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เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เร่ือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมลาป่วย 
ประธาน  เน่ืองด้วย นาย ชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ได้
ขอลาปุวยเน่ืองจากได้ไปผ่าตัดดวงตาที่โรงพยาบาล จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ 
คร้ังที่ ๒ ได้ 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๑.๒ เร่ือง การเข้าร่วมโครงการอบรม 
ประธาน  ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
เตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายหลังการปฏิรูป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบ้านคุณตา รีสอร์ท ต าบลค าน้ าแซบ อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประโยชน์และความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ในเร่ือง การปฏิรูปประเทศอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อ
โครงสร้างของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกต้ัง และที่ส าคัญที่สุด
หลังมีการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะก่อให้เกิดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของ อบต. เป็น เทศบาล รวมถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ต้ังตามร่าง
ประมวลกฎหมาย อปท. และร่าง พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีประชุม - รับทราบ -   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
ท่ีประชุม - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง การติดตามการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เร่ือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปราชการและการขอ
  อนุญาตลาของผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
 



นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้ง
ว่า ปัจจุบันมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เสนอเร่ือง การขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยส่งหนังสือถึงจังหวัดล้าช้า ท าให้ เสนอหนังสือถึงผู้มี
อ านาจได้ทัน หรือบางแห่งส่งหนังสือถึงจังหวัดภายหลังที่ได้เดินทางไปราชการหรือก าหนดวันลาแล้ว ท าให้
สามารถอนุมัติหรืออนุญาตได้ ดังน้ัน 
  จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเพื่อให้การเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงขอซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  ๑. การขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภา
ท้องถิ่น ให้เสนอถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
  ๒. การขออนุญาตเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภา
ท้องถิ่น ให้เสนอถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนเดินทางไปราชการ 
  ๓. การขออนุญาตลาไปต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น ให้เสนอถึง
จังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนถึงก าหนดลา 
  ๔. การขออนุญาตลาทุกประเภทของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนถึงก าหนดลา 
  ๕. การส่งหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาที่ไม่ไปตามข้อ ๑ – ๔ 
ให้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นแห่งความล้าช้าดังกล่าวด้วย หากไม่ชี้แจงเหตุผลหรือเหตุผลไม่สมควรผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาจะไม่รับพิจารณา 
ท่ีประชุม - รับทราบ  
  ๔.๒ เร่ือง การปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยอ าเภอปักธงชัยได้รับแจ้ง
จากจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นที่อยู่ในพื้นที่เกิดความช ารุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้ดี ซึ่งหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ประชาชนมีความรู้ ทราบข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะได้
อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ดังน้ันเพื่อให้การบริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้งในส่วนที่ช ารุดมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เพื่อที่จะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปท าการแก้ไข เพื่อให้ใช้การได้ 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๔.๓ เร่ือง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูระบาด 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข รายงานข้อมูลโรคมือ ปาก เท้า มีรายการพบผู้ปุวยจ านวน ๗๙,๙๑๐ ราย มี
ผู้เสียชีวิต ๓ ราย ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก ซึ่งพบมากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ดังน้ัน เพื่อให้
การด าเนินการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ



องค์การบริหารส่วนต าบลตูม โรงเรียนอนุบาลถ้าพบการแพร่ระบาดหรือมีข้อสงสัยว่าจะเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคในพื้นที่ ให้แจ้งส านักงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อการปูองกันมิให้เกิดการระบาดของโรค 
ท่ีประชุม - รับทราบ-  
  ๔.๔ เร่ือง การเตรียมความพร้อมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณะสุข ได้แจ้งว่าพบผู้ปุวยจ านวน ๓๐,๒๑๔ รายอัตราเท่ากับ ๔๖.๑๘ ต่อประชากร แสนคน 
และผู้เสียชีวิตจ านวน ๒ ราย ผู้ปุวยที่พบมากอยู่ในกลุ่มเด็ก แรกเกิด – ๑๔ ปี และในขณะน้ีเป็นช่วงฤดูระบาด 
ของโรคไข้หวัดใหญ่ระรอกที่สอง ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม จึงขอความร่วมมือในการปูองกันและการ
แจ้งข้อมูลต่างๆให้สาธารณะสุขใกล้บ้านท่านได้ทราบทันที 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๔.๕ เร่ือง การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชนในการ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม  
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยได้รับแจ้งจาก
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าช่วงฤดูฝนใน
ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วยประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันในส่วนของ อาสาสมัคร
ปูองกันภัย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็ได้ด าเนินการเฝูาปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าวแล้ว 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๔.๖ เร่ือง การประชุมคณะกรรมการการก าหนดความเหมาะสมการใช้ท่ีดินสาธารณะ 
  ประโยชน์ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยอ าเภอปักธงชัย 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการก าหนดความเหมาะสมที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนการ
จัดหาผลประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการตามความ
เหมาะสมการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของอ าเภอปักธงชัย ดังน้ี  
  ๑. นายอ าเภอปักธงชัย เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย เป็นกรรมการ 
  ๓. เกษตรอ าเภอปักธงชัย เป็นกรรมการ 
  ๔. พัฒนาการอ าเภอปักธงชัย เป็นกรรมการ 
  ๕. สาธารณสุขอ าเภอปักธงชัย เป็นกรรมการ 
  ๖. สัสดีอ าเภอปักธงชัย เป็นกรรมการ 
  ๗. ท้องถิ่นอ าเภอปักธงชัย เป็นกรรมการ 
  ๘. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการ 
  ๙. ก านันในต าบลท้องที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการ 
  ๑๐. ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานประจ าต าบล เป็นกรรมการ 



  ๑๑. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. ปลัดอ าเภอฝุายบริหารงานปกครอง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้มีอ านาจหน้าที่ ร่วมกันพิจารณาก าหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ ดิน
สาธารณะประโยชน์เขตพื้นที่อ าเภอปักธงชัย และจัดท าบัญชีเสนอขอให้คณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐ 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
ส อบต.ประเสริฐ เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าสายตรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่
ที่ ๑ บ้านคลองวัด ในส่วนของพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ ผมอยากเสนอท่านผู้บริหารส่ง เจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบคลองยาว ว่าความเป็นจริงแล้วพื้นที่ตรงน้ีเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เกรงว่าจะถูกรุกล้ าพื้นที่ใน
การท าเกษตร 
ผ.อ.กองช่าง เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าสายตรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของแหล่งน้ า
คลองสาธารณะประโยชน์น้ัน ทางท่านนายก ได้อนุมัติงบประมาณในการฟื้นฟู ปรับปรุง ในส่วนพื้นที่คลองยาว
อยากแจ้งสมาชิกประชาสัมพันธ์ชาวบ้านมิให้รุกล้ าพื้นที่สาธารณะ เพราะอาจโดนแจ้งข้อหาบุกรุกได้ และในปี 
๒๕๖๑ ได้จัดสรรงบประมาณให้ที่ดินออกมาท ารางวัดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
ท่ีประชุม - รับทราบ - 
ประธาน  ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๔.๗ เร่ือง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขานครราชสีมา แจ้งว่า พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏให้เห็นถึงปัญหาด้านความพร้อมในการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งปัญหาด้านความรับรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน เพื่อมิให้การบังคับใช้กฎหมายน้ีมีผลรุนแรงต่อสังคมโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออก
ค าสั่งขยายเวลาการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ าไทย โดยขยายแจ้งออกไปอีก ๖๐ วัน 
โดยอ าเภอปักธงชัยพิจารณาแล้ว เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงน้ า ที่สร้างก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ โดยมิได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่สร้างไม่เป็นไปตามที่อนุญาต ทราบโดยทั่วกันและมาแจ้งเจ้า
ท่าภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ค าสั่งใช้บังคับภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ที่มาแจ้งจะได้รับการยกเว้นโทษ
ทางอาญาและโทษปรับทางปกครองและหากเป็นสิ่งล่วงล้ าที่สามารถอนุญาตได้ผู้มาแจ้งควรยื่นหลักฐานเพื่อขอ
อนุญาตให้ถูกต้องได้ 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ชี้แจงข้อราชการและในเวลา น้ีก็ใกล้เวลา   
๑๒.๐๐ น. ผมขอพักการประชุม และขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ร่วมรับประทานอาหาร ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้จัดไว้ และนัดประชุม ในระเบียบวาระที่ ๕     
เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ขั้นแปรญัตติ) ในเวลา ๑๓.๐๐ น  
ท่ีประชุม - รับทราบ - 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  
    (ข้ันแปรญัตติ) 

ประธาน    เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม ผมขอเร่ิมประชุม ใน    
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ขั้นแปรญัตติ) 
ต่อไป   
ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๖๐ และได้ให้สมาชิกไปศึกษารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพื่อน ามาพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในวาระ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ที่เสนอค าแปรญัตติเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
จากลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาค าแปรญัตติตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วน้ัน ขอเรียน
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการแปรญัตติเป็นอย่างไร 
 

นายเกรียงไกร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมยื่นเสนอค าขอแปรญัตติภายในวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ น้ัน และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอค าแปรญัตติและสงวนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ผมขอสรุปดังน้ี 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนงานบริหารทั่วไป    รวม ๑๐,๕๓๙,๗๘๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานบริหารงานคลัง    รวม ๑,๙๐๓,๗๒๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม ๓๓๒,๗๕๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศึกษา    รวม ๕,๔๔๘,๖๒๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสาธารณะสุข    รวม ๔๓๓,๙๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์    รวม ๑๗๐,๐๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานเคหะและชุมชน    รวม ๒,๖๙๗,๙๙๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งและชุมชน  รวม ๒,๑๖๕,๑๗๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม ๕๒๐,๐๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม ๒,๙๘๕,๐๐๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการเกษตร    รวม ๑๒๔,๒๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานงบกลาง     รวม ๑๑,๒๘๒,๘๖๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    รวม ๓๘,๖๐๓,๙๙๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
  ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครับ 



 

ประธาน  ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอความเห็นเน่ืองจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมท่านใดเสนอค าแปรญัตติต่อประธานสภาและให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) เมื่อไม่มี
ขอมติที่ประชุมให้คงร่างเดิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

มติท่ีประชุม - เห็นคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ือง อ่ืนๆ 
  ๖.๑ เร่ือง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
  ราชการท่ี ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมด้วยอ าเภอปักธงชัย จัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยพิธีการท าบุญตัก
บาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระ
พรชัยมงคล ก าหนดการ ดังน้ี 
  - เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสาร-อาหารแห้ง) 
  - เวลา ๐๘.๑๕ น. พิธีลงนามถวายพระพร 
  - เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ(พุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระ
พรชัยมงคล 
  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ข้าราชการ ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๕
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยพร้อมเพียงกัน   
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๖.๒ เร่ือง การป้องปรามการก่ออาชญากรรม 
ประธาน  เชิญหัวหน้าสายตรวจ ชี้แจง 
ร.ต.ท.ปภิณวิช เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม มีชาวบ้านแจ้งว่าเวลาประมาณ 
๒๐.๐๐ น. มีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบหญิงสาวที่กลับมาจากท างาน แต่ไม่ได้มีการก่อเหตุ โดยขอ 
ขอบคุณทางผู้น าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมที่ได้จัดเวรออกตรวจพื้นที่เพื่อปูองปรามการก่อเหตุ
อาชญากรรมในพื้นที่ของเรา และในส่วนความคืบหน้าในคดีเหตุลักทรัพย์อาคารเกษตรในพื้นที่สวนตูมพฤกษา 
น้ันขอความร่วมมือสมาชิกช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะหาคนร้ายมาด า เนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๖.๓ เร่ือง การป้องกันการใช้แบงค์ปลอม 
ประธาน  เชิญหัวหน้าสายตรวจ ชี้แจง 
ร.ต.ท.ปภิณวิช เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจต าบลตูม ในช่วงน้ีมีการระบาดของแบงค์ปลอม 



อยากประสานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การระวังแบงค์ปลอมในการ
ซื้อสิ่งของต่างๆควรตรวจตราดูว่าใช่ แบงค์จริงหรือไม่ควรมีความระเอียดรอบคอบในการจับจ่ายใช้สอย 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
ประธาน  ขอบคุณหัวหน้าสายตรวจ  
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ วาระที่ 3  ขั้นลงมติ ในวันที่ 
1๕ สิงหาคม  25๖๐  เวลา 0๙.30  น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ปิดประชุมเวลา  1๓.00  น.              
       
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
  
 


