
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ 
คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

............................................................... ............................................... 
 

ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ นายสำรวย  กายจะโปะ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๕ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๖ นายธีรวุธ  พลตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๗ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 
๘ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๙ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๐ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๑ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๒ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๓ นายใบ  สุขตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๑๔ นางชอบ กลิ่นตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๑๕ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ 
๑๖ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๕ 
๑๗ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๕ นางกฤติกา  ไชยชวคุปด์  หัวหน้าสำนักปลัด 
๖ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 



๗ นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๙ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๐ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๑ นายสมหมาย ประโรกิจจักร์ คนงานทั่วไป 
๑๒ นายไพโรจน์ จุลผักแว่น  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๕  
 
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรยีบร้อยแลว้ โดยมีนายสมนึก แรมฉิมพลี ทำหน้าที่ประธานการ
ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

๔.๑ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้า
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ผมขออธิบาย 
ความหมายและ ช่องทางต่างๆ ดังนี้  
    ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
  - หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
  - หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ
และหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 



  - เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รั บแต่งตั้งและถูกสั่ง
ให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
  - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการ
ดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตำบลตูมการจัดการ 
ข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำ
ชมเชย/ การสอบถาม/ หรือร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/การร้องขอข้อมูลช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทาง
โทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 
  - ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน 
           - การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
คำร้องเรียน หมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ
ระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่
เชื่อถือได้ 
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพ่ือ
ทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้
ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน 
      
 ช่องทางการร้องเรียน 
    ๑) รับเรื่องร้องเรียนผ่าน www.abttoom.com  
    ๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

http://www.abttoom.com/


    ๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    ๔) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    ๕) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
    ๖) โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ 
    ๗) ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
    ๘) Email ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
    ๙) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา) 
    ๑๐) ร้องเรียนทาง Facebook 
    ๑๑)  คิวอาร์โค้ด 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลตูมผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้เข้าอบรมที่
จังหวัดนครราชสีมา และได้มีการนำเสนอช่องทางการร้องเรียน /ร้องทุกข์ ของหน่วยงานราชการทุกภาคส่ วน
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยการสะแกน คิวอาร์โค้ด และเข้าไปร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในส่วนของข้อมูลการ
ร้องเรียนจะถูกเก็บที่ส่วนกลางจังหวัดนครราชสีมา และทางเจ้าหน้าที่จะรับทราบข้อมูลในระบบ และตอบข้อ
ร้องเรียนผ่านระบบ ในการดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการที่ร้องเรียน และง่ายต่อการปฏิบัติ 
เพ่ือรองรับการช่วยเหลือภาคประชาชน อย่างทันท่วงที 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๔.๒ กลุ่มทำนาตูม 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มทำนาตูม โดย
ตอนนี้ทางกลุ่มประสบปัญหาการไถที่ปลูกข้าวโพด และปัญหาต่างๆ มอบหมายรองนายกชี้แจง 
รองนายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมได้รับมอบหมายจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมเข้าประชุมกลุ่มทำนาตูม โดยทางกลุ่ม
ทำนาตูม ได้แจ้งรายละเอียดต่างๆไม่ว่าเรื่องของงบดำเนินการกองทุน โดยกองทุนปัจจุบันมีสมาชิกร่วม ๑๓๒ 
ราย โดยกิจการกำไร ๕,๐๐๐ บาท ต่อปี ทรัพย์สินทั้งหมด ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท หุ้น ๓๐,๐๐๐ หุ้น เงินทุนสำรอง
ประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท โดยทางกลุ่มได้มีการฟ้องร้องเรื่องของพ้ืนที่ โดยทางกลุ่มได้ชนะคดี และใช้เงินใน
การจ้างทนาย  ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มขาดทุน ๕๐,๘๐๐ บาท ทางชมรมจะเปิดรับสมาชิกถือหุ้นรายใหม่วันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลิง โดยค่าสมัคร ๑๒๐ บาท คิดเป็นค่าแรกเข้า ๒๐ บาท ค่าหุ้น 
๑๐๐ บาท ผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มสามารถกู้เงินทุน และเช้าพ้ืนที่ทำการเกษตรได้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านใน
พ้ืนที่ที่สนใจเข้าสมัครตามวัน เวลา ดังกล่าว 
ที่ประชุม -รับทราบ- 

๔.๓ เรื่อง หัวข้อประชุมอำเภอปักธงชัย(ประจำเดือน) 



นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมผมได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอ
ปักธงชัย และมีข้อราชการจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้  
  ๑.การป้องกันโควิด๑๙ ทางอำเภอแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เฝ้าระวังป้องกัน 
โรคโควิด๑๙ อย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการป้องกันโรคดังกล่าว 
  ๒.โรคใบหยิก มันสำปะหลัง โรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุล
อาการจะเห็นได้ชัดเจนที่ส่วนยอดและใบ โดยจะแสดงเกิดอาการใบด่าง ใบหงิกงอ เสียรูปทรง และ  ลำต้น
แคระแกร็น ส่วนหัวมันจะมีขนาดเล็กกว่าต้นมันสำปะหลังปกติสำหรับทวีปเอเชียพบรายงานการระบาดของ  
เชื้อไวรัส 2 ชนิด การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดได้จากการนำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็น
โรคมาปลูกทำ ให้ต้นมันสำปะหลังที่งอกมาใหม่เป็นโรค ประกอบกับในแปลงปลูกมันสำปะหลังมีแมลงหวี่ขาว
ยาสูบซึ่งเป็นพาหะที่ ดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคไปสู่ต้นมันสำปะหลังปกติจึงทำให้ต้นปกติเป็น
โรค โดยในแปลงมัน สำปะหลังมักจะพบการเกิดโรคท้ังที่มาจากท่อนพันธุ์ และท่ีเกิดโรคจากแมลงหวี่ขาว โดย
จากปัญหาดังกล่าว ทางเกษตรกร ยังไม่ให้ความร่วมมือกับทางเกษตร เพราะต้องมีการตัดต้นและทำการเผา
ทำลาย ดังนั้น ประชาสัมพันธ์ให้กับทางชาวบ้านให้ความร่วมมือในการดำเนินการป้องกัน เพื่อเป็นการยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโรคต่อไป 
  ๓.ประชาสัมพันธ์อย่าหลงเชื่อแก็งคอลเซ็นเตอร์ ที่โทรมาหลอกลวงชาวบ้านในพ้ืนที่เพราะได้
มีชาวบ้านบางคนหลงเชื่อและโอนเงิน โดยเฉพาะ เด็กและผู้สูงวัย  
  ๔.การจัดงานงิ้วอำเภอปักธงชัย ทางนายอำเภอแจ้งว่าจะจัดบูธให้ทางท้องถิ่นในเขตอำเภอ
ปักธงชัย เข้าร่วมงานโดยพ้ืนที่การจัดบูธ ขนาด ๓x๓ เมตร และผมเห็นด้วยเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
นำของดีโอทอปตำบลตูมไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นท่ี 
ที่ประชุม - รับทราบ- 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื ่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื ่องการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ (ขั้นรับหลักการ) 

ประธาน เชิญ เลขานุการสภา ชี้แจง 
นายสำรวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายสำรวย กายจะโปะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมอ้างด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่นพ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๓ ข้อที ่ ๔๕ ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้ประชุมสภารวด
เดียวก็ได้ 
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม



วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ประชุม เห็นชอบ  
ประธาน  เชิญ รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
รองนายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ดิฉันนางสาวปภาพินท์ พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจง ดังนี้ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. ๒๕65 

********************** 
             โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยการควบคุม   

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล     
(ฉบับที่ ๕)    พ.ศ. ๒๕๔๖   ประกอบกับมาตรา   ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙   
ประกอบกับมาตรา ๓๒   มาตรา ๓๓   มาตรา ๓๔   มาตรา ๔๑   และมาตรา ๔๓   ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้   โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม     โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และนายอำเภอปักธงชัย  จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เรื่อง การควบคุม 
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. ๒๕65” 
 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  นับแต่วันที่ได้ติดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  แล้ว   
 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ    ระเบียบและคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัตินี้ หรือ 
ซึ่งขัด หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้าถุงพลาสติก ภาชนะใส่

อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 



“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ำขังได้ในระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ซึ่ง
ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ำได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีเขตอำนาจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

  ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทำให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย  รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์หรือมูล
ฝอยอ่ืน ๆ ที่อาจขังน้ำได้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม จัดไว้ให้ 
 

               ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหะสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย 
รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่อาจขังน้ำได้ในอาคารหรือเคหะสถานรวมทั้งบริเวณ
รอบ  ๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด  หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้า
พนักงานสาธารณสุขแนะนำ                                                                 
  

                ข้อ ๗ ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ยังไม่สามารถให้บริการเก็บขน และกำจัดมูล
ฝอยได้ ให้เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหะสถาน  กำจัดเองโดยวิธีการเผา หรือฝัง หรือวิธีการอ่ืนใด  
ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนำ 
 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีแหล่งน้ำที่อาจ 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ต้องดูแลทำความสะอาดและเปลี่ยน 
น้ำในแจกัน  ถ้วยรองขาตู้กับข้าว  ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ำขัง อย่างน้อยทุก ๗ วัน หรือใส่สารป้องกันการวางไข่
ของยุงได้และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ำที่มีอยู่ในอาคารและเคหะสถาน 

เจ้าหน้าที่ในการออกตรวจหาลูกน้ำยุงลาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน  อสม. ผู้ใหญ่บ้าน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยากำจัดยุงใน 
อาคาร หรือเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้
ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกตามสมควร 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๓ วรรคสอง ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 29 
มาตรา  35  (2) หรือ (3) หรือมาตรา 40  (๑)  (4) (5) (6)  หรือ (7)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่น
ห้าพันบาท 

          ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
 



      ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ (ขั้นแปรญัตติ) 

ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการ
ไปแล้ว และได้ให้สมาชิกได้ศึกษารายละเอียด เพื่อนำมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระ ๒ ขั้นแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๓ ข้อที่ ๔๕ การพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นั้น มี
ท่านใดต้องการเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอชี้แจง ดังนี้  
ประธาน  ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอความเห็นเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่ ในวาระท่ี ๒ (ข้ันแปรญัตติ) เมื่อไม่มีให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง
การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕  
มติที่ประชุม - เห็นควรคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ (ขั้นลงมติ) 

ประธาน  ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ ร  ในวาระ  ๑  ขั้นรับหลักการและวาระท่ี 
๒ การแปรญัตติมาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้ งสิ้น  เกี่ยวกับข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๕ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ 
หรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.
๒๕๖๕  นี้ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖    
    (ขั้นแปรญัตติ) 



ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๕ และได้ให้สมาชิกไปศึกษารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือนำมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวาระ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ที่เสนอคำแปรญัตติเสนอต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติจากลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี  สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการแปรญัตติเป็นอย่างไร 
นายแมน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมนายแมน ก่ำพรมราช  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมยื่นเสนอคำขอแปรญัตติภายในวันที่ ๔-๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม นั้น และทาง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอคำแปรญัตติ และสงวน
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ผมขอสรุปดังนี้ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนงานงบกลาง     รวม ๑๓,๔๗๖,๗๘๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานบริหารทั่วไป    รวม ๖,๙๕๖,๘๐๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม ๕๕๕,๒๔๐    บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานบริหารงานคลัง    รวม ๒,๒๓๔,๑๐๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม ๒๔๓,๐๔๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม ๗๔๙,๕๖๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศึกษา    รวม ๘๑๑,๔๐๐  บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๔,๖๗๐,๑๔๐  บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสาธารณสุข    รวม ๘๑๗,๖๒๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์    รวม ๔๐,๐๐๐     บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม ๑,๓๗๗,๘๘๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม ๑๖๐,๐๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม ๑๑๐,๐๐๐     บาท  ไม่มีการแก้ไข 



 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม ๓,๐๔๒,๙๒๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานก่อสร้าง     รวม ๔,๕๐๕,๙๖๐  บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการเกษตร    รวม ๕๐๗,๕๖๐       บาท ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    รวม ๔๐,๒๕๙,๐๐๐  บาท ไม่มีการแก้ไ
  ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครับ 
ประธาน  ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอความเห็นเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบั ญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ในวาระที่ ๒ 
(ข้ันแปรญัตติ) เมื่อไม่มีให้คงร่างเดิมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
มติที่ประชุม - เห็นคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 

ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงนี้ขอ พักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และขอเชิญ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วาระที่ ๓  ขั้นลงมติ ใน เวลา ๑๓.๓๐  น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  โดยพร้อมเพรียงกัน 
ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
  (ขั้นลงมติ)  

ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๐,๒๕๙,๐๐๐  บาท ในวาระ  ๑  ขั้นรับ
หลักการ และวาระที่ ๒ การแปรญัตติมาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น  
เกี่ยวกับงบประมาณ ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  ๒๕๖๖  นี้ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 
ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง อ่ืนๆ 
  ๑๐.๑ เรื่องขยะอันตราย 
ประธาน  เชิญ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี ชี้แจง 
อบต.บงกช เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ในส่วนของขยะ



อันตรายในช่วงนี้มีเกษตรกรที่ทำนา ได้นำสารเคมีมาฉีดพ่น ทำให้มีขยะจำนวนมาก ดังนั้นอยากให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมได้จัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บตามหมู่บ้าน เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการเก็บขยะอันตรายผม
จะแจ้งเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๑๐.๒ เรื่อง การออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้ผมจะให้ผู้รับเหมาเข้าพ้ืนที่ดำเนินการ และในวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางกองช่างจะดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเอง 
ที่ประชุม รับทราบ  
  ๑๐.๓ เรื่อง การร่วมพิธีวันสำคัญวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการจัดงานพิธีวันแม่แห่งชาติ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางด้านอำเภอปักธงชัยได้กำหนดการจัดงานพิธี วันแม่แห่งชาติขึ้น  ณ ที่อำเภอปักธงชัย 
ผมในส่วนของผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เข้าร่วมในการวางพวงมาลา และร่วมใส่
บาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และการแสดงความจงรักภัคดี ในส่วนนี้สมาชิกท่านใด
ต้องการร่วมงานพิธีในครั้งนี้ ก็พร้อมกันที่อำเภอปักธงชัย  
ที่ประชุม รับทราบ    
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.   

                

         

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 


