
 ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/2559 
ครั้งที่  ๑ / 2559 

วันที่   ๕   เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม    เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   เข้าห้องประชุม  เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว  โดยมี 
นายวิบูลย์  วิจิตรกิ่ง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    ๑.๑ เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่ีไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
ประธาน    นาย ประทวน ทุมเมืองปัก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ เนื่องจากป่วย 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
     ๑.๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติ 
ประธาน    ลงมติในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ อยากเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญ และประชาสัมพันธ์สมาชิกในหมู่บ้านของท่านออกไปใช้สิทธิ  และอย่าหลงเชื่อข่าวลือต่างๆที่
ออกมา 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๑.๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ประธานสภาให้กับรองประธานสภา 
ประธาน    เนื่องจากวันนี้กระผมติดภารกิจต้องไปประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่อ าเภอปักธงชัย 
จึงขอมอบหน้าที่ประธานสภาให้ รองประธานสภา เป็นประธานในการประชุมในวันนี้ 
ที่ประชุม    - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม   - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
      - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
    ๔.๑ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
นายก อบต.   เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยอ าเภอปักธงชัยได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ ที่ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ ประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ดังนั้นจึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพียงกัน 
    



ที่ประชุม   - รับทราบ – 
     ๔.๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการให้ความรู้เสริมพัฒนา
     เด็กเล็ก 
นายก อบต.    เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท ์
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยทางบริษัท เวลออแกไนซ์ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย 
แลเห็นถึงการพัฒนาการของลูกน้อยอย่างสมวัย ที่ต้องรับสารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสม จึงขอเชิญชวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คุณพ่อ คุณแม่ที่มีลูกน้อยอายุ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 
ได้มาเข้าร่วมอบรมเพื่อประโยชน์ที่มีต่อลูกตามอายุวัย ในวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาตั้ งแต่  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    รายละเอียดกิจกรรม 
    - ให้ความรู้ในการพัฒนาลูกน้อยอย่างสมวัย 
    - ให้ความรู้ รับธาตุเหล็ก มีความส าคัญต่อเด็กวัย ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
   ๔.๓ เรื่อง เน้นย้ าการด าเนินการป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก 
นายก อบต.   เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท ์
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่าได้รับรายงานการเกิด โรคมือ เท้า ปาก ใน
โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในฤดูการระบาด บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นการ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ก าชับเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และด าเนินการตามแนวทางสาธารณะสุข และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ต่อไป    
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ขั้นรับหลักการ) 
ประธาน    เชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจงรายละเอียด    
นายก อบต.   เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท ์
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในการท าประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมา ได้มีการท าโครงการต่างๆตามล าดับมาจัด
ไว้ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ รายละเอียดต่างๆเชิญ หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
หน.ส านักปลัด   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น 
หัวหน้าส านักปลัด ขอแจ้งรายละเอียดประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยรายรับในปีนี้
จะรวมเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ นมโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รายได้จัดเก็บ 
    หมวดภาษีอากร        รวม       ๒๓๐,๐๐๐ บาท 
     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       รวม         ๑๗,๐๐๐ บาท 
     - ภาษีบ ารุงท้องที่        รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท
     - ภาษีป้าย         รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท
     



     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต      รวม         ๖๗,๐๐๐ บาท 
     - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร     รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์      รวม           ๑,๐๐๐ บาท 
     - ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ        รวม           ๖,๐๐๐ บาท 
     - ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร      รวม  ๒,๐๐๐ บาท
     - ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น     รวม  ๓,๐๐๐ บาท
     - ค่าปรับการผิดสัญญา        รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท
     - ค่าปรับอ่ืนๆ         รวม  ๑,๐๐๐ บาท
     - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย  รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท
     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร      รวม           ๒,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ        รวม           ๒,๐๐๐ บาท
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       รวม       ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     - ดอกเบี้ย         รวม      ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม         ๙๑,๐๐๐ บาท 
     - ค่าขายแบบแปลน        รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าส ารองส าเนาและถ่ายเอกสาร      รวม         ๘๐,๐๐๐ บาท 
     - รายได้อ่ืนๆ         รวม  ๑,๐๐๐ บาท 
     หมวดรายได้จากทุน        รวม  ๒,๐๐๐ บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร        รวม   ๑๖,๑๖๕,๐๐๐ บาท 
     - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     รวม       ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
     - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน      รวม    ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้      รวม    ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ        รวม       ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     - ภาษีสุรา         รวม    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     - ภาษีสรรพสามิต        รวม    ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
     - ค่าภาคหลวงแร่        รวม       ๑๐๐,๐๐๐ บาท
     - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       รวม         ๖๐,๐๐๐ บาท
     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล    รวม    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
       กฎหมายที่ดิน 
     - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล      รวม           ๕,๐๐๐ บาท
     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        รวม   ๒๐,๒๔๕,๐๐๐ บาท  
    ยอดรวม         รวม  ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  

 
 



รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและเงินอุดหนุน รายละเอียด ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป     รวม ๑๑,๒๔๑,๕๓๐  บาท 
    งานบุคลากร      รวม   ๗,๗๗๖,๗๘๐  บาท 
     - เงินเดือน (ฝ่ายปกครอง)    รวม   ๓,๖๐๗,๙๒๐   บาท 
     - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม   ๔,๑๖๘,๘๖๐   บาท 
     - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน    รวม        ๑๔,๘๘๐   บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม   ๓,๒๑๘,๘๕๐  บาท 
     - ค่าตอบแทน      รวม      ๓๗๒,๐๐๐   บาท 
     - ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  รวม      ๒๖๐,๐๐๐   บาท 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  รวม         ๒๐,๐๐๐  บาท  
     - ค่าเช่าบ้าน      รวม         ๔๒,๐๐๐  บาท 
     - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    รวม         ๕๐,๐๐๐  บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม    ๒,๑๐๙,๘๕๐ บาท 
     - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    รวม       ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
     - รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ   รวม         ๑๙,๐๐๐  บาท 
     - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รวม       ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
       รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
     - รายจ่ายโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งกู้ชีพกู้ภัย  รวม       ๗๐๐,๐๐๐  บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  รวม           ๕,๐๐๐  บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ รวม          ๓๐,๐๐๐ บาท 
       พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
       ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธีต่างๆ 
     - ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาในการปิดเรียน รวม          ๕๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   รวม   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น รวม          ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เวทีประชาคม  รวม     ๔๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วในต าบลตูม รวม          ๔๐,๘๕๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมจริยธรรมและความรู้เกี่ยว รวม        ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
       กับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน   
     - ค่าใช้จ่ายส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  รวม             ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวม             ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    รวม    ๒๐๐,๐๐๐  บาท 



    ค่าวัสดุ      รวม         ๔๙๘,๐๐๐ บาท 
     - ค่าวัสดุส านักงาน     รวม            ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     รวม         ๑๕,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุงานบ้านงานครัว     รวม              ๒๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุยานพาหนะขนส่ง     รวม         ๔๐,๐๐๐ บาท
     - วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น    รวม       ๒๕๐,๐๐๐ บาท
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท
     - วัสดุคอมพิวเตอร์     รวม         ๔๐,๐๐๐ บาท
     - วัสดุอื่นๆ      รวม         ๑๓,๐๐๐ บาท
    ค่าสาธารณูปโภค     รวม      ๒๓๙,๐๐๐ บาท 
     - ค่าไฟฟ้า      รวม       ๑๕๐,๐๐๐ บาท
     - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล    รวม  ๑,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบริการโทรศัพท์     รวม  ๕,๐๐๐ บาท
     - ค่าบริการไปรษณีย์     รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   รวม         ๗๓,๐๐๐ บาท 
    งบลงทุน        รวม      ๒๒๕,๙๐๐ บาท 
     - เครื่องท าลายเอกสาร     รวม        ๒๐,๐๐๐ บาท
     - เครื่องปรับอากาศ     รวม       ๑๔๔,๐๐๐ บาท
     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    รวม         ๓๘,๐๐๐ บาท
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     รวม         ๑๖,๐๐๐ บาท 
     - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า(๓๐ หน้า/นาที) รวม           ๗,๙๐๐ บาท
    งบเงินอุดหนุน      รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท  
    - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - เงินอุดหนุนส่วนราชการ    รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท  
    งบบริหารงานคลัง     รวม    ๑,๘๐๔,๕๖๐ บาท 
     - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม    ๑,๓๖๙,๕๖๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๔๓๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทน      รวม       ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้สอย      รวม       ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าวัสดุ      รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม      ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าวัสดุ      รวม         ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 



แผนงานสาธารณะสุข 
    งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอ่ืนๆ รวม      ๘๓๘,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม        ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายตามโครงการโรคพิษสุนัขบ้า   รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วย รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
       การเต้นแอโรบิค 
     - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการ รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท  
       ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
     - โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก   รวม       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
     - โครงการป้องกันการลดโรคระบาดต่างๆ   รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
     - โครงการส่งเสริมทันตกรรมและความรู้ในการป้องกันโรค รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
       ในช่องปาก 
    ค่าวัสดุ      รวม      ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   รวม       ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุอื่นๆ      รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท 
    งบลงทุน      รวม      ๑๑๘,๐๐๐ บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์      รวม      ๑๑๘,๐๐๐ บาท 
     - เครื่องพ่นหมอกควัน     รวม       ๑๑๘,๐๐๐ บาท 
    งบเงินอุดหนุน      รวม      ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
     - เงินอุดหนุนเอกชน     รวม       ๒๔๐,๐๐๐ บาท 

งานสังคมสงเคราะห์ 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รวม         ๙๐,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม         ๙๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม         ๙๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน รวม      ๓๖๕,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๓๖๕,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม      ๓๖๕,๐๐๐ บาท 
     - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
       รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชาน รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมอันเป็น พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
       ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     - ค่าใช้จ่ายจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงความเข้าใจ รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตาม “โครงการ รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท 



       รักน้ ารักป่ารักษาดินแดน” 
     - ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ าใส   รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนสีขาว   รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสะอาดและความเป็น รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท 
       ระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ 
     - ค่าใช้จ่ายด าเนินกิจการลูกเสือชาวบ้าน   รวม   ๕,๐๐๐ บาท 
     - ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสภาบันป้องกันสถาบันส าคัญ รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
       ของชาติ 

แผนงานการเกษตร 
    งานส่งเสริมการเกษตร     รวม      ๑๕๗,๘๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๑๕๗,๘๐๐ บาท
    ค่าใช้สอย      รวม      ๑๕๒,๘๐๐ บาท 
    ค่าวัสดุ      รวม           ๕,๐๐๐ บาท 

แผนงานงบกลาง 
    งบกลาง      รวม   ๑๐,๑๗๘,๗๕๐บาท 
     - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    รวม         ๘๐,๐๐๐ บาท 
     - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     รวม    ๘,๑๗๘,๘๐๐ บาท 
     - เบี้ยยังชีพคนพิการ     รวม       ๙๒๒,๔๐๐ บาท 
     - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท 
     ส ารองจ่าย      จ านวน       ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
     เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  จ านวน       ๑๖๗,๕๕๐ บาท 
    รวมประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    จ านวน  ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประธาน    ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัด 
ประธาน    แผนงานการศึกษาเชิญหัวหน้าส่วนหารศึกษาชี้แจง 
ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภา คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขอชี้แจงแผนงานการศึกษาดังนี้ 

แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม        ๒,๑๓๗,๑๑๐ บาท 
    งบบุคลากร      รวม    ๑,๖๒๑,๑๑๐ บาท 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม    ๑,๖๒๑,๑๑๐ บาท 
     - เงินเดือนพนักงาน     รวม    ๑,๐๓๕,๒๔๐ บาท 
     - เงินประจ าต าแหน่ง     รวม          ๔๒,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    รวม            ๔๙๓,๔๔๐ บาท 
     - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    รวม         ๕๐,๔๓๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าตอบแทน      รวม          ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่ อบต.ตูม รวม       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  รวม  ๕,๐๐๐ บาท 
     - เงินช่วยเหลือการศึกษา    รวม     ๕,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม      ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
     - รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    รวม       ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
     - รายจ่ายเกี่ยวกับราชการที่ไม่เข้าข่ายกับหมวดอ่ืนๆ รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าวัสดุ      รวม         ๗๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าวัสดุส านักงาน     รวม         ๔๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท 
    งบลงทุน      รวม         ๑๖,๐๐๐ บาท 
     - ค่าครุภัณฑ์      รวม         ๑๖,๐๐๐ บาท 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม    ๓,๒๕๐,๒๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม    ๑,๙๒๐,๒๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม      ๙๑๖,๐๐๐ บาท 
     - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รวม         ๔๐,๐๐๐ บาท 
       รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
       วังวารวีน 
     - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม       ๘๔๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าวัสดุ      รวม      ๙๖๓,๒๐๐ บาท 
     - วัสดุงานบ้านงานครัว     รวม        ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าอาหารเสริม(นม)     รวม       ๙๒๓,๒๐๐ บาท 
    ค่าสาธารณูปโภค     รวม         ๔๑,๐๐๐ บาท 
     - ค่าไฟฟ้า      รวม         ๑๘,๐๐๐ บาท 
     - ค่าน้ าประปา น้ าบาดาล    รวม           ๓,๐๐๐ บาท 
     - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท 
   งบลงทุน      รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
     ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
    งบเงินอุดหนุน      รวม        ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
    เงินอุดหนุน      รวม    ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
     - เงินอุดหนุนส่วนราชการ    รวม         ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
    งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ    รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 



แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ    รวม      ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม      ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม      ๒๓๕,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๒๓๕,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม      ๒๓๕,๐๐๐ บาท 
ประธาน    ขอบคุณผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประธาน    เชิญ ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง แผนงานเคหะและชุมชน 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด 
ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอชี้แจงแผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม        ๒,๕๘๗,๐๕๐ บาท 
    งบบุคลากร      รวม    ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม    ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท 
      - เงินเดือนพนักงาน     รวม       ๘๖๗,๐๐๐ บาท 
     - เงินประจ าต าแหน่ง     รวม         ๔๒,๐๐๐ บาท 
     - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     รวม       ๑๙๗,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    รวม       ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
     - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง    รวม         ๑๒,๐๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน      รวม      ๙๗๒,๐๐๐ บาท 
    ค่าตอบแทน      รวม      ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
     - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  รวม       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ค่าตอบแทนปฏิบัตินอกเวลาราชการ   รวม         ๑๐,๐๐๐ บาท 
     - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม      ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
     - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    รวม       ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รวม         ๕๐,๐๐๐ บาท 
       รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    รวม       ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าวัสดุ      รวม      ๓๖๒,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุส านักงาน     รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     รวม       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุก่อสร้าง      รวม       ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง    รวม         ๒๕,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    รวม         ๓๗,๐๐๐ บาท 
     - วัสดุคอมพิวเตอร์     รวม         ๒๐,๐๐๐ บาท 



    งบลงทุน      รวม         ๓๙,๐๕๐ บาท 
    ค่าครุภัณฑ ์      รวม         ๓๙,๐๕๐ บาท 
     - เก้าอ้ีส านักงาน     รวม           ๓,๖๐๐ บาท 
     - โต๊ะคอมพิวเตอร์     รวม  ๑,๒๐๐ บาท 
     - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     รวม  ๔,๙๐๐ บาท 
     - แบบหล่อรูปปูนทรงสี่เหลี่ยม    รวม      ๖,๔๐๐ บาท 
     - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    รวม         ๑๓,๐๐๐ บาท 
     - ครุภัณฑ์ส ารวจ     รวม  ๓,๕๐๐ บาท
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     รวม  ๖,๔๐๐ บาท 
     งบเงินอุดหนุน      รวม      ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
     เงินอุดหนุน      รวม      ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
     - เงินอุดหนุนส่วนราชการ    รวม       ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    รวม    ๓,๔๙๕,๐๐๐ บาท 
    งบลงทุน      รวม    ๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม    ๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดวิวาท รวม       ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๑๐  
     -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองวัด รวม       ๒๒๖,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๑  
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนจันทร์ รวม       ๑๕๔,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๑๕  
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูม หมู่ ๙ รวม       ๒๐๘,๐๐๐ บาท 
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเสาธง รวม       ๑๒๔,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๕  
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวังหิน รวม       ๘๑,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๒  
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุพระเมือง รวม       ๒๔๒,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๖  
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุโพธิ์ รวม       ๑๗๓,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๑๒  
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรมราช รวม       ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๘ 
     -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังวารีวน รวม       ๑๙๒,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๑๖  
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนหมาก รวม       ๒๔๖,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๑๑  



     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก รวม       ๑๕๓,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๑๓  
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ป่าตะแบกรวม           ๕๔,๐๐๐ บาท 
       หมู่ ๗  
     - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกงาม หมู่ ๔    รวม       ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง รวม       ๒๔๒,๐๐๐ บาท 
       บ้านสวนหอม หมู่ ๑๔  
     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวม       ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
       บ้านหนองปลิง หมู่ ๓  
     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวม       ๑๖๓,๐๐๐ บาท 
       บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ ๗  
     - โครงการขุดลอกเหมือง บ้านสะแกงาม หมู่ ๔  รวม              ๕๗,๐๐๐ บาท
     - โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   รวม       ๑๙๙,๐๐๐ บาท
       บ้านทุง่เสาธง หมู่ ๕         
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ประธาน    ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านก็ได้รับฟังรายละเอียดต่างๆตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการ ได้ชี้แจงสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติ ต้องยื่นเรื่องแปรญัตติกับคณะกรรมการแปรญัตติภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง สอบถามสมาชิกเรื่องรับหลักการสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการอภิปราย เชิญครับ 
ปลัด อบต.   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายส ารวย กายจะโปะ 
เลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลตูมสมาชิกสภาท่านใดต้องการเสนอแปรญัตติต้องเสนอภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง โดยเสนอเหตุผลในการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจะเป็นผู้พิจารณาเหตุผล ถ้าเหตุผลเพียงพอก็
เสนอเข้าวาระการประชุมในขั้นแปรญัตติ ต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การน าเสนอค าแปรญัตติมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนแรก   กรอกรายละเอียดที่จะเสนอค าแปรญัตติ ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนเสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติภายใน 24 ชั่วโมง คือผู้ที่จะเสนอขอญัตติ จะต้องยื่นค าแปรญัตติ ภายในวันที่ ๖  
สิงหาคม 2556 เวลา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ขั้นตอนที่สอง   คณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณา และเรียกผู้ที่ขอเสนอแปรญัตติ  มาชี้แจงหลักการและ
เหตุผลในค าแปรญัตติภายใน 24 ชั่วโมง 
ขั้นตอนที่สาม   คณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นในการพิจารณาค าแปรญัตติผู้เสนอค าแปรญัตติต่อ
ประธานสภา  และประธานสภาจะส่งรายงานการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  

ขั้นตอนที่สี่   ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง  ก่อนวันประชุมพิจารณา รวมระยะ เวลาทั้งหมด 4 วัน 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ส.อบต.วีรชน   เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ ขอสอบถามเรื่องงบโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กว่ามีความแตกต่างเรื่องงบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน 



ประธาน    ขอบคุณ ส อบต.วีรชน  
ประธาน    เชิญ ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด 
ผู้อ านวยการกองช่างองค์กรบริหารส่วนต าบลตูมการจัดสรรงบประมาณที่มียอดเงินที่แตกต่างกันของแต่ละ
หมู่บ้าน ก็สืบเนื่องมาจากการออกไปท าแบบประชาคมหมู่บ้าน มีอยู่ ๑ หมู่บ้านที่ไม่เป็นไปตามแผน ต้องใช้
งบประมาณมาก ส่วนบ้านดอนจันทร์มีถนนเหลือ ๑ เมตร จึงได้งบส่วนนี้เพ่ิมเติม บ้านทุ่งเสาธงท าตามแผน
ประชาคม  
ประธาน    ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธาน    ผมขอมติในท่ีประชุมเรื่องรับหลักการตามร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐  
มติในที่ประชุม   - รับหลักการ – 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน    ส าหรับในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท่าน
ปลัดส ารวย  กายจะโปะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ปลัด ส ารวย   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจสายตรวจและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายส ารวย  กายจะโปะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมส าหรับในระเบียบวาระนี้ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ภายใต้
บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ขอให้ทุก
ท่านร่วมกันพิจารณาว่า ท่านใดมีความเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ส อบต.ชาติชาย   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม  ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาติชาย  วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีวน ผมขอเสนอชื่อนายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

ส.อบต.บงกช    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบงกช  ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดวิวาท ผมขอรับรองชื่อ นายวีรชน  เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ส.อบต.เพียร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพียร  ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑  บ้านสวนหมาก  ดิฉันขอรับรองชื่อ นายวีรชน  เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ส.อบต.วีรชน    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม  ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาองค์การบริหาร



ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒  บ้านโนนวังหิน  ผมขอเสนอชื่อนายชาติชาย  วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ส.อบต.ดาว   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดาว  มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หมู่ที่ ๗  บ้านใหม่ป่าตะแบก   ผมขอรับรองชื่อ นายชาติชาย  วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

ส.อบต.ประยูร   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประยูร  มงคล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ผมขอรับรองชื่อ นายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต.สุรสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม  ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๘  บ้านพรหมราช  ผมขอเสนอชื่อนายประเสริฐ  โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ส.อบต.เนื่อง    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเนื่อง พลายตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจอก ผมขอรับรองชื่อ นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ส.อบต.สุชาติ    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ตัวแทนชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนหอม ผมขอรับรองชื่อ นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธาน    มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มี สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ๓ ท่าน คือ 

๑.  นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๒.  นายวีรชน เชยสระน้อย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๓.  นายชาติชาย วิไลลักษณ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ประธาน    เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด 
ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กองช่างได้รับหนังสือจากทางหมู่บ้านสวนหมากชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการ และได้ตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการโครงการจึงได้
จัดท ารายละเอียดโครงการใหม่ ดังนี้ 
     



  โครงการเดิม โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กีฬาบ้านสวนหมาก หมู่ ๑๑  
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอุปกรณ์กีฬาขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย  
    โครงการใหม่ โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านสวนหมาก หมู่๑๑ รายละเอียด
โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๒๐  ลูกบาศก์เมตร  
ประธาน    ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    ขอมติที่ประชุมรับรองการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  
บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑ 
มติที่ประชุม   - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืนๆ 
    ๘.๑ เรื่อง เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุม 
ประธาน    เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
ปลัด ส ารวย   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจสายตรวจและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายส ารวย  กายจะโปะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพิจารณาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น  
ที่ประชุม   - รับทราบ -  
    ๘.๒ เรื่อง การขออนุญาตขุดดินในพื้นที่ 
ประธาน    เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด 
ผู้อ านวยการกองช่างองค์กรบริหารส่วนต าบลตูมในพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน อยากประชาสัมพันธ์ถ้า
ประชาชนในพ้ืนที่มีความประสงค์ขุดดินถมดินขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง ในการขนดินถ้าถนนเสียหาย
ต้องท าการซ่อมแซม และห้ามท าดินหล่นบนถนน หรือถ้าหากไม่แจ้งจะเป็นการกระท าความผิดตาม พรบ. 
ประธาน    ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
     ๘.๓ เรื่องหลักเกณฑ์ในการสร้างรั้วก าแพงบ้าน 
ประธาน    เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด 
ผู้อ านวยการกองช่างองค์กรบริหารส่วนต าบลตูม พรบ.ควบคุมอาคารเป็นห่วงเรื่องการสร้างรั้วก าแพงในการ
สร้างรั้วก าแพงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลก่อนเพราะการสร้างรั้วจะเสี่ยงต่อการเกิดการ
ทะเลาะกันจึงต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง 
ประธาน    ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
   



 
    ๘.๔ เรื่องการขออนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาล 
ประธาน    เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด 
ผู้อ านวยการกองช่างองค์กรบริหารส่วนต าบลตูม ในเรื่องขุดเจาะน้ าบาดาลมี พรบ. ควบคุมดังนั้นในการขุด
เจาะน้ าบาดาลไม่เว้น แต่ในพ้ืนที่ของตนเองต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 
ประธาน    ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
    ๘.๕ เรื่องการขออนุญาตต่อเติมอาคาร 
ประธาน    เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด 
ผู้อ านวยการกองช่างองค์กรบริหารส่วนต าบลตูมในการขออนุญาตต่อเติมอาคารต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน 
บ้านพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 
ประธาน    ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๘.๖ เรื่องร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์  
    พระบรมราชินีนาถ  
ประธาน    เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
หน.ส านักปลัด   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น 
หัวหน้าส านักปลัด เชิญร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯสิร ิกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ  ณ คลองล าพระเพลิง บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น ประธานมาถึงที่เปิดงาน จึงประชาสัมพันธ์สมาชิก
ทุกท่านได้ร่วมงานดังกล่าว โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลไมไ่ดท้ าหนังสือเชิญ 
ประธาน    ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๘.๗ เรื่องแหล่งน้ าเสียบริเวณบ้านสะแกงาม 
ส.อบต.บุญชอบ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ ตริตรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เนื่องจากมีแหล่งน้ าไหลมาบริเวณบ้านสะแกงามไม่ทราบว่ามาจาก
แหล่งใดอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ประธาน    ขอบคณุนายบุญชอบ ตริตรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม    
ประธาน    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ วาระ 1 ขั้นการรับ
หลักการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ ในวาระ 2 ขั้นการแปร
ญัตติ ในวันที่ 1๑  สิงหาคม  255๙   เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดย
พร้อมเพรียงกัน 
 



ประธาน ปิดประชุม   เวลา  12.00 น. 
 
 
        
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
       
        
 
 
 
 
  
 
 
     
 
    
 
 
 
   


