
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
............................................................... ............................................... 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ นายสำรวย  กายจะโปะ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๕ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๗ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๘ นายธีรวุธ  พลตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๙ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๐ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๑ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๓ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๔ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๕ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๖ นายใบ  สุขตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๑๘ นางชอบ กลิ่นตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๑๙ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ 
๒๐ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๕ 
๒๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๖ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายไพโรจน์ จุลผักแว่น  ผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 



๕ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๗ นายสมหมาย ประโรกิจจักร์  คนงานทั่วไป 
๘ นายประสาร หุนตะคุ  ผู้ใหญ่บ้านบุพระเมือง 
๙ นางกรรณิการ์ สุทธิประภา  ผู้ใหญ่บ้านโนนวังหิน 
๑๐ นายประจวบ ไกลพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุโพธิ์ 
๑๑ นายอานนท์ ติ่มสูงเนิน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสวนหมาก 
  
  
 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม นายสำรวย กายจะโปะ 
เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื ่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี           
นายสมนึก แรมฉิมพลี ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  ๑.๑ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 
  ขนาดเล็ก (PM๒.๕) 

ประธาน ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องของทุกปี จะเกิดสถานการณ์     
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕) มีค่าเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความ
เสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าจำนวนมาก รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรณีการเผาในพื้นที่
เขตทางหลวง ส่งผลกระทบให้จังหวัดนครราชสีมาสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและ ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕) ปีพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันตลอดจนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM๒.๕) ให้สมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การเผาฟาง ในพื้นที่การเกษตร และการจุดไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดเพลิงไหม้ เพ่ือเป็นการป้องกันและเป็นการดำเนินตามนโยบายของทางจังหวัดนครราชสีมา   

ที่ประชุม  รับทราบ 

๑.๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม        
ยาเสพติดระดับพื้นที่ 

ประธาน  ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม  



ยาเสพติด แห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้ยกเลิกคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์ อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพ้ืนที่ และได้มีคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๒/
๒๔๖๔ ลงวันที่, ๑๗ มกราคม ๒๔๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ระดับพื้นที่ ประกอบด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์อำนวยการ
ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เทศบาลนคร/เมือง/ตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ว เพื ่อให้การปฏิบัติหน้าที่ชองโครงสร้างองค์กรกลไก การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบ 
เพ่ือประสานการปฏิบัติ 

  ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับ
พ้ืนที่ จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติตระดับต่าง ๆ และ พ้ืนที่เฉพาะ 
เป็นกลไกบูรณาการ การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ 

  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของโครงสร้างองค์กร กลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในระดับพื ้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนปฏิบัติการด้านการป้ องกันและ
ปราบปราม ยาเสพติด และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑.๒(๑)ข้อ ๒
ข้อ ๕ข้อ ๖ และข้อ ๘ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังนี้ 

  ๑. ให้ยกเลิกคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ จำนวน ๒ 
คำสั่ง ได้แก่  

  ๑.๑ คำสั ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที ่ ๑๔/๒๕๖๓       
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระดับ พ้ืนที ่   

  ๑.๒ คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่  ๗/๒๕๖๔ ลงวับที่ 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรุงเทพมหานคร 

  ๒. จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ 

ประกอบด้วย 



  ๒.๑ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เรียกโดยย่อว่า ศอ.ปส.จ. 
เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด 

  ๒.๒ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า 
ศอ.ปส.กทม. เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

  ๒.๓ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เรียกโดยย่อว่า คป.ปส.อ. เป็น
กลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อำเภอ 

  ๒.๔ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต เรียกโดยย่อว่า ศป.ปส .ข. เป็น
กลไก บูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่เขต 

  ๒.๕ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนคร/เมือง/ตำบล/องค์การ 
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา เรียกโดยย่อว่า ศป.ปส.อปท. เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยา เสพติดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๖ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรียกโดยย่อว่า ศอ.ปส.ขอบ. เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่
ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ๒.๗ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อ
ว่า ศอ.ปส.จชต. เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้    

  ๓. ให้ผู้อำนวยการ ศอ.ปส. และ ศป.ปส. ระดับพ้ืนที่ มีอำนาจในการปรับปรุงองค์ประกอบ 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผู้อำนวยการ กรรมการ เลขานุการและการสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่ 

  ๔.ให ้  ผ ู ้อำนวยการ ศอ.ปส. และ ศป.ปส. ระด ับพื ้นท ี ่  ม ีอำนาจในการแต ่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน ข้าราขการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

  ๕. คำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ
หน้าที่ ตามผนวกแนบท้าย 

  ๑.๑ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้อำนวยการ 

  ๑.๒ รองนายกเทศมนตรี/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองผู้อำนวยการ 

  ๑.๓ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล   กรรมการ 

  ๑.๔ ผู้แทนหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่   กรรมการ 



  ๑.๕ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ    กรรมการ 

  ๑.๖ ผู้แทนโรงพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ (ถ้ามี)  กรรมการ 

  ๑.๗ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ กรรมการ 

  ๑.๘ พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล   กรรมการ 

  ๑.๙ ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอ    กรรมการ 

  ๑.๑๐ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   

   ขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ี     กรรมการ  
  ๑.๑๑ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ (ถ้ามี) กรรมการ 

  ๑.๑๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ กรรมการ 

  ๑.๑๓ กำนันท้องที ่     กรรมการ 

  ๑.๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหาร  

   ส่วนตำบลเห็นชอบ จำนวน ๓- ๕ คน   กรรมการ 

  ๑.๑๕ ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ข้าราชการ           

   ที่ได้รับมอบหมาย                กรรมการและเลขานุการ  

๑.๑๖ ข้าราขการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒. อำนาจหน้าที่ 

  ๒.๑ สำรวจ และรวบรวมข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกรายในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง
ให้มี การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดขอบ 

  ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อำเภอ รองรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดของอำเภอ 
  ๒.๓ กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด โดย
ครอบคลุมด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ การดำเนินการให้ผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ดำเนินการ ด้านการ
บำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมไปถึงการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ ผ่าน การ
บำบัดรักษา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผ่าน การ
บำบัดรักษา 



  ๒.๔ ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหมู ่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

  ๒.๕ จัดกิจกรรมพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ มีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

  ๒.๖ สนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยศูนย์อำนวยการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ในภารกิจ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้งงบประมาณการดำเนินการทั้งเงินอุดหนุน จาก 
  ส่วนกลาง (ลานกีฬา สร้างภูมิคุ้มกันทั้งในและนอกสถานศึกษา) และงบประมาณที่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ 

  ๒.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวมเสนอต่อศูนย์
อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ 
และระบบ สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด  

  ๒.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที ่๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ผมมอบหมายผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมขอชี้แจง
รายละเอียด ดังนี้ 
  ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  เนื่องจากโครงการซ่อมแซมสะพานไม้  หมู่ที ่ ๔  สายสวนยายหอม  มี
งบประมาณดำเนินการจำนวน  ๙๙,๐๐๐.-บาท  ตั้งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง     



งบลงทุน  ในขณะตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวยังไม่เกิดการพังทลายลง งบแผนที่ตั้งไว้จึงไม่
พอเพียงต่อการดำเนินโครงการ กองช่างจึงเสนอใช้งบประมาณจากค่าวัสดุและจ้างเหมาแรงงาน  ซึ ่งใช้
งบประมาณมากกว่าและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 คำชี้แจงขอโอนงบประมาณ 
 โครงการเดิม 
 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้  หมู่ที่ ๔  สายสวนยายหอม  จำนวน  ๙๙,๐๐๐.-บาท 
 โครงการใหม่ 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑๔  สายบ้านนางไพร-บ้านนางฐิตินันทร์               
ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๔๙.๐๐ เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  ๐.๒๐  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๑๔๗  ตารางเมตร   
 ข้อเสนอ 
 รายการใหม่/โครงการใหม่  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  หน้าที่ ๑๕๓    
ลำดับที่ ๖๓  สายที่ ๓  
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑          
(แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒  และ ๓  พ.ศ.๒๕๔๓)  ข้อ ๒๗  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ 
หรือประมาณการรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง  

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 

ประธาน ผมขอพักการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ และขอเชิญทุกท่านร่วม
รับประทานอาหาร และนัดประชุมในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประธาน กล่าวเปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ  

 ๕.๑ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ 

ประธาน เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

ปลัด เรียนประธาน รองประธานสภาฯ ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู ้นำชุมชน           
ผมนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทาง



ราชการ อาศัยอำนาจตาม มาตราที่ ๖  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ 
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิ์ ได้อย่างถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่ืน ดังนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างมีระบบ และถูกต้อง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ และม ีการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสาร ผ ่านทางเว ็บไซต์  
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ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๒ เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการฉีดวัคซีน 

ประธาน เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
ปลัด เรียนประธาน รองประธานสภาฯ ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู ้นำชุมชน          
ผมนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีความสำคัญทั่วโลก 
เนื่องจากโรคนี้มีความรุนแรง มีอัตราการตายสูงมาก และปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคได้ดีพอ จากข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก พบว่าโรคพิษสุนัขบ้าได้แพร่ไปทั่วโลกถึง ๑๕๐ ประเทศ ทั่วทุกทวีป ยกเว้นในแถบทวีป
แอนตาร์กติกา (Antarctica) โดยอัตราการเกิดโรคสูงที่สุดในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศอินเดียสำหรับ
ประเทศไทยโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากในระยะเวลากว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามาตลอดจากข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน พบจำนวน
ผู้ป่วย ๕-๒๖ รายต่อปี (รูป ๑) หรือมีอัตราการเกิดโรค๐.๐๑-๐.๐๔ รายต่อแสนประชากร แม้ว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวแนวโน้มของโรคจะลดลง แต่หากเปรียบเที่ยบในช่วง ๕ ปีหลัง จะพบว่าอัตราการเกิดโรคมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นเท่าตัว โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้นเป็นข้อมูลเพียง ๘ เดือน คือ ๑ มกราคม ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
พบผู้ป่วยสูงเท่ากับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งปี และถึงแม้โรคนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยจำนวนน้อยกว่าโรคติดเชื้ออื่นๆ ใน
ประเทศไทย แต่โรคนี้ก็ยังเป็นโรคที่มีความสำคัญ เพราะผู้ป่วยทั้งหมดที่รายงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง
ปัจจุบันนั้นเสียชีวิตทุกราย 
 จากแนวโน้มการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนสูงขึ้นในช่วง ๕ปีที่ผ่านมานั้นสอดคล้องกับข้อมูลที่
พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่สูงขึ้นในสัตว์ จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ผลการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาการติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน พบว่า แนวโน้มการตรวจพบการติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้าจากสัตว์สูงขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่ละปี โดยเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบสิ่งส่งตรวจที่มีการติดเชื้อโรคพิษสุนัข
บ้าสูงถึง๑,๑๘๙ สิ่งส่งตรวจ จากทั้งหมด ๗,๔๓๔ สิ่งส่งตรวจ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ ซึ่งสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาที่
พบเพียงร้อยละ๒.๔-๑๐.๐ 

http://www.abttoom.com/


 สำหรับจังหวัดที่ควรได้รับการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นพิเศษ ได้แก่ จังหวัดที่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และจังหวัดที่กรมปศุสัตว์ประกาศ
เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตว์ จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบผู้ป่วยโรคนี้ทั้งหมด ๑๑ จังหวัด ได้แก่ 
ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กาฬสินธุ์ หนองคาย บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ยโสธร พัทลุง สงขลา และตรัง๓
ส่วนจังหวัดที ่กรมปศุส ัตว ์ประกาศเป็นเขตระบาดในสัตว ์ มีทั ้งหมด ๒๘ จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย เชียงราย พิจิตร นครสวรรค์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง สรุาษฎร์ธานี และสงขลา 
 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ ๑) และขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างและ มีวัคซีนพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ นั้น 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่าได้อนุมัติรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา น ำ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนไปจัดซื้อเพื่อนำมาฉีดตลอดระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการ สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงขอให้จังหวัดแจ้งคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบา้สำหรับสัตว์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการจัดหาวัคซีนในการดำเนินการ ตามโครงการ
ดังกล่าว โดยสามารถปรับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ข้อแนะนำของกรมปศุสัตว์ ดังนี้  
 ๑. ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากกระทรวงสาธารณสุข  
 ๒. มีความคุ้มโรคในสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนนานอย่างน้อย ๑ ปี  
 ๓. วันหมดอายุของวัคซีน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับจากวันที่ตรวจรับ  
 ๔. สามารถใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว โค และกระบือ  
 ๕. อุณหภูมิการเก็บรักษา อยู่ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส 
อบต.วีนชน เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ในส่วนของโรค
พิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตราย ไม่ว่าจะเกิดกับ เด็ก หรือผู้ใหญ่ ดังนั้นผมขอเสนอให้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดโรค ดังกล่าว 
ปลัด เรียนประธาน รองประธานสภาฯ ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู ้นำชุมชน          
ผมนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข



บ้านั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำลังเร่งดำเนินการ ในการจัดหา ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้
ทราบ อีกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
รองนายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลตูม และในช่วงนี้เกิดพายุ
ลมแรง ทำให้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ โค่นล้มกรีดขวางการจราจร และผมได้ประสบกับเหตุการณ์ ดังกล่าว โดยได้มี
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป้องกัน พนักงาน ได้เข้าพื้นที่ในการนำต้นไม้ออกจากผิวจราจร โดยในการดำเนินงาน
นั้นได้พบว่า ยังขาดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ลากจูง และเลื่อยยนต์ของทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ประสิทธิภาพในการใช้งานไม่เต็มที่ และมีเพียง ๑ เครื่อง อาจไม่เพียงพอ ต่อการ
ดำเนินงาน ดังนั ้นอาจมีการดำเนินการจัดซื ้ออุปกรณ์ ดังกล่าว เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที ่
อบต.เกรียงไกร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ผมเห็น
ด้วยกับการจัดซื ้อเลื ่อยยนต์ เพิ ่มเติม เพราะถ้าเกิดปัญหาพร้อมกันหลายจุด อาจไม่มีเครื ่องมือในการ
ดำเนินการ อย่างทันท่วงที่ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ เรื่อง การเสนอช่างประจำหมู่บ้านป้องกันภัยพิบัติ 
ประธาน เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
รองนายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของปัญหาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผมขอเสนอช่างประจำหมู่บ้าน 
หรือแบ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน ในการประสานให้ความช่วยเหลือการเกิดภัยพิบัติ ต่างๆ อย่าง
ทันท่วงที่ โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ของแต่ละหมู่บ้านได้มีเบอร์โทรเกษตรกรที่มีรถไถ
ทางการเกษตร และมีจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชน ในการนำรถไถทางการเกษตรเข้าช่วยเหลือ กำจัดสิ่งกีดขวาง
การจราจร 
ผญ.ไพโรจน์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕
ผมเห็นด้วยกับการมีช่างประจำพื้นที่ โดยในส่วนของหมู่บ้านดอนจันทร์ หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้ประสบปัญหา
สิ่งกรีดขวางทางจราจร สามารถประสานกับทางผมได้ ผมยินดีให้ความช่วยเหลือ 
ที่ประชุม รับทราบ  



 ๕.๕ เรื่อง ปัญหาน้ำประปาชุมชนวัดพรมราช 
ประธาน เชิญผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๕ ชี้แจง 
ผญ.ไพโรจน์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ 
ในส่วนของน้ำประปาวัดพรมราช ได้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาด หรือการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดู
แล้ง โดยผมอยากเสนอทางฝ่ายผู้บริหารหาทางช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ใช้
น้ำประปาวัดพรมราช เพราะในส่วนของงบประมาณประปาหมู่บ้านพรมราชไม่เพียงพอต่อการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๖ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตูม 
รองประธาน เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้า
ส่วนราชการ ดิฉันนางจิตติมา  เผยกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันขอขอบคุณทาง
ฝ่ายผู้บริหาร พนักงาน ที่ดำเนินการในการแก้ไขน้ำท่วมขัง โดยได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ  บริเวณ พื้นที่
เกษตรกรรมบ้านบุโพธิ์ เพ่ือช่วยในการระบายน้ำมิให้ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ของชาวบ้าน ตำบลตูม 
รองนายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการวางท่อระบายน้ำ ทั้ง ๒ จุด บริเวณบ้านบุโพธิ์ เป็นที่เรียบร้อย ทางนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้มอบหมายให้ผมดำเนินการเข้าวางท่อระบายน้ำอีกหนึ่งจุด บริเวณบ้าน    
ดอนจันทร์ เพ่ือเป็นการระบายน้ำลงสู่พื้นที่กักเก็บน้ำของหมู่บ้าน และเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังพ้ืนที่ทางการเกษตร    
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๗ เรื่อง การแก้ไขเส้นทางถนนดินช่วงฤดูฝน 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้นำชุมชนตำบลตูม  ผมนายเชาว์      
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้มอบหมายกองช่างออกสำรวจพื้นที่ถนนดิน ที่มีปัญหาใน
การสัญจรในช่วงฤดูฝน โดยทางผมได้ประสานกรมทางหลวง และบริษัทที่กำลังดำเนินการก่อสร้างถนน โดยได้
ประสานขอยางมะตอยที่กรมทางหลวงในการขุดรื้อถนน เพื่อที่จะนำมาถมผิวทางในพื้นที่ตำบลตูม ในการ
แก้ไขการสัญจร และลดภาระเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๘ เรื่อง ของบประมาณในการซ่อมแซมฝายส่งน้ำ บ้านดอนจันทร์-นากำนันพจน์ 
ประธาน เชิญผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๕ ชี้แจง 
ผญ.ไพโรจน์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ 



ในส่วนของการดำเนินการเรื่องการระบายน้ำ นั้น ผมขอฝากผู้บริหารให้ตรวจสอบฝายส่งน้ำบ้านดอนจันทร์-นา
กำนันพจน์ เพราะเกิดการชำรุด และฝายนี้เป็นฝายที่นำน้ำเข้าพื้นที่สระวัดพรมราช เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบใน
การจัดการประปาหมู่บ้านพรมราช 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๙ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
อบต.ดาว เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอแจ้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่บ้านชำรุด และยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยผมได้ยื่ นหนังสือมาที่กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ขอให้กองช่างออกตรวจสอบ 
อบต.เกรียงไกร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ในส่วน
ของการออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ของแต่ละหมู่บ้านนั้น อาจเกิดความล่าช้า เพราะต้องจ้างเหมาช่างใน
การดำเนินการ และปัจจุบัน ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มีการดำเนินการจัดซื้อรถกระเช้า 
ดังนั้น เมื่อมีรถกระเช้าผมหวังว่าคงมีการออกซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่บ้านได้ทันท่วงที ่
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการ
จัดซื้อรถกระเช้านั้น ได้ตั ้งงบประมาณไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ตั้ง
คณะกรรมการ และกำหนดครุภัณฑ์ข้ึนมาใหม่ โดยได้ทำ TOR เป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๑๐ เรื่อง ความคืบหน้าน้ำบาดาลบ้านดอนจันทร์ 
ประธาน เชิญผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๕ ชี้แจง 
ผญ.ไพโรจน์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕
ผมขอสอบถามความคืบหน้าระบบน้ำบาดาลบ้านดอนจันทร์ มีความคืบหน้าถึงขั้นตอนใด 
นายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้นำชุมชนตำบลตูม  ผมนายเชาว์       
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของโครงการระยะไกล นั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ได้ดำเนินการยื่นเอกสาร เป็นที่เรียบร้อย รอการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการนี้
น่าจะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพราะในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดำเนินการพิจารณาโครงการผ่านพ้นไปแล้ว ถ้ามี
ความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 
ที่ประชุม รับทราบ    
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.   

                



 


