
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ 

วันที่ ๑๙ มีนาคม  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 นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๘ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๑ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๒ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๔ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๕ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๖ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๑๗ นายประยูรเอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๑๘ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๑๙ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๐ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๑ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๒ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๓ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๔ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๒๕ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
  



 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
๒ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๓ นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๔ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๖ 
๕ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๗ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๘ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
  

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกเข้าร่วมประชุมเมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ประธาน            กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่อง แจ้งการลาประชุมประจำเดือน มีนาคม 
ประธาน  ได้รับแจ้งจาก นายยวน จอเกาะ สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ ขอลาประชุม ไม่สามารถมาร่วม
ประชุมในครั้งนี้ได ้ 
ประธาน  ด้วยวัดป่าสำราญธรรมได้แจ้งว่า ได้ยุติการบริการประชาชนในการให้ความช่วยเหลือหีบศพ 
แก่ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ได้มอบหมายให้วัดวังวารีวนเป็นตัวแทนในการให้บริการประชาชน ใน
เรื่องของผู้เสียชีวิต ในเขตตำบลตูม สามารถรับหีบศพได้ที่วัดวังวารีวน 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

 ๔.๑ เรื่อง การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ 
วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะมีเจ้าหน้าที่
เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔  คือนางชอบ กลิ่นตะคุ และทางผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ได้กำหนดจัดงานมุทิตาจิต ครู ชอบ กลิ่นตะคุ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิต โดยพร้อมเพรียง
กัน 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง การจัดงานวันสงกรานต์ 

ประธาน          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการจัดงานวันสงกรานต์ ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน 
๒๕๖๔ ทางรัฐบาลได้ประกาศวันหยุดตั้งแต่ วันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษกิจของประเทศ และขอให้ทุกพื้นที่ ที่จะจัดงาน สาดน้ำ ปะแป้ง ทำได้เฉพาะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
สรงน้ำพระ และประเพณี ดั้งเดิมเท่านั้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะดำเนินการจัดงาน ณ วัดวัง
วารีวน ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ช่วงเช้า และ วัดพรหมราช ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ช่วงเย็น ในส่วน
ของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม จะมีการตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณ หน้าปากทางเข้าบ้านสวนหมาก ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็น
ผู้ดูแลความสงบเรียบร้อย ในหมู่บ้านของตน  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๓ เรื่อง การการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ 

ประธาน          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยได้รับแจ้งจากกองคลังว่างบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาลประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ทางรัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมายัง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงขอชะลอการจัดโครงการไปก่อนจนกว่าทางรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาให้ 

   



  ๔.๔ เรื่อง การขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์(ทำเลเลี้ยงสัตว์)   

ประธาน          เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยทางสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาปักธงชัย ได้
ออกมาสำรวจที่ดินสาธารณะประโยชน์(ทำเลเลี้ยงสัตว์)ซึ ่งทางวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย และทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมขอใช้ที่ดินดังกล่าว เพ่ือจะได้จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ ต่อไป 

ทีป่ระชุม - รับทราบ – 

  ๔.๕ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดพายุฤดูร้อน 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมกรมที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนให้ระวังพายุฤดูร้อน
ในช่วงวันที่ ๑ – 4 มีนาคม 2564 ซึ่งประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝน
ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกจะมีผลกระทบในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2564 ดังนั้น กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงขอให้เกษตรกรและประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่
แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้
ด้วย โดยเฉพาะสวนไม้ผลซึ่งเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายปี เกษตรกรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
รับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนได้ท้ังภัยแล้ง ลมพายุ และน้ำท่วมไว้ล่วงหน้า 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๖ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้
ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าปี๒๔๖๔ประเทศไทยจะเช้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์เปีนด้นไปซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิจะเริ ่มสูงขี้นและตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นด้นไปจะมี
อากาศร้อนอบอ้าวและแห้งความชื้นในอากาศมีน้อยและมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศ
ไทยตอนบนเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๔๖๔ เป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับมาตรการรองรับสถานการณ์ชาดแคลนน้ำฤดูแล้ง  ปี ๒๔๖๓/๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการ ตาม
แนวทาง ดังนี้ 

  ๑. ใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ในการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการใน ๓ กลุ่มภารกิจหลัก ประกอบด้วย 

  ๑.๑ กลุ ่มพยากรณ์ โดยให้จัดตั ้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ภายใต้โครงสร้างกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาพอากาศ
และหน่วยงานด้านการบริหารจัดการตลอดจนฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ทำหน้าที่ติดตามสภาพ อากาศและระดับน้ำ



ในแหล่งเก็บน้ำต่างๆพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ข้อมูลเชิงวิชาการและสภาพขอเท็จจริงเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำในด้านต่าง ๆ 

  ๑.๒ กลุ่มบริหารจัดการน้ำ โดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคณะทำงานชอง จังหวัด 
มีหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อวางแผนการใช้น้ำในลักษณะต่าง ๆ ทั้งเพื่อการ
อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับปริมาณ น้ำต้นทุน 
รวมทั้ง กำหนดแนวทาง ในการระบายน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ให้เป็นไปอย่างครอบคลุม สอดคล้อง
กับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ โดยหากมีแนวโน้มเกิดการขาดแคลนน้ำในกรณีต่าง ๆ ให้เร่งเสนอ ผู้มีอำนาจตาม
กฎหมายในการสั่งการหน่วยงานเช้าดำเนินการแก้ไขปัญหาในทันท ี

  ๑.๓ กลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ,น้ำ ให้จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยบูรณาการหน่วยปฏิบัติการจากทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน เช้า
ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหากรณีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค
ของประขาขนเป็นลำดับแรก พร้อมทั้งกำหนดแบ่งพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ และมอบหมาย หน่วยงาน/
ภารกิจ ตลอดจนหน่วยสนับสนุน ให้ครอบคลุมในแต่ละพ้ืนที่ 

  ๒. ให้สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ครอบคลุมถึง ระดับ
หมู่บ้าน/ชมขน พร้อมทั้ง ประสานการปฏิบัติร่วมกับโครงการชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานที่เกี่ยวช้องในการกำหนดแผนรองรับ อาท ิจัดทำแหล่งสำรองน้ำดิบ แผนการวางท่อน้ำประปา แผน
รับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำโดยตรง และแผนจัดสรรน้ำดิบ เพื่อให้การผลิตน้ำประปาเพียงพอต่อ ความต้องการ
ของประซาซนในพ้ืนที ่
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  ๔.๗ เรื่อง สวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ค่าตอบแทนสิทธิและสวัสดิการ (อปพร) ได้รับแจ้งจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมปอ้งกันและบรรเทา สาธารณภัยในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มือยู่ใน ปัจจุบัน และเห็นขอบให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นประขาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ ดังกล่าวให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

  ๑. ค่าตอบแทนกรณีสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๔๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๐ ใน
อัตราต่อคนต่อวัน ดังนี้ 

   

 



  ๑.๑ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐๐ บาท 

  ๑.๒ กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน ๔ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย 

จำนวน ๒๐๐ บาท 

  ๑.๓ กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน ๘ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จำนวน ๓๐๐ บาท ทั่งนี้ให้
คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

  ค่าตอบแทนช้างด้น เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับ เมื่อมีการสั่ง
ใช้เป็นรายครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่อ้างอิง มาจากอัตรา
ค่าแรงขั้นตํ่าที่สะท้อนค่าใช้จ่ายประจำวันของบุคคล ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับสภาวะ
เศรษฐกิจขณะนั้น อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและ อัตราค่าแรง
ขั้นตํ่าเพ่ิมข้ึน ก็อาจเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจ
และค่าครองชีพต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นด้นสังกัด  และเป็นผู้สั่งใช้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแต่ละแห่งมีฐานะทางการเงินการคลังที่แตกต่างกัน  การกำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จึงต้องคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังและต้องไม่เป็นภาระแก'หน่วยงาน ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งมีความ
เสี่ยงสาธารณภัยที่แตกต่างกัน ทั่งพ้ืนที่ ประเภท จำนวน ความเสียหาย จึงเป็นดุลพินิจ    
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  ๔.๘ เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามที่จังหวัดนครราชสีมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่ง พิจารณาจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมศึกษาดูงานตามอำเภอ ต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ อย่างน้อย ๑ โครงการ และให้รายงานแบบรายงานการ
ฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิท ๑๙ ทางองค์การอบริหารส่วน
ตำบลตูมกำลังศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณา ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางราชการ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

  ๕.๑ เรื่อง ความคืบหน้ากรณีการฟ้องร้องกลุ่มทำนาตูม 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๗ ผมอยากสอบถามถึงความคืบหน้ากลุ่ม
ทำนาตูมท่ีได้มีการฟ้องร้อง ว่ามีการดำเนินการถึงขั้นตอนใด   

ประธาน           เชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามที่ศาลชั้นต้น ได้พิจารณาในกลุ่มทำนาตำบลตูม ชนะคดีกับผู้
บุกรุกและขอให้ผู้บุกรุกย้ายออกจากพื้นที่ แต่ผู้บุกรุกขออุธรณ์ คดี และทางศาลอุธรณ์ได้นัดไปฟัง แต่เกิดการ
ระบาดของโรคติดต่อ โควิท ๑๙ จึงได้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 



ที่ประชุม รับทราบ 

  ๕.๒ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที ่๗ ผมอยากทราบเรื่องการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่าจะดำเนินตการเมื่อไหร่ อย่างไร 

ประธาน           เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในเรื่องของการฉีดวัคซีน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมยัง
ติดขัดเรื ่องงบประมาณ เนื่องจากรัฐบาลยังมิได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ ถ้าได้รับการจัดสรร
งบประมาณจะรีบดำเนินการในส่วนต่างๆ 
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  ๕.๓ เรื่อง การโอนกิจการประปา 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๗ ผมอยากสอบถามถึงความการโอน
ประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๓ จุด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดูแล 

ประธาน           เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมผมขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 

หน.สป  เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รองนายก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของการโอน
ประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๓ จุด ของตำบลตูม โดยทางชาวบ้านและคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ได้ยื่นเรื่องขอโอน
ประปาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมเป็นผู้ดูแล ผมได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอยกเว้นระเบียบว่าด้วยระบบประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันยังรอหนังสือตอบกลับมายัง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ถ้ามีการตอบกลับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๕.๔ เรื่อง โครงการขุดสระประชารัฐ 

ส.อบต.บุญชอบ เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ในส่วนของโครงการประชารัฐ ในการ
ดำเนินการขุดสระ ในพ้ืนที่ ตำบลตูม โดยเหลือพ้ืนที่ จำนวน ๒ สระ สำหรับผู้ที่สนใจ ให้ยื่นเอกสารที่ผม ผมจะ
ดำเนินการส่งเอกสารที่เกษตร ให้อีกครั้ง  

ที่ประชุม รับทราบ 

   

 



  ๕.๕ เรื่อง การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
ธานินท์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้ทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน
การเกิดโรคไข้เลือดออก โดยเสนอต่อคณะกรรมการ สปสช.ตำบลตูม โดยทางคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
โดยในปีนี้คงฉีดเฉพาะหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อ เท่านั้นคงไม่ได้ฉีดทุกหมู่บ้าน เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวน
มาก 

ที่ประชุม - รับทราบ –  
  ๕.๖ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

อบต.สุรสิทธิ์ เรียน รองประธานสภาฯ ฝ่านบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะประจำหมู่บ้านไม่ทราบว่าทำการซ่อมแซมวันไหน อย่างไร 

นายก  เรียนท่าน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิ
พรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการซ่อมแซม โดยให้แจ้งจุดที่เสีย มายังกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม และภายในเร็วๆนี้ผมจะให้กองช่างประสาน ช่างออกซ่อมแซม 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  

ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๑.0๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



         
 
 
 

 
 
 
  


