
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๘ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๙ นายธีรวุธ  พลตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๑๐ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๑ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๒ 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 
๑๗ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ 
๑๘ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๕ 
๑๙ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๖ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นางกฤติกา ไชยชวคุปต์  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง 
๔ นางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย นักวิชาการศึกษา  
๕ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๗ นางสาวพัสตราภรณ์ ศิริวงษ์        นักวิชาการเกษตร 



๘ นายประจวบ ไกลพรมราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
 ผู้ลาประชุม 
๑  นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒ 

๒ นางชอบ กลิ่นตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๓ 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ 
เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายสมนึก 
แรมฉิมพลี ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
๑.๑. เรื่อง แจ้งสมาชิกสภาฯลาประชุม 

ประธาน  ด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ไม่สบายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้
และได้แจ้งลาประชุม ดังนี้ 
   ๑.นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ 
   ๒.นางชอบ กลิ่นตะคุ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๓ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๑.๒ เรื่อง แนะนำข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ 
ประธาน  เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้รับข้าราชการมาบรรจุใหม่จึงอยากให้แนะนำตัว
กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
น.ส.พัสตราภรณ์ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมดฉิัน
นางสาวพัสตราภรณ์ ศิริวงษ์ มาบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ชื่อเล่นชื่อบาส มาจากจังหวัดมหาสารคาม 
ถ้าท่านสมาชิกท่านใดต้องการปรึกษาข้อมูลทางการเกษตร ดิฉันยินดีให้คำแนะนำ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภา      ขอให้พิจารณารายงานการประชุมตามลำดับครับเริ่มจาก ๒.๑ ก่อน  
  ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
ประธาน  เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตรวจเอกสารรายงานการประชุมที่แจกให้ล่วงหน้าแล้ว 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเรื ่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑   
มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
- ไม่มี - 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพัฒนาแล้วเสร็จ  
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่ 
  ๕.๑ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
ประธานสภา  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯเรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ตาม (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์ การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา๔๖  
ประธานสภา เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายกฯ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ 
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจง ดังนี้ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖6 – 2570) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เนื่องจากโครงการ หรือการดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะ หรือจัดทำบริการสาธารณะไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ. ศ. 25๖6 – 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม จึงมีความจำเป็น ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์โคกมะม่วง และความปลอดภัยในทรัพย์สินชีวิตของประชาชน รายละเอียดปรากฏตามร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 256๖ – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่แนบ
มาพร้อมกับญัตตินี้  โดยอำนาจพิจารณาเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติม ถึง
ปัจจุบัน  
  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖6 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต่อไป 

ประธาน  ตามเอกสารที่เราได้แจกให้กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 



  ๕.๒ เรื่อง กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและปรึกษาของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธานสภา  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯเรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย เลขที่ มท 
๐๘๐๔.๓ /ว๔๙๙๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๖๓ ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ข้อเสนอแนะกระทรวงมหาดไทย ขอความ
ร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ให้ประชาชนสามารถเข้า
รับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหา
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึก และ
รักถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความกระตือรือร้นตื่นตัว ในการรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวข้องประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ดังนี้ 

 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา  พ.ศ.2554 
........................................................................... 

  
 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนผู้เข้าฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  24  วรรคท้ายของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  โดยคำแนะนำและเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมในคราวประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  ๒ / 25๖๕ วันที่  ๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.25๖๕  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2554” 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
 “การประชุมสภา” หมายความว่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 “ที่ประชุมสภา” หมายความว่า ที่ประชุมสภาหรือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หรือการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 “ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทั่วไปหรือตัวแทนนิติบุคคล    หรือ
ตัวแทนองค์กร หรือตัวแทนส่วนราชการ ที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับฟังการประชุมสภา 
 “เจ้าหน้าที่สภา” หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    ตูมให้ทำหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา หรือบุคคลซึ่งประธานสภาร้องขอให้ช่วยเหลือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา 



 “ที่ซึ่งจัดไว้” หมายความว่า สถานที่ซึ่งกำหนดไว้สำหรับให้ประชาชนผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา 
 “ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 ข้อ 4  ให้ประธานสภารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา
เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ประธานสภา
เป็นผู้วินิจฉัยและมีคำสั่ง  คำวินิจฉัยและคำสั่งของประธานสภาตามความในระเบียบนี้ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 5 บุคคลผู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภามีสิทธิเข้ารับฟังการประชุมสภาได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาแล้วเท่านั้น 
 
 ข้อ 6 ประชาชนผู้ซึ่งสนใจหรือประสงค์เข้าฟังการประชุมสภาเป็นหมู่คณะตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมสภาไม่น้อยกว่าสามวัน 
 ข้อ 7 ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาต้องลงชื่อพร้อมลายมือชื่อในสมุดบันทึกท่ีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ 
 ข้อ 8 ผู ้เข้ารับฟังการประชุมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาได้  เว้นแต่
ประธานสภาจะอนุญาต 
 ข้อ 9 ผู้เข้ารับฟังการประชุมไม่มีสิทธิอภิปรายในที่ประชุมสภา 
 ข้อ 10 ผู้เข้ารับฟังการประชุมไม่มีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้บริหารหรือสมาชิกสภา 
 ข้อ 11 ผู้เข้ารับฟังการประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  และจะต้องมีความสุภาพ
เรียบร้อยในการฟังการประชุมสภา 
 ข้อ 12 ผู้เข้ารับฟังการประชุม  จะต้องนั่งฟังการประชุมในสถานที่ที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมจัดไว้สำหรับผู้เข้ารับฟังการประชุมเท่านั้น  และห้ามกระทำการดังต่อไปนี้ 

(1) กล่าวถ้อยคำใด ๆ  หรือยื่นเอกสารต่อทีประชุมสภา  หรือนำวัตถุใด ๆ  มาแสดงในที่
ประชุมสภา 

(2) พูดคุยส่งเสียงดัง  อันเป็นการรบกวนการประชุมสภาของที่ประชุมสภา 
(3) สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดมึนเมาอ่ืนใด 
(4) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจหรือไม่สุภาพเรียบร้อย 
(5) ใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ เป็นต้นว่า  การใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการเข้าฟังการ

ประชุมสภา 
(6) พกพาอาวุธ  สิ่งเทียมอาวุธ  หรือวัตถุอันตราย  สิ่งผิดกฎหมาย  เข้าไปฟังการประชุม

สภาฯ 
(7) ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา 
(8) ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพการประชุมสภา  หรือกระทำการอ่ืนใดในลักษณะดังกล่าวที่ไม่

เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาได้ 
(9) จดหรือบันทึกข้อความการประชุมสภา  หรือกระทำการอ่ืนใดในลักษณะดังกล่าว 

 ข้อ 13 ในระหว่างเข้าฟังการประชุมสภา  หรือในขณะที่กำลังประชุมสภา  ถ้าผู้เข้ารับฟังการ
ประชุมคนใดกระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้  ให้ประธานสภามีอำนาจตักเตือน  ห้ามปราม  หรือสั่งให้บุคคลผู้
ละเมิดหรือกระทำการฝ่าฝืนออกไปเสียจากท่ีประชุมสภาก็ได้ 
  
 
 



 
 
 
  ข้อ  14 ในกรณีที่ประธานสภา  สั่งให้บุคคลผู้ละเมิดหรือกระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้  ออก
จากห้องประชุมสภา  หรือออกจากที่ประชุมสภา  หรือออกจากที่ซึ่งจัดไว้  หากบุคคลผู้นั้นขัดขืน  ประธานสภา
มีอำนาจสั่งเจ้าหน้าที่สภาหรือบุคคลอื่นที่ประธานสภาร้องขอให้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ที่ประชุมสภา  นำตัวบุคคลผู้นั ้นออกจากห้องประชุมสภา  หรือออกจากที่ประชุมสภา  หรือออกไปให้พ้น
บริเวณท่ีประชุมสภาก็ได้ 
ประธาน รายละเอียดตามเอกสาร ที่แจกให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ศึกษาข้อ
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม และปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีท่าน
สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม และปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ เรื่อง เชิญร่วมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน                  
“อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระบารมีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายกฯ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ 
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยอำเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุ
ภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระบารมีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังเทศน์ 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ อุโบสถวัดพรม
ราช การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีฟ้า  
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  ๖.๒ เรื่อง รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  

รองสุรเชษฐ์  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย    
สุรเชษฐ์  ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามรูป ที่ผมได้ส่งในไลน์กลุ่มสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม เป็นรูปรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยปั๊มน้ำ สายยาง และมีอีกหนึ่งระบบระบบ
สูบแบบลากจูง ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบลตูม ได้ยื่นขอโครงการระบบสูบแบบลากจูง ซ่ึงจากการพิจารณา
ได้ทั้งหมด 2 กลุ่มตกหล่น 1 กลุ่ม และในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ 2566 จะมีการแจ้งและยื่นขอโครงการอีก
ครั้ง ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมโดยมีโครงการสำหรับเกษตรกรมากมายหลายโครงการ จะมีโครงการระบบ
สูบน้ำเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของระเบียบการขออนุมัติโครงการจะง่ายขึ้น ซึ่งโครงการมีชื่อ
ว่า โครงการน้ำเอ๋ยน้ำใจ ในส่วนของการขออนุมัติโครงการน้ำเอ๋ยน้ำใจ ทางเกษตรกรต้องจดเป็นรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน มีการประชุมกลุ่มมีภาพถ่ายในการประชุม สมาชิกท่านใดสนใจ ประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าว
สามารถติดต่อที่กระผมได้โดยตรง 
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6.3 เรื่อง ถังขยะเปียกลดโลกร้อน 

นายกฯ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ 
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในการประชุมครั้งที่แล้ วมีสมาชิกหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 
ได้ดำเนินการภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกที่เหลือให้ดำเนินการ
ดังกล่าว 
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6.4 เรื่อง การเข้าร่วมพิธีสำคัญต่างๆ 

นายกฯ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ 
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดลำดับของแต่ละส่วนใน
การร่วมพิธีต่างๆในวันสำคัญ ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย โดยผมอยากเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ได้เข้าร่วมพิธีใน
วันสำคัญต่างๆ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การแสดงออกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในส่วนของการ
แต่งกาย ผมเสนออยากให้แต่ละท่านได้มีชุดปกติขาว ได้สวมใส่ในงานพิธีต่างๆเพื่อการแสดงออกถึงความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการตัดชุดปกติขาว แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละท่าน ไม่มีการบังคับการเป็นเพียง
การขอความร่วมมือ 
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6.5 เรื่อง การร่วมสวดพระอภิธรรมในงานศพผู้ท่ีเสียชีวิตในพื้นที่ตำบลตูม 

นายกฯ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ 
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอขอบคุณทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานศพ
ของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลตูม ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีกัน โดยในการดำเนินการ
ผมขอให้ทุกท่านความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป ในส่วนของปัจจัยในการถวายพระ ผมจะดำเนินการในส่วนนี้เอง
ส่วนใครมีความประสงค์จะช่วยเหลือก็สามารถสมทบได้ 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.   

                 

 

 

 

                 

          



 
  
 


