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เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น.  
ระเบียบวาระท่ี๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เร่ือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมลาป่วย 
ประธาน  เน่ืองด้วย นาย ชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ได้
ขอลาป่วยเน่ืองจากได้ไปผ่าตัดดวงตาที่โรงพยาบาล จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ัง
ที่ ๑ ได้ 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๑.๒ เร่ือง สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมครบวาระ ๔ ปี 
ประธาน ในการประชุมสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมทุกท่านก็จะหมดวาระ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่โดยทางคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช) 
ยังไม่มีการก าหนดการเลือกต้ัง ซึ่งทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็ยังคง รักษาการในต าแหน่ง
ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกต้ัง อีกคร้ัง 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๑.๓ เร่ือง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประธาน  โดยรัฐบาลได้มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ 
โดยบทลงโทษตามประมวลกฎหมาย มีบทลงโทษผู้ที่กระท าความผิดขั้นรุนแรง ดังน้ันจึงประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกช่วยเผยแพร่ และการป้องกันการท าผิดในการทุจริตตามประมวลกฎหมายดังกล่าว 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
ท่ีประชุม - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี๓ เร่ือง ติดตามการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
  - ไม่ม ี– 
ระเบียบวาระท่ี๔  เร่ือง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เร่ือง การรับบริจาคโลหิต 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ผมขอเชิญชวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่านได้ร่วมบริจาค โลหิต ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น . 



 ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต้องการร่วมบริจาคได้มาบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ตามวันเวลาดังกล่าว 
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต 

๑. มีน้ าหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ พร้อมที่จะบริจาคโลหิต 
๒. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุ 17 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ถ้าเป็นผู้บริจาค
คร้ังแรกต้องอายุไม่เกิน 55 ป ี
๓. ไม่มีอาการท้องเสีย ท้องร่วง ใน 7 วันที่ผ่านมา หรือก าลังเป็นไข้หวัด 
๔. สตรีไม่อยู่ในระหว่างต้ังครรภ์หรือให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา 
๕. น้ าหนักต้องไม่ลดผิดปกติในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่ทราบสาเหตุ 
๖. หากรับประทานยาแอสไพริน, ยาคลายกล้ามเน้ือหรือยาแก้ปวดอื่นๆ ต้องหยุดยามาแล้ว 3 วัน ถ้าเป็นยาแก้
อักเสบหรือยาอื่นๆ ต้องหยุดยามาแล้ว 7 วัน 
๗. ไม่เป็นโรคหอบหืด, ผิวหนังเรื้อรัง, วัณโรค หรือภูมิแพ้อื่นๆ 
๘. ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หัวใจ, ตับ, ไต, มะเร็ง, ไทรอยด์,โลหิตออกง่าย-หยุดยาก หรือโรค
ประจ าตัวอื่นๆ 
๙. หากถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนหรือรักษารากฟัน ต้องทิ้งระยะอย่างน้อย 3 วัน 
๑๐. หากเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องเกิน 6 เดือน, ผ่าตัดเล็ก ต้องเกิน 1 เดือน 
๑๑.ท่านหรือคู่ครองของท่านต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือเบี่ยงเบนทางเพศ 
๑๒. ต้องไม่มีประวัติยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษ ต้องเกิน 3 ปี และมีสุขภาพดี 
๑๓. หากเจาะหู, สัก, ลบรอยสักหรือฝังเข็มในการรักษา ต้องเกิน 1 ป ี
๑๔. หากมีประวัติเจ็บป่วยและได้รับโลหิตของผู้อื่น ต้องเกิน 1 ป ี
๑๕. หากมีประวัติเป็นมาเลเรีย ถ้าเคยเป็นต้องหายมาแล้วเกิน 3 ปี หากเคยเข้าไปในพื้นที่ ที่มีเชื้อมาเลเรียชุก
ชุม ต้องทิ้งระยะอย่างน้อยเกิน 1 ปี จึงบริจาคโลหิตได้ 
๑๖. ต้องไม่ได้รับวัคซีนในระยะ 14 วัน หรือเซรุ่มในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา 
๑๗. ก่อนบริจาคโลหิตต้องรับประทานอาหารให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู 
ของทอด ของหวาน แกงกะทิต่างๆ  

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต 

๑. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในเวลานอนปกติของตนเอง ในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต 
๒. รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ 
อาหารที่ประกอบด้วยกะทิ แกงต่างๆ ของทอด ของหวาน ฯลฯ  เน่ืองจากจะท าให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสี
ขาวขุ่น ไม่สามารถน าไปใช้ได้ 
๓. ด่ืมน้ า 3-4 แก้ว และเคร่ืองด่ืมเหลวเพิ่ม เช่น น้ าผลไม้ นม น้ าหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณ โลหิตในร่างกาย จะ
ช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต 
๔. งดเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
๕. งดสูบบุหร่ีก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี 

ท่ีประชุม - รับทราบ – 
 
 



ระเบียบวาระท่ี๕  เร่ือง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้ันรับหลักการ) 
ประธาน ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอเรียนเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ไปพร้อมๆกันตามเอกสารที่
ได้แจกกับทางสมาชิกไปพร้อมกับวาระการประชุม 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้า
ร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น ๓๘,๖๐๓,๙๙๐ บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๕๙,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ตเตล็ด    รวม ๕๐,๐๐๐   บาท 
หมวดรายได้จากทุน    รวม ๒,๐๐๐     บาท  

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม ๑๗,๑๖๕,๐๐๐ บาท 
ค่าภาษีธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     จ านวน ๓๐๐,๐๐๐    บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ     จ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้     จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จ านวน ๒๐๐,๐๐๐    บาท 
ภาษีสุรา        จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีสรรสามิต        จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าภาคหลวงแร่        จ านวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
ค่าภาคหลวงปีโตรเลี่ยม       จ านวน ๖๐,๐๐๐      บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล      จ านวน ๕,๐๐๐        บาท 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป    รวม ๒๐,๘๓๗,๙๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จ านวน ๒๐,๘๓๗,๙๐๐ บาท 
 
 



 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น ๓๘,๖๐๓,๙๙๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุน ท่ัวไปแยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป       รวม ๑๐,๕๓๙,๗๘๐ บาท 
งบบุคลากร        รวม ๗,๙๔๖,๒๘๐   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)       รวม ๓,๖๐๗,๙๒๐   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม ๔,๓๓๘,๓๖๐   บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๓,๑๙๘,๔๕๐ บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 
 - เงินเพิ่มส าหรับการสู้รบ       จ านวน ๒๑,๐๐๐    บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๒๑๐,๐๐๐  บาท 
 - เงินเดือนลูกจ้างประจ า       จ านวน ๑๘๘,๘๒๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๖๔๘,๐๐๐  บาท 
 - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน ๗๒,๐๐๐    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๒,๔๙๙,๐๐๐ บาท  
ค่าตอบแทน      รวม ๓๗๒,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายในการเดินทางราชการ      จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว    จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ค่าวัสด ุ       รวม ๕๙๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       จ านวน ๑๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง      จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 



 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุอื่นๆ        จ านวน ๑๓,๐๐๐    บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๒๓๙,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าน้ าประปา น้ าบาดาล       จ านวน ๑,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการโทรศัพท์       จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการไปรษณีย์       จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน ๗๓,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๗๔,๕๐๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ์      รวม ๗๔,๕๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน        
 - เคร่ืองเสียงติดรถประชาสัมพันธ์      จ านวน ๓๐,๐๐๐   บาท 
 - โต๊ะหมู่บูชา        จ านวน ๘,๕๐๐    บาท 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 - เคร่ืองท าความเย็น       จ านวน ๑๒,๐๐๐    บาท 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ LED ขาวด า   จ านวน ๙,๐๐๐     บาท 
 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า    จ านวน ๑๕,๐๐๐   บาท  
งบเงินอุดหนุน      รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๒๐,๐๐๐ บาท  
 - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
งานบริหารงานคลัง     รวม ๑,๙๐๓,๗๒๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๑,๔๓๗,๗๒๐ บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๔๓๕,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสด ุ       รวม ๗๐,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน      รวม ๓๑,๐๐๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ์      รวม ๓๑,๐๐๐ บาท 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน ๒๒,๐๐๐    บาท 
 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  จ านวน ๙,๐๐๐      บาท 
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม ๓๓๒,๗๕๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 



  ค่าใช้สอย      รวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายฝึกทบทวน อพปร.      จ านวน ๗๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง  จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอบรมในการป้องกัน จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
และเฝ้าระวังไฟป่า        
 - ค่าใช้จ่ายด าเนินการ โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ   จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
ค่าวัสด ุ       รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง       จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๑๒,๗๐๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ์      รวม ๑๒,๗๕๐ บาท 
 - กระบอกไฟกระพริบ       จ านวน ๒,๗๕๐      บาท 
 - เลื่อยยนต์        จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   รวม ๒,๒๒๓,๗๔๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๑,๗๒๓,๗๔๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๑,๗๒๓,๗๔๐ บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๑,๐๙๓,๐๒๐ บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - เงินวิทยฐานะ        จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท  
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๔๙๘,๗๒๐  บาท 
 - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน ๔๘,๐๐๐    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท  
ค่าวัสด ุ       รวม ๙๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุส านักงาน        จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - คอมพิวเตอร์        จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม ๓,๐๐๖,๘๘๐ บาท 



 งบด าเนินงาน      รวม ๑,๕๓๔,๖๘๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๖๐๗,๖๐๐ บาท 
ค่าวัสด ุ       รวม ๘๘๔,๐๘๐ บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าอาหารเสริม (นม)       จ านวน ๘๓๔,๐๘๐  บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๔๓,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล      จ านวน ๓,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๒๑๒,๒๐๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ์      รวม ๒๑๒,๒๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน        
 - เก้าอี้คอมพิวเตอร์จ านวน ๒ ตัว      จ านวน ๓,๐๐๐      บาท 
 - เก้าอี้ท างานแบบมีล้อหมุน      จ านวน ๒,๐๐๐      บาท 
 - ชั้นวางรองเท้า จ านวน ๔ ชุด      จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ชั้นวางหนังสือนิทาน จ านวน ๓ ชุด     จ านวน ๙,๐๐๐      บาท 
 - ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จ านวน ๔ หลัง    จ านวน ๑๘,๐๐๐    บาท 
 - โต๊ะท างาน        จ านวน ๓,๕๐๐      บาท 
 - โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน ๔ ตัว     จ านวน ๗,๒๐๐      บาท 
 - เคร่ืองท าน้ าเย็น       จ านวน ๖,๕๐๐      บาท 
 - ชั้นวางกระเป๋า + ที่นอน จ านวน ๔ ชุด     จ านวน ๑๘,๐๐๐    บาท 
 - โต๊ะอาหารเด็ก จ านวน ๑๐ ชุด      จ านวน ๖๕,๐๐๐    บาท 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๒ เคร่ือง จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  
จ านวน ๒ เคร่ือง        จ านวน ๑๘,๐๐๐    บาท 
เงินอุดหนุน      รวม ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ    รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม ๔๓๓,๙๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท 



 - ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุง    จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ    จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการออกตรวจสุขภาพ     จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า   จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค  จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการป้องกันลดโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ อบต.ตูม  จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
ค่าวัสด ุ       รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท  
งบลงทุน      รวม ๓,๙๐๐ บาท  
 ครุภัณฑ์      รวม ๓,๙๐๐ บาท 
- เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดโดยใช้น้ิว     จ านวน ๓,๙๐๐      บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์   รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาชีวิต ของผู้ชรา ผู้พิการ 
 ผู้ด้อยโอกาส        จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการอบรมให้ความรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  รวม ๒,๖๙๗,๙๙๐ บาท 
 งานบุคลากร       รวม ๑,๒๙๒,๐๔๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๑,๒๙๒,๐๔๐ บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๙๒๒,๘๖๐  บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - ค่าลูกจ้างประจ า       จ านวน ๒๐๗,๑๘๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๑๐๘,๐๐๐  บาท 
 - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน ๑๒,๐๐๐    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๙๗๗,๙๕๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๑๖๕,๙๕๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๐๕,๙๕๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 



 - รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
ค่าวัสด ุ       รวม ๓๒๗,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุส านักงาน        จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุก่อสร้าง        จ านวน ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุพาหนะและขนส่ง       จ านวน ๒๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน ๓๗,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๓๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน ๓๕,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๗๘,๐๐๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ์      รวม ๗๘,๐๐๐ บาท 
 - เคร่ืองปรับอากาศ       จ านวน ๕๖,๐๐๐    บาท 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน ๒๒,๐๐๐    บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 - เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน  รวม ๒,๑๖๕,๑๗๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑,๖๖๕,๖๗๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑,๖๖๕,๖๗๐ บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน   จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ   จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมอันเป็นพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์          จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการจัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น        จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ 
และจิตส านึกที่ดีงาม         จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน 
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน     จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
“รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน “      จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่     จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 



 - ค่าใช้จ่ายโครงการก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ าในเขตพื้นที่  จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ าใส     จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด   จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพระราชพิธีและวันส าคัญของชาติ   จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์     จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช่จ่ายการท าความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ต าบลตูม  จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนและการดูแลป่าชุมชน   จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 
และการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี      จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน 
พื้นที่          จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ 
คนในชาติ        จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย    จ านวน ๗๐๐,๐๐๐  บาท               
 - ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้กับประชาชนด้านการรักษาทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม       จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน   จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง       จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลตูมเพื่อจ่ายเป็น 
การส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต าบลตูม    จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักด์ิรักพื้นที่สีเขียว   จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนและจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น        จ านวน ๔๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน    จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน    จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
งบลงทุน      รวม ๔๙๙,๕๐๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ์      รวม ๔๙๙,๕๐๐ บาท 
 - กล้องวงจรปิด        จ านวน ๔๙๙,๕๐๐  บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่นอ าเภอปักธงชัย จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมต้านยาเสพติด จ านวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์    จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 



 - โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน     จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน    รวม ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีระดับอ าเภอ  จ านวน ๘,๐๐๐      บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานเทศกาลไหมไทยอ าเภอปักธงชัย  จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน    รวม ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท 
 งบลงทุน      รวม ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท 
  ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง    รวม ๒,๙๘๕,๐๐๐ บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ  จ านวน ๒๔๔,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายบ้านยายหอม 
- ต าบลสุขเกษม        จ านวน ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ คุ้มที่ ๓ หน้า 
บ้านนายเหว่า        จ านวน ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ สายเลียบคลอง 
ชลประทาน        จ านวน ๒๐๐,๐๐    บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนางสมจิตร 
ถนนสายประปาพรหมราช      จ านวน ๑๒๘,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายไปทุ่งนา  จ านวน ๑๘๕,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายวัดคลองวัฒนา 
หนองปลิง        จ านวน ๖๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายจุลพรหมราช จ านวน ๖๐,๐๐๐   บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายเชื่อมทางหลวง 
หมายเลข ๒๐๗๒       จ านวน ๑๕๙,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายเกลี้ยง จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านลุงหิน  จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายวารินทร์ จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายข้างบ้านนางเรไร จ านวน ๑๕๑,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๑๒ สายทางเข้าหมู่บ้าน  จ านวน ๑๙๖,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ข้างบ้าน 
นางสมใจ – บ้านนางเจียม      จ านวน ๑๒๓,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓    จ านวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑ 



จากโรงสีลุงเชื้อ – บ้านนายแก้ว      จ านวน ๒๗๖,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ คุ้มดอนอ้ายโทน จ านวน ๑๕๓,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางนุช จ านวน ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้าน 
นายสมเกียรติ – บ้านนายประเสริฐ     จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการติดต้ังเสียงตามสาย      จ านวน ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร     รวม ๑๒๔,๒๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑๒๔,๒๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๑๙,๒๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์    จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรกรผู้น าชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการที่เกี่ยวกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการสนับสนุนการจัดเกษตรชีวภาพ  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการท าเกษตรชีวภาพ จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบศัตรูพืช  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมปฏิบัติเกี่ยวกับการปราบศัตรูพืช จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  จ านวน ๖,๔๐๐      บาท 
 - โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ    จ านวน ๖,๔๐๐      บาท 
 - โครงการสงเสริมการผลิตข้าวคุณภาพตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตร จ านวน ๖,๔๐๐      บาท 
ค่าวัสด ุ       รวม ๕,๐๐๐ บาท 
วัสดุการเกษตร        จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง       รวม ๑๑,๒๘๒,๘๖๐ บาท 
 งบกลาง      รวม ๑๑,๒๘๒,๘๖๐ บาท 
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ านวน ๗๕,๐๐๐     บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ       จ านวน ๘,๙๐๐,๒๐๐ บาท 
 - เบี้ยยังชีพคนพิการ       จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จ านวน ๓๐,๐๐๐      บาท 
 - ส ารองจ่าย        จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายตามข้อผูกพัน       จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ    จ านวน ๑๗๗,๖๖๐ บาท 
 
ประธาน  ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ของแต่ละส่วน
ราชการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ร่วมกันพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
ใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นที่จะขออภิปรายในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ อีกหรือไม่ 



ส อบต.วีรชน เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายวีรชน 
เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ขอสอบถามเกี่ยวกับแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา โดยอยากสอบถามเรื่องงบประมาณโครงการของแต่ละหมู่บ้านว่าท าไมถึงมีความ
แตกต่างกันมาก บางหมู่บ้านได้งบประมาณมาก บางหมู่บ้านได้งบประมาณน้อย 
ประธาน  เชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของงบประมาณที่แต่
ละหมู่บ้านได้ไม่เท่ากันน้ัน ในการจัดท ารายละเอียดโครงการทั้งหมด ได้น ามาจากแผนในการท าประชาคม
หมู่บ้าน โดยเรียงล าดับความเร่งด่วน โดยที่ความจ าเป็นของแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกัน งบประมาณจึงไม่
เท่ากัน โดยงบประมาณในการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นที่จะขออภิปรายในรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่ กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ในวาระขั้นรับหลักการ 
ท่ีประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 
ประธาน  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคร้ังต่อไปเป็น
การประชุมในวาระที่ ๒ การแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สมาชิกท่านใดที่จะขอ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต้องเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาก่อน ก่อนที่จะน าเสนอเข้าสู่วาระการประชุมเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยผู้ที่จะ
น าเสนอค าแปรญัตติ ค าแปรญัตติน้ัน ต้องเป็นการเสนอปรับลดงบประมาณได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแปร
ญัตติเพิ่มงบประมาณได้ 
การน าเสนอค าแปรญัตติมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ข้ันตอนแรก กรอกรายละเอียดที่จะน าเสนอค าแปรญัตติ  ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน เสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง คือผู้ที่จะเสนอขอแปรญัตติ จะต้องยื่นค าแปรญัตติภายในวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๐  
ข้ันตอนท่ีสอง คณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณาน าเสนอขอแปรญัตติ จะเรียกผู้ที่เสนอขอแปรญัตติมา
ชี้แจงหลักการและเหตุผลในค าแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
ข้ันตอนท่ีสาม คณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นในการพิจารณาค าแปรญัตติผู้เสนอค าแปรญัตติต่อ
ประธานสภา และประธานสภาจะส่งรายงานการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ข้ันตอนท่ีสี่ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา รวมระยะเวลา ๕ วัน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ในระเบียบวาระน้ีขอเชิญท่าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด ส ารวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ 



เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในระเบียบวาระน้ี การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น
ต่อกิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่า  ท่านใดมีความเหมาะสมที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จะเสนอเป็นคณะกรรมการจ านวนกี่
ท่าน โดยเสนอได้ต้ังแต่ ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๗ ท่าน 
ส อบต.รัชนี เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ดิฉันนางรัชนี วิสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๙ บ้านตูม ขอเสนอชื่อ 
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม - รับรอง -  
ส อบต. ดาว เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอเสนอ
ชื่อ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายบงกช ชินศรีฉิมพลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม - รับรอง -  
ส อบต. เพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก 
ขอเสนอชื่อ นายวีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายวีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม - รับรอง -  
ส อบต. วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ขอเสนอ
ชื่อ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนางสาวเพียร ไวทยโสภิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม - รับรอง -  
ส อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอ
เสนอชื่อ นายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม - รับรอง –  
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการ     
แปรญัตติ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จ านวน ๕ ท่าน ดังน้ี  
  ๑. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ 
  ๒. นายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ 
  ๓. นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ 
  ๔. นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ 



  ๕. นางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ือง การพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมประจ าปี 
๒๕๖๑  
ประธาน  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหมวด ๒ ถึง ๒๑ การก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาการเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป คือปีงบประมาณหน้า ผมขอน าปรึกษาหารือ 
ในที่ประชุมว่าการประชุมสมัยแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ควรเริ่มต้นเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน  
ส อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบกผม
ขอเสนอในการประชุมสมัยสามัญประจ าปี ผมเสนอมี ๔ สมัย ดังน้ี 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ สมัยที่มีการประชุมทั่วไป 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน สมัยการประชุมการจัดท าแผนพัฒนา 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่   ๑ - ๑๕ สิงหาคม สมัยที่มีการประชุมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม สมัยที่มีการประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในการก าหนดช่วงระยะเวลาการประชุมสมัย
สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๑ หรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วย หรือไม่กับการก าหนดช่วงระยะเวลา
สมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
มติท่ีประชุม - เห็นชอบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๘ เร่ืองอ่ืนๆ 
  ๘.๑ เร่ืองเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุม 
ประธาน  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
ปลัด ส ารวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการ
พิจารณาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๕ ท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแต่งต้ังประธานคณะกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันน้ีเวลา ๑๓.๐๐ น 
ท่ีประชุม - รับทราบ -  
   
  ๘.๒ เร่ือง ก าหนดการออกเก็บขยะอันตราย 
ประธาน  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
ปลัด ส ารวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทราบ ว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะส่ง เจ้าหน้าที่ออกเก็บขยะอันตรายที่ชาวบ้านได้คัดแยกไว้ โดยจะออกเก็บทุก
วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน 



ท่ีประชุม - รับทราบ -  
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอกล่าวปิดประชุม 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
     
  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 


