
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/2559 
ครั้งที่  ๒ / 2559 

วันที่   ๑๑   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 เรื่องผลการสรรหากรรมการธรรมาภิบาล 
ประธาน     ผลการประชุมคัดเลือกกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
คือ กระผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา มีหน้าที่
ตรวจสอบความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ โดยทั้งจังหวัดมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 
๔ ท่าน และกระผมได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน ผมก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของชาติบ้านเมือง ต่อไป 
ที่ประชุม    - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม   - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ๓.๑ เรื่อง แหล่งน้ าทิ้งบริเวณบ้านสะแกงาม 
ประธาน    เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างเรื่องติดตามการประชุมครั้งที่
แล้วเรื่องแหล่งน้ าทิ้งที่บ้านสะแกงามเป็นการประกอบการของเอกชน โดยได้ประสานหัวหน้าส านักปลัดจะน า
เรื่องเข้าแบบสาธารณะสุขในการแก้ไขต่อไป 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ประธาน    ขอบคุณนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
    - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ขั้นแปรญัตติ)  
ประธาน    ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
255๙ และได้ให้สมาชิกไปศึกษารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือน ามาพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 วรรคสาม ผู้ที่เสนอค าแปรญัตติเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
จากลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ หรืองบประมาณรายจ่าย



เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค า
แปรญัตติตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ ไปแล้วนั้น ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติแจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการแปรญัตติเป็นอย่างไร 
 

ส.อบต.ประเสริฐ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ  โครวัตร  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดเสนอค าขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการ  และทาง
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแล้วเห็นควรคงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
25๖๐ 
ประธาน    ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอความเห็นเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมท่านใดเสนอค าแปรญัตติต่อประธานสภา และให้คงไว้ร่างเดิมขอเรียนเชิญผู้บริหารได้สรุป
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  25๖๐   
 

นายก อบต.    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายภาณพัุนธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอสรุป
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25๖๐ ดังนี้ 

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 
     - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต 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 

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 

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 
     - โต๊ะคอมพวิเตอร์     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 
     
     - โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง 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
       บ้านทุ่งเสาธง หมู่ ๕  
ประธาน    ขอบคุณนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 25๖๐ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนตามรายละเอียดในวาระ ๕ ขั้นการแปรญัตตินี้
หรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม    - เห็นคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
    ๖.๑ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการต่างๆงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
ส.อบต.ประเสริฐ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ  โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
อยากสอบถามถึงความคืบหน้าในการด าเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆมีข้อสงสัยว่าท าไมถึงยังไม่มีการเริ่มท า
การก่อสร้าง เช่นการก่อสร้างเหมือง ผมขอเสนอว่าบางหมู่บ้านสามารถท่ีจะด าเนินการก่อสร้างได้แล้ว 



ประธาน    ขอบคุณนายประเสริฐ  โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน    เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายภาณพัุนธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการ
ก่อสร้างโครงการต่างๆงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมนั้นผมลงพ้ืนที่ซึ่งบางพ้ืนที่ยังมีน้ าท่วมขังผู้รับเหมายังไม่
สามารถด าเนินการได้เพราะเครื่องจักรเข้าพ้ืนที่ไม่ได้ ส่วนถนนหินคลุกจากหมู่ที่ ๘ ถึง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๒ 
ผู้รับเหมาก าลังด าเนินการ ส่วนหมู่ ๑๕ การขุดเจาะน้ าบาดาล ได้ท าการส ารวจแหล่งน้ าแต่ไม่พบแหล่งน้ า 
ประธาน    ขอบคุณนายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รองเกรียงไกร   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมผมได้
ประสานกับหน่วยงานทหารพัฒนาโดยหน่วยงานทหารจะออกมาส ารวจและท าการขุดเจาะให้แต่ยังไม่ทราบว่า
จะเจอแหล่งน้ าหรือไม่ ฝากผู้อ านวยกองช่างท าหนังสือประสานหน่วยงานทหารอีกครั้ง 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในการส ารวจแหล่งน้ าบาดาล
บริเวณหมู่ที่ ๑๕ มีพ้ืนที่ในการขุดเจาะแต่มีน้ าน้อย ส่วนบริเวณป่าชุมชนจากการส ารวจไม่มีแหล่งน้ าเพราะ
แหล่งน้ าจะอยู่บริเวณฟาร์มไก่  
    ๖.๒ เรื่องการปรับภูมิทัศน์ สร้างซุ้มศาลาบ้านสะแกงาม 
ประธาน    เชิญนายพงษ์ศักดิ์ สังข์ตะคุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านสะแกงาม ชี้แจง 
ผช.ผญบ.ม.๔   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย พงษ์ศักดิ์ สังข์ตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านสะแกงาม ในการ
ประชุมครั้งที่แล้วมีผู้อภิปรายว่าการสร้างรุกล้ าเขตถนน ผมขอชี้แจงว่าการจัดท าซุ้มศาลาได้ให้หน่วยงานช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมไปตรวจสอบแล้ว ไม่มีการรุกล้ าเขตถนนที่จะเกิดอันตรายต่างๆทางการคมนาคม
ประธาน    ขอบคุณ นายพงษ์ศักดิ์ สังขต์ะค ุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๔ 
ส.อบต.บุญชอบ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ 
บ้านใหม่ป่าตะแบก วันนั้นได้มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างซุ้มศาลาเพียง ๑ จุดที่คิดว่าอาจเกิดอันตรายต่อ
รถบรรทุกที่สัญจรไปมาโดยเสนอว่าให้ขยับเข้าไปอีกหน่อย           
ผช.ผญบ.ม.๔   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพงษ์ศักดิ์ สังข์ตะคุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านสะแกงาม ในการท าซุ้ม
ท าสุดเส้นทางแล้วถ้าเลื่อนเข้าไปอาจไปลุกล้ าที่ของประชาชนได้ 
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
    ๖.๓ เรื่องร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน 
          โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ 
ประธาน    เชิญนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
รอง ไตรภพ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไป



ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเข้าร่วมงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ 
โดยพร้อมเพียงกัน 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
ประธาน    ขอบคุณนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน 
ประธาน    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อ 
ไม่มี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น.              
           
 
 
 
        
 
        
 
  
 


