที่เทศบาลนคร เลือกนายก ๑ คนในบัตร ๑ ใบ แต่การเลือก



สมาชิกสภา จะแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น ๔ เขต เลือกได้เขตละ ๖ คนมีรายงานด้วยว่า จากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-๑๙ กกต.พิจารณาที่จะขยายวันลงคะแนนเลือกตั้งตามอำนาจ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา ๑๑ 
วรรค ๓ กำหนดว่า กกต.อาจมีคำสั่งให้ย่นหรือขยายเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้งได้ตามความจำเป็น 

 ที่ประชุม - รับทราบ –  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยและสินค้าและบริการ 

ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

รองนายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมด้วยคณะกรรมการอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องห้ามขายสินค้าอุปกรณ์เสริมจมูกแบบ
ไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน เป็นการชั่ วคราว ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซ
ไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว โดยขอให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปรับทราบ เพ่ือเป็นการแจ้งเตือน อันตราย และคุ้มครองผู้บริโภคให้รับความปลอดภัยจากสินค้า
และบริการ  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง การเฝ้าระวังกลุ่มพ่อค้ารับซ้ือหมูรถเร่โกงตาชั่ง 

ประธาน          เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

รองนายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยกรมการค้าภายในแจ้งว่ามีกลุ่มพ่อค้ารถ
เร่โกงตาชั่ง น้อยลงกว่าความเป็นจริง ๑๑๗ กิโลกรัม คิดเป็นเงิน ๘,๑๙๐ บาท เป็นความผิดมาตรา ๗๕/๑ 
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม และความผิด
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๐ ใช้เครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพ่ือเอาเปรียบทางการค้า ดังนั้นหากประชาชน
ทราบเบาะแส หรือพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน ๑๕๖๙   

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

  ๕.๑ เรื่อง ความคืบหน้าการแบ่งแนวเขตที่ดินสวนตูมพฤกษา 

ประธาน           เชิญหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

หน.สป  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ผมนายธานินท์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อย่างที่เราได้ทราบเรื่องการขอใช้
พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ และเป็นพ้ืนที่เกษตร แห่งการเรียนรู้สวนตูม
พฤกษา โดยในส่วนของความคืบหน้าทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเทคนิค
ปักธงชัย โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญประชุมโดยหาข้อตกลงเรื่องแนวเขตพ้ืนที่ โดย
ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้พ้ืนที่ทางทิศใต้ เป็นเนื้อที่ 
๓๕ ไร่ และแนวเขตต้องห่างจากสิ่งปลูกสร้าง ๖ เมตร จากแนวเขตแดน และมีความเข้าใจผิดของทาง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย โดยทางวิทยาลัยเทคนิคได้ร่วมหารือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และได้ออก
สำรวจแนวเขต โดยทางผู้ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตูมได้ตกลงกัน โดยจะขยับความห่างจากสิ่งปลูกสร้าง 
๖ เมตร จากแนวเขตแดน เป็น ๑๐ เมตร ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เห็นชอบ หรือไม่อย่างไร 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการฝังแนวเขตห่างจากอาคารสิ่งปลูกสร้าง ๑๐ เมตร จากแนว
เขตแดน 

ที่ประชุม - เห็นชอบ –  

  ๕.๒ เรื่อง ความคืบหน้าของกลุ่มทำนาตูม  

อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ ผมอยากสอบถาม
ความคืบหน้าของกลุ่มทำนาตูม ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร 

ประธาน  ในส่วนของความคืบหน้ากลุ่มทำนาตูมที่มีการฟ้องร้องต่อศาล ปัจจุบันมีการฟ้องขับไล่ เรียก
ค่าเสียหายจากโจทย์ และ โจทย์ได้ยื่นอุทรณ์ต่อศาล โดยรอศาลนัดประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้ และ
ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ –  

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  

ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๐.0๐  น. 

 
         
 
 
 
 



 
         

 
 
 
 

 
 
 
  


