
 
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

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 นางสาวรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  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 นายเสกสรร อ่ิมพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 
๔๑ นายสมหมาย ประโรกิจจักร คนงานทั่วไป 
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรยีบร้อยแลว้ โดยมีนายวิบลูย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่ประธานการ
ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง การลาการประชุมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประธาน  ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดประสงค์จะลาป่วยเพ่ือ
รักษาตัว ให้เสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงานก็ได้ในกรณีมีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลง
ชื่อได้แล้วให้รีบเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  - การลาป่วยตั้งแต่สิบห้าวันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ของแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 



  - ในการพิจารณาอนุญาต แม้การลาไม่ถึงก าหนดระยะเวลาซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ถ้าผู้มี
อ านาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะให้มีใบรับรองแพทย์ หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
  - ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดจะลากิจส่วนตัวหรือลา
พักผ่อน จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดงานได้ เว้นแต่การลากิจส่วนตัวนั้นมีเหตุจ าเป็นและไม่สามารถรอรับ
การอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลาแล้วหยุดงานก็ได้ แต่จะต้องรีบชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตทราบ
โดยเร็ว   
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๑.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นกระทู้ถาม 
ประธาน  กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีหัวข้อเรื่องที่จะ
ตั้งกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถามนั้น ไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให้แจ้งไป
ด้วยว่าได้ก าหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถามถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด การก าหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้
ประธานสภาท้องถิ่นค านึงถึงความส าคัญของเหตุการณ์ และความสนใจของประชาชน โดยยื่นก่อนวันประชุม 
๕ วัน 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ๓.๑ เรื่อง การแก้ปัญหาในการฉีดพ้นหมอกควัน 
ประธาน  เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 
หัวหน้า สป. เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น 
หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มีการพูดถึงเรื่องการออกฉีดพ้นหมอก
ควันตามหมู่บ้าน โดยมีการร้องเรียนว่าแมลง หรือยุง หลังการฉีดพ้นไม่ตาย และสงสัยว่าผู้จ้างเหมาฉีดพ้น
หมอกควัน ผสมยาตามอัตราส่วนหรือไม่ ผมได้ติดตามและเรียกผู้รับเหมามาสอบถามเรื่อง ดังกล่าว โดย
ผู้รับเหมาได้แจ้งว่าผสมตามอัตราส่วนที่ทาง อนามัยก าหนด โดยผสมในอัตราส่วน น้ ายา ๑ ขวด ต่อน้ ามัน ๗๐ 
ลิตร โดยมีอัตราส่วนเข้มข้นกว่าที่ก าหนด  
ที่ประชุม - รับทราบ -   

ระเบียบวาระท่ี๔  เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เรื่อง ข่าวเตือนการระบาดหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดในนาข้าว 
ประธาน  เชิญ รองไตรภพ ชี้แจง 
รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในสภาพที่อากาศร้อนจัด ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน)  



อุณหภูมิ ๓๖-๔๑ องศา หนอนที่อายุประมาณ ๕ วัน จะลงมาอยู่ใต้ดินบริเวณโคนต้น และกัดกินเนื้อเยื่อเจริญ
ส่วนโคนต้น ท าให้ยอดข้าวโพดแสดงอาการเหี่ยว ต้นตาย ต้นที่ยอดตายบางต้นมักจะมีการแตกหน่อข้าง แต่ถ้า
สภาพดินเปียกหรือแฉะ หนอนมักจะไม่ลงมาท าลายใต้ดินบริเวณโคนต้นการปลูกข้าวโพดในฤดูฝน หากมีการ
กระจายของฝนดี ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ ความรุนแรงในการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะลดลง 
ฝนที่ตกหนักจะชะกลุ่มไข่ หรือ หนอนขนาดเล็กที่เพ่ิงฟัก หรือท าให้หนอนที่อยู่ในดินซึ่งก าลังจะเข้าดักแด้ 
รวมทั้งดักแด้ที่อยู่ในดินมีชีวิตรอดน้อยลง ท าให้สามารถเว้นระยะห่างในการพ่นสารและลดจ านวนครั้งในการ
พ่นสารลงได้  อย่างไรก็ตามยังต้องมีการติดตามส ารวจแปลงอย่างอย่างสม่ าเสมอหนอนวัย ๓-๖ เป็นระยะที่ท า
ความเสียหายมาก โดยกัดกินอยู่ในยอดข้าวโพด  ระยะก่อนที่ดอกตัวผู้จะโผล่หนอนจะกัดกินเกสรตัวผู้ 
หลังจากใบยอดคลี่ทั้งหมด ดอกตัวผู้โผล่ หนอนจะย้ายไปกัดกินไหม และเจาะเปลือกหุ้มฝักเข้าไปกัดกินภายใน
ฝัก ดังนั้นจึงควรป้องกันก าจัดก่อนระยะติดดอก ออกฝัก (หลังงอก – ๔๕ วัน)  เพ่ือลดปริมาณหนอนให้ได้มาก
ที่สุด การพ่นสารในระยะออกฝัก หรือระยะสะสมน้ าหนักเมล็ด เนื่องจากหนอนได้เข้าไปอยู่ในฝัก การพ่นสาร
จึงไม่มีประสิทธิภาพในการก าจัดหนอนในข้าวโพด พบว่าผีเสื้อหนอนกระทู้ Fall Armyworm มาวางไข่บนใบ
ข้าวโพดอย่างต่อเนื่อง โดยจะวางไข่มากในช่วง ๑-๓ สัปดาห์แรกหลังข้าวโพดงอก  ดังนั้นจึงต้องมีการส ารวจ
แปลงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันก าจัดได้ทันสถานการณ์เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด จึงควรหมั่น
ส ารวจแปลงหลังจากข้าวโพดงอก สังเกตกลุ่มไข่ และรอยท าลายสีขาวที่ผิวใบ  เมื่อพบต้นถูกท าลาย  ป้องกัน
ก าจัดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และให้แจ้งไปยังเกษตรอ าเภอปักธงชัย เพ่ือได้รับการแก้ไข 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๔.๑ เรื่อง สรุปการประชุมประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ประธาน  เชิญ รองไตรภพ ชี้แจง 
รองไตรภพ เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของข้อราชการในการประชุมประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  ๑.แนะน าข้าราชการใหม่ 
   ดร.สิริรัชนา เนาว์โสภา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
  ๒.โครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
   โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศ
ญี่ปุ่นด าเนินโครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้เยาวชนเกษตรมีประสบการณ์ใน
การท าเกษตรในประเทศญี่ปุ่น โดยลงมือปฏิบัติงานจริง ร่วมกับเกษตรญี่ปุ่น ระยะเวลา ๑๑ เดือน ผู้สนใน
สมัครได้ที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา เลขท่ี ๖๐๑/๑ ถนนเดชอุดม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาใน
วันและเวลาราชการ ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  
  ๓.การท าบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ 
   กรมการปกครองแจ้งกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับองค์การปกครองและ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดท าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพ่ือการใช้บัตรประจ าตัวประชาชน



แบบเอนกประสงค์แทนบัตรคนพิการ โดยกรมการปกครองให้การสนับสนุนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน
ให้กับคนพิการโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการได้รับโอกาสเท่าเทียมคนปกติสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐ
อย่างปกต ิ
  ๔.การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๓ ดังนี้ 
   - ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชินีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าส านักงาน ประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง และผ้า
ระบายสีฟ้า บริเวณรั้วรวมทั้งประดับดวงไฟ และจัดสถานที่ถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.โต๊ะหมู่
บูชา สมุดลงนามถวายพระพร ปากกาสีน้ าเงิน พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีลงนาม   
   - กิจกรรมในวันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 
   ๑พิธีท าบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร จ านวน ๘๘ รูป  
   ๒.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
   ๓.ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) 
   ๔.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
   ๕.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล าคลอง 
   ๖.กิจกรรมสาธารณะกุศลอื่นๆ  
  ๕.เชิญร่วมสภากาแฟ  
   ด้วยอ าเภอปักธงชัยได้ก าหนดจัดสภากาแฟ เพ่ือพบปะปรึกษาหารือข้อราชการกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอ าเภอปักธงชัย 
  ๖.การร่วมบริจาคโลหิต 
   ด้วยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาล
มหาราชจังหวัดนครราชสีมา จัดหน่วยรับบริการโลหิตแห่งชาติ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมอ าเภอปักธงชัย 
  ๗.การก าหนดประชุมประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอ าเภอปักธงชัย ชั้น ๒  
ที่ประชุม - รับทราบ -    

ระเบียบวาระท่ี๕  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
  (ขั้นรับหลักการ) 
ประธาน  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร



ส่วนต าบลตูมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปพร้อมๆกัน
ตามเอกสารที่ได้แจกกับทางสมาชิกไปพร้อมกับวาระการประชุม 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมขอชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๗๖,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม ๙๒,๐๐๐   บาท 
หมวดรายได้จากทุน    รวม ๒,๐๐๐     บาท  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม ๑๗,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
ค่าภาษีธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     จ านวน ๔๐๐,๐๐๐    บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ     จ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้     จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จ านวน ๒๐๐,๐๐๐    บาท 
ภาษีสรรสามิต        จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าภาคหลวงแร่        จ านวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม       จ านวน ๔๐,๐๐๐      บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล      จ านวน ๕,๐๐๐        บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เงินอุดหนุนทั่วไป    รวม ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จ านวน ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไปแยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป     รวม ๙,๗๐๕,๔๕๐ บาท 
งบบุคลากร      รวม ๗,๗๗๗,๕๖๐   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     รวม ๓,๓๔๘,๗๒๐   บาท 
 - เงินเดือนนายก/รองนายก      จ านวน ๕๑๔,๐๘๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน ๔๒,๑๒๐    บาท 
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จ านวน ๔๒,๑๒๐     บาท 
 - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.    จ านวน ๘๖,๔๐๐    บาท 
 - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน ๒,๖๖๔,๐๐๐ บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม ๔,๔๒๘,๘๔๐   บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๓,๑๔๖,๙๔๐ บาท 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 
 - เงินเพ่ิมส าหรับการสู้รบ       จ านวน ๒๑,๐๐๐    บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๒๑๐,๐๐๐  บาท 
 - เงินเดือนลกูจ้างประจ า       จ านวน ๒๑๐,๙๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๗๕๖,๐๐๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง      จ านวน ๘๔,๐๐๐    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๑,๗๕๓,๙๙๐ บาท  
ค่าตอบแทน      รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๗๓๑,๙๙๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
   (ศึกษาดูงาน)  



 - รายจ่ายในการเดินทางราชการ      จ านวน ๑๔๖,๙๖๔  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลตูม   จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงระบบข้อมูล อบต.  จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 
- โครงการจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือด าเนินการส ารวจความพึง จ านวน ๒๐,๐๐๐     บาท 
พอใจของผู้รับบริการของ อบต. ออกแบบประมาณการก่อสร้างและส ารวจความ 
พึงพอใจของ อบต. 
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๙๐,๐๒๖  บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน ๑๐,๐๐๐      บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง      จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน ๘๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุอื่นๆ        จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๒๓๒,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าน้ าประปา น้ าบาดาล       จ านวน ๑,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการโทรศัพท์       จ านวน ๑,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการไปรษณีย์       จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน ๒๕,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๑๖๓,๙๐๐ บาท 
 ค่าครุภณัฑ์      รวม ๑๖๓,๙๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน        
 - เก้าอ้ีรับแขก        จ านวน ๑๔,๔๐๐   บาท 
 - ตู้บานเลื่อน        จ านวน ๗,๐๐๐    บาท 
 - ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน       จ านวน ๒๗,๕๐๐   บาท 
 - โต๊ะพับเอนกประสงค์       จ านวน ๑๕,๐๐๐   บาท 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 - เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ       จ านวน ๑๕,๕๐๐  บาท            
- เครื่องผสมเสียงแบบมีพาวเวอร์(ชุด Power แอมป์)    จ านวน ๑๒,๕๐๐  บาท            



 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
 - คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต       จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล    จ านวน ๔๔,๐๐๐   บาท 
 - เครื่องพิมพ์ Muliifunction แบบฉีดหมึกพร้อม    จ านวน ๘,๐๐๐    บาท 
 งบเงินอุดหนุน      รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๑๐,๐๐๐ บาท  
 - เงินอุดหนุนส่วนราชพิธี     จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม) จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 
งานบริหารงานคลัง     รวม ๑,๘๘๓,๙๘๐ บาท 
 งานบุคลากร      รวม ๑,๔๗๖,๑๘๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๑,๔๗๖,๑๘๐ บาท 
  เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๑,๔๓๔,๑๘๐ บาท 
  เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม ๗๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.   จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๑๙๓,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่      จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
 - โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุส านักงาน        จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน      รวม ๖๗,๘๐๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์      รวม ๖๗,๘๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร       จ านวน ๒๒,๐๐๐    บาท 



 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
 - เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA     จ านวน ๒,๕๐๐  บาท 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวลผล    จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์    จ านวน ๔,๓๐๐ บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน  รวม ๓๑๙,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๒๓๑,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๑๘,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง   จ านวน ๓,๐๐๐      บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอบรมในการป้องกัน จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 
และเฝ้าระวังไฟป่า 
 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวน อปพร.     จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  
 ค่าวัสดุ       รวม ๑๑๓,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุเครื่องดับเพลิง       จ านวน ๘๓,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุอื่นๆ        จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 งบลงทุน      รวม ๘๘,๐๐๐ บาท 
   ค่าครุภัณฑ์      รวม ๘๘,๐๐๐ บาท 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
 - ต่อเติมรถบรรทุกน้ า       จ านวน ๖๘,๐๐๐ บาท 
 - ครุภัณฑ์ อื่นๆ        จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม ๒,๓๕๑,๔๘๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๒,๐๖๗,๑๘๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๒,๐๖๗,๑๘๐ บาท 
 - เงนิเดือนพนักงาน       จ านวน ๑,๔๒๐,๘๖๐ บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - เงินวิทยฐานะ        จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท  



- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๕๑๔,๓๒๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน ๔๘,๐๐๐    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๘๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗๐,๐๐๐  บาท 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๑๐,๐๐๐      บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อ่ืนๆ จ านวน ๘๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท  
ค่าวัสดุ       รวม ๘๕,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุส านักงาน        จ านวน ๓๕,๐๐๐    บาท 
 - คอมพิวเตอร์        จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๔,๓๐๐ บาท 
  ค่าครภุัณฑ์         
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์    จ านวน ๔,๓๐๐ บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม ๓,๓๘๐,๒๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑,๙๐๐,๒๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๙๙๕,๗๐๐ บาท 
  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา    จ านวน ๔๔๑,๐๐๐ บาท 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา    จ านวน ๑๕๓,๐๐๐ บาท 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา    จ านวน ๑๐๑,๗๐๐ บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๘๔๙,๕๐๐ บาท 
 - วัสดุส านักงาน        จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าอาหารเสริม (นม)       จ านวน ๗๙๙,๕๐๐  บาท 
  
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๕๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จ านวน ๒๕,๐๐๐    บาท 



 - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล      จ านวน ๑๐,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าครุภณัฑ์      รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน ๑๘๔,๐๐๐ บาท 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท  
งบเงินอุดหนุน      รวม ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
 - ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณะประโยชน์ จ านวน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ    รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม ๗๓๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม ๗๒,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗๒,๐๐๐    บาท 
 ค่าใช้สอย      รวม ๑๓๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายฉีดพ้นโครงการฉีดพ้นหมอกควัน    จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตามบูรณาการและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิค    จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 - โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก    จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการส่งเสริมและด าเนินงานบริหารงานแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด    จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท  
งบลงทุน      รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 ครุภัณฑ ์      รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์กีฬา 
- เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาข้างล าตัว      จ านวน ๓๕,๐๐๐  บาท 
- เครื่องบริหารข้อเข่าแบบสปริง      จ านวน ๓๗,๐๐๐  บาท 



- เครื่องบริหารไหล่และขา       จ านวน ๓๙,๐๐๐  บาท 
- เครื่องวิ่งล้อถ่วง จ านวน ๒ ตัว      จ านวน ๓๙,๐๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน 
- อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข    จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน      รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่าย      รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้     จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม ๒,๖๓๕,๑๔๐ บาท 
 งานบุคลากร       รวม ๑,๔๗๙,๕๔๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๑,๔๗๙,๕๔๐ บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - ค่าลูกจ้างประจ า       จ านวน ๒๒๘,๕๔๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๗๘๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน ๖๐,๐๐๐  บาท 
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๓๐,๐๐๐  บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๓๗๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง      จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)     จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
- ส ารวจและปักหลักเขตพ้ืนที่สาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์  จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 



 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๑๐๐,๐๐๐บาท  
ค่าวัสดุ       รวม ๒๖๕,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุส านักงาน        จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุก่อสร้าง        จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุพาหนะและขนส่ง       จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
  งบลงทุน      รวม ๒๐,๖๐๐   บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์     รวม ๒๐,๖๐๐  บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - ตู้เหล็ก ๒ บาน        จ านวน ๑๑,๐๐๐   บาท 
 - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA     จ านวน ๒,๕๐๐     บาท 
 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet printer)     จ านวน ๗,๑๐๐     บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  เงินอุดหนุน      รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 - เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์     
 - อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค     จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     จ านวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน  รวม ๑,๓๒๖,๒๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑,๓๒๖,๒๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑,๓๒๖,๒๐๐ บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 - ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่     จ านวน ๘,๖๐๐    บาท 
 - โครงการก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลตูม  จ านวน ๓๐,๐๐๐   บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ าใส     จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพระราชพิธีและวันส าคัญของชาติ     จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนและดูแลป่าชุมชน    จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะ จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย    จ านวน ๔๙๑,๖๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้กับประชาชนด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๓,๐๐๐      บาท 
 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 



 - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง      จ านวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลตูม   จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว   จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก     จ านวน ๓,๐๐๐      บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น         จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน    จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมต้านยาเสพติด จ านวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน     จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ประติมากรรมท้องถิ่น  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
        

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน    รวม ๓,๓๐๕,๕๐๐ บาท 
 งบลงทุน      รวม ๓,๓๐๕,๕๐๐ บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    รวม ๓,๓๐๕,๕๐๐ บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางสมใจ                                          
ถึงบ้านนายวุฒิชัย        จ านวน ๑๖๗,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผู้ช่วยประจวบ จ านวน ๑๐๑,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้านพี่จุล  จ านวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านยายสมบูรณ์    จ านวน ๑๒๖,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายป่าปะคาบ-คลองวัด จ านวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายไปทุ่งสองแห้ว          จ านวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ไปสวนนายสกล     จ านวน ๘๘,๐๐๐  บาท 



 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ สายเรียบคลองชลประทาน 
ไปน้ ามุด         จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายหนองไอ้เหลาไปเมรุ จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนหินคลุก หมู่ที่ ๒ ข้างโรงสีนายเกียรติ์  จ านวน ๑๗๓,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายมณู แพงตะคุ จ านวน ๑๕,๑๐๐   บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านลุงนิพนธ์   จ านวน ๔๒,๔๐๐   บาท 
- ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๓ บ้านนายอดุลย์                                           
พะวันพรมราช        จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาย หมู่ที่ ๔ ห้วยล าพระเพลิง                                     
ถึงบ้านยายฉัตร        จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
- ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๓  จ านวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท 
- ขยายและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านจากสะพานคลอง 
ส่งน้ าชลประทาน ถึงแยกบ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ ๑๔   จ านวน ๓๔๒,๐๐๐ บาท 
- วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนางอ านวย นิลดีสระน้อย 
ถึงศาลากลางหมู่บ้าน        จ านวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร     รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์    จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรกรผู้น าชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง       รวม ๑๒,๔๒๘,๐๕๐ บาท 
 งบกลาง      รวม ๑๒,๔๒๘,๐๕๐ บาท 
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ านวน ๘๔,๐๐๐     บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       จ านวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 - เบี้ยยังชีพคนพิการ       จ านวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จ านวน ๓๐,๐๐๐      บาท 
 - ส ารองจ่าย        จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายตามข้อผูกพัน       จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- เงินช่วยพิเศษ        จ านวน ๑๐,๐๐๐   บาท 
 - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบท)   จ านวน ๑๘๔,๐๕๐ บาท 



ประธาน  ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ของแต่ละส่วน
ราชการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ร่วมกันพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
ใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนที่จะขออภิปรายในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ อีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไมเ่ห็นชอบ กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ใน
วาระข้ัน(รับหลักการ) 
ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด ส ารวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในระเบียบวาระนี้ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 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 โดยเสนอได้ตั้งแต่ ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๗ ท่าน 
ประธาน  เชิญสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติควรก าหนดกี่ท่าน 
ส อบต.ประเสริฐ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด
ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ ท่าน 
รองเกรียงไกร  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้าน
ดอนจันทร์ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕ ท่าน 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน 
ที่ประชุม เห็นด้วย ๒๔ เสียง  
ประธาน  ผมขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕ ท่าน 
ที่ประชุม เห็นด้วย ๓ เสียง 
ประธาน  ในการขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓ ท่าน เป็นเอกฉันท์  
ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 



ประธาน  ขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกเสนอรายชื่อเพ่ือเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รองเกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ 
ขอเสนอชื่อ นายประเสริฐ โครวัตร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายประเสริฐ โครวัตร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง เอกฉันท์ - 
ส อบต. เพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก 
ขอเสนอชื่อ นายชาติชาย วิไลลักษณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายชาติชาย วิไลลักษณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม - มีผู้รับรองเป็นเอกฉันท์ –  
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 
ที่ประชุม - มีผู้รับรองเป็นเอกฉันท์ - 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการ     
แปรญัตติ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้  
  ๑. นายชาติชาย วิไลลักษณ์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ 
  ๒. นางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ 
  ๓. นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ 
ที่ประชุม - เห็นชอบ – 
ประธาน  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งต่อไปเป็น
การประชุมในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดที่จะขอ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้องเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาก่อน ก่อนที่จะน าเสนอเข้าสู่วาระการประชุมเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยผู้ที่จะ
น าเสนอค าแปรญัตติ ค าแปรญัตตินั้น ต้องเป็นการเสนอปรับลดงบประมาณได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแปร
ญัตติเพ่ิมงบประมาณได ้

 
 
 



การน าเสนอค าแปรญัตติมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนแรก กรอกรายละเอียดที่จะน าเสนอค าแปรญัตติ  ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน เสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง คือผู้ที่จะเสนอขอแปรญัตติ จะต้องยื่นค าแปรญัตติภายในวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  
ขั้นตอนที่สอง คณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณาน าเสนอขอแปรญัตติ จะเรียกผู้ที่เสนอขอแปรญัตติมา
ชี้แจงหลักการและเหตุผลในค าแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
ขั้นตอนที่สาม คณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นในการพิจารณาค าแปรญัตติผู้เสนอค าแปรญัตติต่อ
ประธานสภา และประธานสภาจะส่งรายงานการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ขัน้ตอนที่สี ่ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๖.๒ เรื่องเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุม 
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 ๓ ท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันนี้เวลา ๑๔.๓๐ น 
ที่ประชุม - รับทราบ -  

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมประจ าปี ๒๕๖๓  
ประธาน  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหมวด ๒ ถึง ๒๑ การก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาการเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป คือปีงบประมาณหน้า ผมขอน าปรึกษาหารือ 
ในที่ประชุมว่าการประชุมสมัยแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ควรเริ่มต้นเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน  
รองเกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ 
ผมขอเสนอในการประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๓  ผมเสนอมี ๔ สมัย ดังนี้ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ในเดือน กุมภาพันธ์ ก าหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมทั่วไป 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ในเดือน เมษายน ก าหนด ๑๕ วัน สมัยการประชุมการจัดท า
แผนพัฒนา 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในเดือน สิงหาคม ก าหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 



  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ในเดือน พฤศจิกายน ก าหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนในการก าหนดช่วงระยะเวลาการประชุมสมัย
สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ หรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ กับการก าหนดช่วง
ระยะเวลาสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๘.๑ เรื่อง การด าเนินการตรวจสอบเหมืองเก่าที่ถูกแปลสภาพ  
ประธาน  ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของการตรวจสอบเหมืองเก่าที่ถูกแปล สภาพเป็นถนน หรือเป็นที่นานั้น ในส่วนของกรม
ชลประทาน ได้ถ่ายโอนการดูแลเหมืองไส้ไก่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของคลอง
สาธารณะ ที่มีการแปลสภาพนั้น ทางกองช่างขอเวลาศึกษา ระเบียบ ราชการ และออกประชาคมหมู่บ้าน ให้
ประชาชนเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ดังกล่าว เพื่อให้การใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ที่ประชุม - รับทราบ -  
  ๘.๒ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการแก้ปัญหาภัย
แล้ง ผมได้ออกส ารวจแหล่งน้ า หรือน้ าประปาชุมชนหมู่บ้านพรหมราช และบ้านวังวารีวน ได้พบว่าแหล่งน้ า
ดังกล่าวได้ ตื้นเขิน อาจท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าให้กับชุมชนได้ ในการแก้ปัญหาคือการขุดเจาะน้ าบาดาล 
มาใช้ ในส่วนของขั้นตอนอยู่ในการด าเนินการด้านเอกสาร และในส่วนของหมู่บ้านใด ขาดแคลนน้ าให้มาเขียน
ค าร้องขอน้ า ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพ่ือที่จะจัดส่งน้ าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แต่ขอให้เป็นความ
เดือดร้อนจริงๆ เพราะทางการประปาอ าเภอปักธงชัย สามารถจ่ายน้ าให้กับทุกต าบล ต าบลละ สองคันรถ และ
ในช่วงนี้ เกิดภัยแล้งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านใช้ความระมัดระวังในการจุดไฟ เพราะอาจเกิดอัคคีภัย ขึ้นได้  
ที่ประชุม - รับทราบ –  
  ๘.๓ เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
ประธาน  เชิญ นายสุรสิทธิ์ จรรยา ชี้แจง 
ส.อบต.สุรสิทธิ์ เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน ข้าราชการ ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรหม
ราช ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านพรหมราชเกิดความช ารุดหลายจุดแต่ยังไม่มีการซ่อมแซมอยาก
สอบถามปัญหาดังกล่าว 



  

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการแก้ปัญหา ได้มี
การจ้างเหมาในการซ่อมแซมไฟฟ้าตามวงรอบ ดังนั้นให้ทางสมาชิกแจ้งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เพ่ือรอการด าเนินการ ต่อไป 
ที่ประชมุ รับทราบ 
  ๘.๔ เรื่อง แจ้งการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
ส.อบต.หนูริ้ว เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ผู้น าชุมชน ข้าราชการ ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๔ ใน
ส่วนของหอกระจายข่าวหมู่บ้านดิฉันได้มายื่นหนังสือกับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมแล้ว ไม่
ทราบด าเนินการถึงข้ันใด 
ประธาน  ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมกองช่างได้ออกตรวจสอบพบว่าสายไฟเกิดการช ารุด และผู้รับเหมาแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในการดูแลเพราะ
ได้รับเหมาในการเก็บสาย แล้วทางกองช่างจะด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอกล่าวปิดประชุม 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.   
     
         
    
 
 
 
 
 
     
 
 
    
 
  



 
 
 
 
 
 


