
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๒  กันยายน 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 นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๑ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๒ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๓ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๔ นายใบ  สุขตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๑๕ นางชอบ กลิ่นตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๑๖ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ 
๑๗ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๕ 
๑๘ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๖ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นางกฤติกา ไชยชวคุปต์  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการ 
  
  



 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม นายสำรวย กายจะโปะ 
เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื ่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี              
นางจิตติมา เผยกลาง รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  ๑.๑ เรื่อง ขั้นตอนการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ 
ประธาน   ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๕๖๕ หรือ "บัตรคนจน" ได้ ๒ ช่องทาง คือ 
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิกท่ีนี่ หรือ https://welfare.mof.go.th 
คลิกท่ีนี่ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น. ของทุกวัน ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ 

๑.สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
๒.ธนาคารออมสิน 
๓.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
๔.สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา สังกัดกรมบัญชีกลาง 
๕.ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ภายใต้กระทรวงมหาดไทย 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๕๖๕ หรือ "บัตรคนจน" สองวันที่ผ่านมา พบว่า 
ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและความไม่ชัดเจนในเรื่องการลงทะเบียนในบางประเด็น โดยขอชี้แจง ดังนี้ 

๑. ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถลงทะเบียนได้
ทุกคน แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี/ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกัน สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและ
ภรรยา หากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา “ไม่ใช่หนึ่ง
ครอบครัวหนึ่งสิทธิ” 

๒. ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๕๖๕ หรือ "บัตรคนจน" หากมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ดังนั้น ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่กรอกใน
แบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ หรือก่อนที่จะบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานรับ
ลงทะเบียน 

โดยกรณีการกรอกข้อมูลผิดพลาด ผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
๒.๑ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง (๕ ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ 

เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน) 
จะต้อง “เริ่มลงทะเบียนใหม่” 

๒.๒ กรอกข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัวผิด (เช่น ข้อมูลกรมการปกครองมีบุตร แต่
ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลว่าไม่มีบุตร) จะต้องรอผลการลงทะเบียนที่จะประกาศทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปเริ่ม



ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และหลังจากทราบผลแล้วให้ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้
ลงทะเบียนได้ยื่นเอกสารลงทะเบียนไว้ 

๓. กรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบ
สถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ โดยกรอกเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก และวันเดือนปีเกิด 

๓.๑ กรณีท่ีข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง 
- ผู้ลงทะเบียน “ไม่มีครอบครัว” ระบบจะข้ึนข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับ

ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” จึงถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน และรอประกาศผลการ
ตรวจสอบ การตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

- ผู้ลงทะเบียน “มีครอบครัว” ต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และ/หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และนำ
แบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารประกอบไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้เลือกไว้ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน 

โดยหลังจากยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับส่วนที่ ๑๑ 
ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนจึงถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งผู้
ลงทะเบียนจะต้องเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้โดย “ห้ามทำหาย” และแนะนำให้ผู้ลงทะเบียนทำสำเนาหรือ
ถ่ายรูปส่วนที่ ๑๑ ดังกล่าวไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน และรอประกาศผลกการตรวจสอบข้อมูลกับ
กรมการปกครองทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓.๒ กรณีที ่ข ้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู ้ลงทะเบียนไม่ถ ูกต้อง ผู้
ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการ “เริ่มลงทะเบียนใหม่” โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงาน
รับลงทะเบียน 
  ๔. กรณีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทั้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียน ณ 
หน่วยงานรับลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปผ่าน
เว็บไซต์ หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
และวันเดือนปีเกิด โดยเริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.ย. ๖๕ ทั้งนี้ หากพบว่า 
 ๔.๑ “สถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ต่อไป โดยจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 
 ๔.๒ “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตาม
ฐานข้อมูลกรมการปกครอง 
 - กรณีผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยระบุว่า “ไม่มีครอบครัว (โสด)” แต่
เมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่า “มีครอบครัว” จะต้องไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่



หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน และเอกสารอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส เป็นต้น 
 - กรณีผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูล ณ 
หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น 
 ในส่วนของอำเภอปักธงชัย ได้มีแผนการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอปักธงชัย และในส่วนของพ้ืนที่
ตำบลตูม ทางอำเภอปักธงชัย รับลงทะเบียน ในวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอปัก
ธงชัย  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
 ๔.๑ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง 
นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่
แก้ปัญหาภัยแล้ง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะ
วิกฤตภัยแล้ง ในการเห็นชอบสถานที่ป่าชุมชนตำบลตูม ในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื ้นที ่ตำบลตูม  ในวันที ่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมพิจารณา เพ่ือหาทาง
ออกในการขอใช้พื้นที่ ในการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อประโยชน์ของ
ชาวบ้านในชุมชนตำบลตูม และในส่วนของการดำเนินการ ด้านเอกสารได้จัดส่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำ
บาดาล เขต ๕ เป็นที่เรียบร้อย และจะเร่งติดตามด้านเอกสาร ต่อไป 
รองนายก เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในส่วนของ
ทางด้านเอกสารผมได้ดำเนินการส่งไปยัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา และได้
ปรึกษาหารือกับทางนายศักดิ์ฉลาด ศรีราชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ โดยทางท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ ได้เห็นชอบกับโครงการนี้ในการดำเนินการในพื้นที่ตำบลตูม 
เพราะแก้ไขปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ สถาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปัจจัยต่างๆที่เกื้อกูลกัน โดยจะขอให้
เป็นโครงการพระราชดำริ และจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่อไป    

ที่ประชุม รับทราบ 



 ๔.๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร  

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในช่วงนี้มีพายุฝนตกในพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร 
และได้มีการแจ้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖ ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมช่วย
ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ผมและทางกองช่างได้ดำเนินการออกพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเกิดจากปริมาณ
น้ำฝนจำนวนมากไหลล้นคลอง และเข้าสู่นาข้าวของชาวบ้านหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๒ ผมจึงได้โทรประสานกับ
ทางชลประทาน เพราะคลองน้ำ ทางชลประทานรับผิดชอบ และทางชลประทานรับปากในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ทางชลประทานจะดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม คลอง ทุกสายในพ้ืนที่ตำบลตูม เพ่ือรองรับปริมาณน้ำ
ในอนาคต และช่วยลดปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่เกษตร ของชาวบ้านในพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ ต่อไป 

รองนายก เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมขออนุญาต
เสริมในส่วนของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เล็งเห็นถึงความ
เดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว และหาทางออกในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ร่วมกับทางชลประทาน และทาง
ชลประทานได้รับปากในการช่วยเหลือ ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๓ เรื่อง การซ่อมแซมสะพาน ตลิ่ง สนามกีฬา 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการซ่อมแซมสนามกีฬา สะพานที่ชำรุด และตลิ่งพัง ในพื้นที่
ตำบลตูมผมได้ประสานทางท่าน นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.เขต ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย 
เรื่องของการขอสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือช่วยในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ 

 ๔.๔ เรื่อง การออกช่วยเหลือประชาชนในการตัดกิ่งไม้ในพื้นที่ 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ รถกระเช้า 
ในการออกพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายในช่วงฤดูฝน ท่านใดต้องการให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ออกช่วยเหลือให้มายื่นคำร้องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือที่จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ดำเนินการ 

รองนายก เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผมขอเสริม
เรื่องการยื่นคำร้องขอเจ้าหน้าที่ออกไปตัดกิ่งไม้นั ้น ต้องแจ้งว่าทางผู้ร้องขอต้องมีการสนับสนุน ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าน้ำมันออโตลูป และน้ำมันหล่อลื่นโซ่ เพราะในการใช้เลื่อยยนต์นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบล



ตูม ยังมิได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงได้ จึงขอความร่วมมือในการจัดหาน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการดำเนินการ สนับสนุนน้ำมันเบนซิน ๒๐๐ บาท น้ำมันออโตลูป ๑ กระป๋อง 

ประธาน เชิญ อบต.เกรียงไกร สร้อยตะคุ ชี้แจง 

อบต.เกรียงไกร เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่
ที่ ๑๕ ในส่วนของการออกช่วยเหลือชาวบ้านในการตัดแต่งกิ่งไม้ นั้น ผมได้ เข้าไปช่วยเก็บกิ่งไม้ และตัดกิ่งไม้ 
พบปัญหาในการดำเนินการ เนื่องจากผู้ควบคุมกระเช้า ไม่สามารถสื่อสารกับคนที่อยู่ในกระเช้าได้ เพราะ
ระยะห่างในการดำเนินการ อาจส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายในการดำเนินการได้ ผมขอเสนอให้มีวิทยุสื่อสาร 
ระหว่างผู้ควบคุมรถกระเช้า และผู้อยู่ในกระเช้า เพ่ือการสื่อสารกันอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมขอขอบคุณทาง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ที่ได้เสนอแนะแนวทางป้องกันการเกิดอันตรายในการทำงาน ในส่วนนี้ผมจะให้
ทางเจ้าหน้าที่ติดลำโพงขยายเสียงที่รถกระเช้า เพ่ือให้ทางผู้ควบคุม และผู้อยู่บนรถกระเช้าสื่อสารกันได้ชัดเจน 

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๔.๕ เรื่อง การซ่อมแซมถนนในพื้นที่ 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางชาวบ้านได้ประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่ามีถนนชำรุด 
อาจส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรในพื้นที่ ผมได้ออกสำรวจพร้อมได้มอบหมายทางกองช่างเร่งดำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ทางกองช่างออกซ่อมแซมโดยใช้ยางมะตอย ในการอุดรู รั่ว เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ในพ้ืนที่ 

รองนายก เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในส่วนของ
พื้นที่ถนนชำรุดทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ได้แจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม และผมกับทางกองช่างได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ปัญหาดังกล่าว เกิดจากน้ำจำนวนมากล้นจากพื้นที่
การเกษตรมายังพื้นถนนทำให้เกิดถนนชำรุดเสียหาย ผมและทางกองช่างจะประสานกับทางเจ้าของที่ดินใน
การขอวางท่อระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำล้น 

ที่ประชุม รับทราบ 

  

 



  ๔.๖ เรื่อง การแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

นายก   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ อาศัยอำนาจตาม 
มาตราที่ ๖  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิ์ 
ได้อย่างถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างมีระบบ และถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลขา่วสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร 
๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.abttoom.com , E-mail.อบต.ตูม , 
และ เฟสบุ๊ค อบต.ตูม หรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรง ผู้บริหาร ในส่วนของการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
โดยมีชาวบ้านได้มายื่นคำร้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมเรื่องปัญหามลภาวะทางกลิ่น โดยประสานให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมออกตรวจสอบพื้นที ่เลี ้ยง โค ในหมู่บ้านส่งผลให้เกิดกลิ่น โดยผมและทาง
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้คำแนะนำผู้ถูกร้องเรียนในการดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องของการเกิด
กลิ่น ผู้ถูกร้องเรียนก็เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อย 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

 ๔.๗ เรื่อง สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิง 

รองนายก เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในปีนี้ทางผม
เฝ้าติดตามสถานการณ์ความจุของน้ำ ในเขื่อนลำพระเพลิง และอ่างเก็บน้ำลำสำลาย โดยเขื่อนลำพระเพลิงกัก
เก็บน้ำ ๑๐๒.๕๒ ลบ.เมตร คิดเป็น ๖๖.๑๔ เปอร์เซ็นต์ ของความจุเขื ่อน อ่างเก็บน้ำลำสำลายกักเก็บน้ำ 
๓๘.๒๑ ลบ.เมตร คิดเป็น ๙๐.๙๘ เปอร์เซ็นต์ ของความจุ ดังนั้นพื้นที่กักเก็บน้ำยังมีเพียงพอ ต่อความจุ รองรับ
ระดับน้ำได้อีกมาก สถานการณ์ว่าปีนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องอุทกภัยเหมือนที่ผ่านมา 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

 ๕.๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะป้ายโครงการชำรุด 

ประธาน เชิญ อบต. บงกช ชินศรีฉิมพลี ชี้แจง 

อบต.บงกช เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
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๑๐ ในส่วนของป้ายโครงการต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินการ พบว่าบางป้ายได้เกิด
ความชำรุด เอียง และล้มลง ดังนั้น ผมจึงเสนอให้ทางผู้ที่เก่ียวข้อง ออกตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของป้ายโครงการต่างๆ ผมได้ประชุมหัวหน้าส่วน และทางกองช่าง
แจ้งว่าในส่วนของป้าย ครบกำหนด ๒ ปี สามารถ รื้อถอนได้ ดังนั้นให้กองช่างเร่งตรวจสอบ ป้ายโครงการใด
ครบกำหนดให้เร่งดำเนินการ รื้อถอน หรือนำมาเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๕.๒ เรื่อง ตู้รับเอกสาร 

ประธาน เชิญ อบต. บงกช ชินศรีฉิมพลี ชี้แจง 

อบต.บงกช เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๑๐ ในส่วนของการส่งเอกสารของทางราชการ ผมพบว่ามีปัญหาเรื่องของการส่ง ไม่มีตู้รับ จึงอยากเสนอให้
ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดำเนินการจัดให้มีตู้รับส่งเอกสาร เพ่ือความสะดวกต่อการรับ 
เอกสารราชการ 

ประธาน เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมเห็นด้วยในการมีตู ้รับเอกสาร เพื่อความสะดวกต่อการรับเอกสาร
ราชการ และการป้องกันการสูญหาย ชำรุด 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ เรื่อง ถนนเหมืองเจ้าคุณชำรุด 

ประธาน เชิญ อบต. หนูริ้ว กล่อมพรมราช ชี้แจง 

อบต.หนูริ้ว เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรหมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หมู่ที่ ๔ ดิฉนัขอแจ้ง ถนนเหมืองเจ้าคุณชำรุด แจ้งทางผู้บริหารส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนนี้ผมจะแจ้งทางกองช่างออกตรวจสอบให้ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๔ เรื่อง วันเวลาในการแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 



ประธาน เชิญ อบต. หนูริ้ว กล่อมพรมราช ชี้แจง 

อบต.หนูริ้ว เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรหมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หมู่ที่ ๔ ดิฉัน ขอเสนอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนด วัน เวลา ในการรับแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชำรุด และ
ประชาสัมพันธ์วันที่ออกให้การซ่อมแซม เพ่ือทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะได้ประชาสัมพันธ์
ชาวบ้านได้รับทราบ 

รองนายก เรียนประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการ
กำหนด วัน - เวลา ในการรับ และการออกซ่อมแซม ผมขอประชุมกับทางกองช่าง เพ่ือหาทางออก และจะแจ้ง
ทาง ไลน์ อีกครั้ง ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๕ เรื่อง ยอดเงินบริจาค กู้ชีพ กู้ภัย 

หน.สป. เรียนประธานสภา ฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดิฉันนาง
กฤติกา ไชยชวคุปต์ หัวหน้าสำนักปลัด ดิฉันได้รับยอดเงินบริจาคกู้ชีพ กู้ภัย และได้จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย 
เพ่ือการตรวจสอบเงินบริจาค โดยสามารถตรวจสอบได้ และได้รับเงินบริจาคจากทางนักพัฒนาชุมชน ยอดเดิม 
จำนวน ๑,๑๑๐ บาท และรับบริจาคมาเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๑๐ บาท ได้ใช้เงินจำนวนนี้เบิกค่าน้ำมัน ตัด
ไม้ และค่าน้ำมันตัดหญ้า ยอดคงเหลือ ๓,๐๕๐ บาท 

ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๖ เรื่อง ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 

ประธาน เชิญ อบต.สมนึก แรมฉิมพลี ชี้แจง 

อบต.สมนึก เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสมนึก แรมฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๑๑ ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ ได้มีกิ่งไม้บดบังแสงแดด ทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ จึง
แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ 

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนนี้ผมจะแจ้งทางกองช่างออกตรวจสอบให้ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุม 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น    



 
    

                 

 

 

 

 

 

   

  

    


