
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

............................................................... ............................................... 
 
ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๘ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายวีรชล เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นายวิเชียรฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๗ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๑ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๗ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๒๘ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๙ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๑ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๒ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๕ 
๓๓ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๔ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓๕ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓๖ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓๗ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๘ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓๙ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๐ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔๑ นายเสกสรร อ่ิมพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 
๔๒ อาจารย์ประจักร ปิดตะคุ  อาจารย์โรงเรียนวังวารีวนราชวัฒนา 
๔๓ ร.ต.อ.ปภินวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(สส) สภ.ปักธงชัย 
 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๑๑.๐๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง ข่าวการขอแยกตัวอ าเภอ บัวใหญ่ ออกเป็นจังหวัด 
ประธาน  ข่าวสารทางชาวบ้านกว่า ๒ หมื่นคน ๘ อ าเภอ จ.นครราชสีมา เสนอ พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดใหม่
ต่อรัฐบาล ผลักดันยกฐานะ ๘ อ าเภอเป็นจังหวัดบัวใหญ่ ประกอบด้วย อ.บัวใหญ่, อ.คง, อ.ประทาย, อ.โนน
แดง, อ.บ้านเหลื่อม, อ.แก้งสนามนาง, อ.สีดา และ อ.บัวลาย   (เพ่ือขอยกฐานะ ๘ อ าเภอเป็นจังหวัด) โดย
ความคืบหน้าต่างๆ ต้องติดตามในข่าวสารต่อไป โดยทาง จังหวัดนครราชสีมาก าลังจะเป็นเมืองมหานคร 
เพราะก าลังสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง และจะมีการพัฒนาด้านต่างๆ 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๑.๒ เรื่อง กฎหมายท้องถิ่น 
ประธาน  จากที่ผมได้ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่น มีข่าวแจ้งโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกคลอง
ท้องถิ่นจับตา คสช.แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น แนวโน้ม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า การจะจัดการเลือกตั้ง



ท้องถิ่นในเร็วๆ นี้ จะไม่สามารถท าได้ เพราะจะขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย 
ทั้ง ๖ ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕, พ.ร.บ.
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (อบต.), พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (อบจ.),พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. ๒๔๒๘ และพ.ร.บ.บริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้กฎหมาย ๖ ฉบับนี้ ทางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น โดยกระทรวงมหาดไทยก าลังด าเนินการ จากนั้นค่อยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) และเข้าสู่ สภานิติบัญญัติ (สนช.) ต่อไป ดังนั้นเมื่อกฎหมายทั้ง ๖ ฉบับบังคับใช้แล้ว จึงจะรู้ว่าจะมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใด จากนั้นจึงจะมีการปลดล็อค ต่อไป เมื่อกฎหมายผ่าน ครม. และเข้า สนช. แล้ว 
ทาง คสช. จะเป็นผู้พิจารณาว่าเลือกตั้งประเภทใด และเลือกตั้งเมื่อใด   
ที่ประชุม - รับทราบ -   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เรื่อง โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่า ชีวิตใหม่”เพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
พิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ เพ่ือการด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงขอรับบริจาคมือถือเก่า ที่ช ารุดแล้ว น ามาบริจาคที่
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม หรือที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย์ และฝากสมาชิกทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 
ที่ประชุม - รับทราบ -  

  ๔.๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางจังหวัดนครราชสีมา
ได้รับแจ้งจากกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศของ
ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรง ดังนั้นจึงแจ้งให้องค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์ ดังกล่าว และ
ประชาสัมพันธ์ ผู้น าชุมชน เมื่อเกิดเหตุ มีอาคารบ้านพักของชาวบ้านเสียหายให้รีบแจ้งมาทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม - รับทราบ –  

  ๔.๓ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ได้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ผมขออธิบาย ความหมายและ ช่องทางต่างๆ ดังนี้  
    ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
  - หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
  - หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับของรัฐ
และหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  - เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่ง
ให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
  - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตต าบลตูมการจัดการ 
ข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค า
ชมเชย/ การสอบถาม/ หรือร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/การร้องขอข้อมูลช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทาง
โทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 



  - ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน 
           - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
ค าร้องเรียน หมายถึง คาหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ
ระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญที่
เชื่อถือได้ 
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพ่ือ
ทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้
ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 
      ช่องทางการร้องเรียน 
    ๑) รับเรื่องร้องเรียนผ่าน www.abttoom.com 
    ๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    ๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    ๔) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    ๕) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
    ๖) โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ 
    ๗) ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
    ๘) Email ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    ๙) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา) 
    ๑๐) ร้องเรียนทาง Facebook 
ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ประธาน   ด้วยทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเสนอขออนุมัติกันเงินโครงสร้างพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมพิจารณาอนุมัติ เชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๑ โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวารินทร์ หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านกุดวิวาท ขนาดของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร      
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร และป้ายโครงการ
จ านวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท นั้นทางกองช่างได้ออกส ารวจตรวจสอบ พ้ืนที่ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างพบว่า มีต้นไม้และไม้ผลของชาวบ้านปลูกอยู่ในแนวเขตพ้ืนที่จะด าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะ



ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญาภายในเดือนเดือนกันยายน ซึ่งการด าเนินการไม่ทัน เนื่องด้วยเป็นเดือนที่
สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ เพราะทางกองช่างต้องออกส ารวจแนวเขตท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านก่อนเพื่อผลประโยชน์ต่อชาวบ้านและไม่เกิดน้ าท่วมขังท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนอีกต่อไป จึงขอความ
เห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรค ๑ 

ประธาน   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางวารินทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดวิวาท มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวารินทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดวิวาท 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบเอกฉันท์ -    

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
    (ขั้นแปรญัตติ) 

ประธาน    เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุมผมขอเริ่มประชุม ใน    
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ขั้นแปรญัตติ) 
ต่อไป   
ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๑ และได้ให้สมาชิกไปศึกษารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือน ามาพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวาระ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ที่เสนอค าแปรญัตติเสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติจากลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบไปแล้วนั้น ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการการแปรญัตติเป็นอย่างไร 
 

นายเกรียงไกร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมยื่นเสนอค าขอแปรญัตติภายในวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอค าแปรญัตติและสงวนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ผมขอสรุปดังนี้ 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนงานบริหารทั่วไป    รวม ๑๑,๒๒๕,๗๔๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานบริหารงานคลัง    รวม ๒,๑๕๙,๘๓๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม ๑๓๒,๐๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศึกษา    รวม ๕,๒๐๘,๙๐๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสาธารณะสุข    รวม ๖๕๘,๐๐๐     บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์    รวม ๒๕๐,๐๐๐     บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานเคหะและชุมชน    รวม ๒,๗๙๘,๔๖๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งและชุมชน  รวม ๑,๘๓๔,๖๐๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม ๓๐๐,๐๐๐     บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม ๒,๔๙๑,๐๐๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการเกษตร    รวม ๕๐,๐๐๐        บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานงบกลาง     รวม ๑๑,๔๙๕,๔๖๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    รวม ๓๘,๖๐๓,๙๙๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
  ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครับ 
 

ประธาน  ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอความเห็นเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ท่านใดเสนอค าแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในวาระที่ ๒ 
(ข้ันแปรญัตติ) เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมให้คงร่างเดิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

มติที่ประชุม - เห็นคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 

ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงนี้ขอ พักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และขอเชิญ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 25๖๒ วาระที่  3  ขั้นลงมติ  ใน เวลา ๑๓.30  น.                    
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยพร้อมเพรียงกัน 
    

 



 
ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  (ขั้นลงมติ)  

ประธาน  ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๓,๙๙๐  บาท ในวาระ  ๑  ขั้นรับ
หลักการและวาระที่ ๒ การแปรญัตติมาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น  
เกี่ยวกับงบประมาณ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๒  นี ้

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 

  ๘.๑ เรื่อง การท าความสะอาดสวนตูมพฤกษา 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของสวนตูมพฤกษา 
ในการพัฒนาให้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ผมอยากเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันท าความสะอาด ในส่วนของวัน
เวลานั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง น่าจะช่วงปลายเดือนสิงหาคม นี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๘.๒ เรื่อง โครงการปลูกป่าชุมชน 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของป่าชุมชนต าบล
ตูมนั้น เป็นพ้ืนที่ที่เราทุกท่านต้องช่วยกันดูแลรักษา เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ ธรรมชาติให้รุ่นลูกรุ่นหลาน ได้ใช้
ประโยชน์ และรักธรรมชาติ อยู่กับต าบลตูมต่อไป ดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปลูกป่า โดย
รายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๘.๓ เรื่อง การขอเมล็ดปอเทือง  

ประธาน  เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 

หน.สน.ปลัด เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และ
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วน



ต าบลตูม ขอแจ้งกรมพัฒนาที่ดิน เขต ๓ ได้แจ้งเกษตรกรผู้ที่สนใจ ปลูกเมล็ดปอเทือง โดยจะต้องมีพ้ืนที่ ๑๕ 
ไร่ ติดต่อกัน และปลูก ภายในวันที่ ๑๕-๒๐ ตุลาคม  โดยกรมส่งเสริมพัฒนาที่ดิน จะแจกเมล็ดพันธ์ให้ฟร ี

ที่ประชุม - รับทราบ -  
   
  ๘.๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องน ากราบบังคมทูลขอพระราชทานพระ
  มหากรุณา 

ประธาน  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 

ปลัด ส ารวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนการขอพระราชทานพระกรุณาในเรื่องต่างๆ ในส่วน
ราชการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่า มิได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติได้ก าหนดไว้ ก็สมควรให้ตรวจสอบหรือ
ด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน รวมทั้งเรื่องท่ีเสนอต้องไม่เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อัน
เป็นเหตุไม่สามารถด าเนินการต่อได้ แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมายังมีส่วนราชการ  

ที่ประชุม - รับทราบ -  

  ๘.๕ เรื่อง ผ้าป่าการศึกษา 
ประธาน  เชิญอาจารย์ประจักร ปิดตะคุ ชี้แจง 
ปลัด ส ารวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายประจักร ปิดตะคุ อาจารย์โรงเรียนวังวารีวนราชวัฒนา ในวันนี้
ผมมาบอกบุญในการทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือการศึกษา โดยรายได้จะน ามาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียนของเรา จึงขอร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา เพ่ือสมทบทุนในครั้งนี้ 
ทีป่ระชุม - รับทราบ – 

ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๒  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และจะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๒  ต่อนายอ าเภอปักธงชัย  เพ่ือขออนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  1๔.๓0  น.              
          
 
          
 
 



         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 


