
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
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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.  หมู่ที๓่ 
๑๒ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นายวิเชียรฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๗ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๒๘ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๑ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๒ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๓ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
ผู้ลาประชุม 
๑ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่ ๓ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด๒ 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง การลาประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  ได้รับแจ้งจากนายยวน จอเกาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  หมู่ที่ ๓ ขอลาป่วย 
แล้วแจ้งจะมาเขียนใบลายื่นทีหลัง 
  ๑.๒ เรื่อง การแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร 
ซึ่งในการเสนอเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาพิจารณานั้น จะต้องเสนอเป็นญัตติ ญัตติเปรียบเสมือนกลไก
อย่างหนึ่งในการด าเนินงานของรัฐสภา ทั้งนี้  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 
๒๕๕๑ และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ แบ่งประเภทของญัตติได้เป็น ๒ ประเภทคือ  

๑) ญัตติที่ต้องเสนอเป็นหนังสือคือ ญัตติที่ต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือยื่นเสนอต่อประธานสภาและ
ต้องเสนอล่วงหน้า ญัตติประเภทนี้มักเป็นญัตติส าคัญท่ีเสนอให้สภาพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และ 
๒) ญัตติที่ไม่ต้องเสนอเป็นหนังสือ คือ ญัตติที่ไม่จ าเป็นต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้เสนอสามารถ
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เสนอต่อที่ประชุมสภาด้วยวาจา ญัตติประเภทนี้จะเป็นญัตติที่เกี่ยวกับวิธีการประชุม เพ่ือให้การประชุมด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย 

ญัตติต่าง ๆ เม่ือเสนอโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเสนอญัตติ จ านวนผู้เสนอญัตติ ผู้รับรองญัตติแล้ว 
ประธานสภาก็จะน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมตามกระบวนการพิจารณาญัตติแต่ละชนิด โดย
ประธานสภาจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนับสนุนหรือคัดค้านในประเด็น
ของญัตติ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจร่วมกัน ทั้งนี้ การอภิปรายจะต้องกระท าภายใต้ระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมของสภาที่ได้วางไว้ 

การขอแปรญัตติ ต้องท าการเสนอญัตติภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อบังคับการประชุมในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ขั้นคณะกรรมการที่สภาตั้ง สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือต่อประธารคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในก าหนดวัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่สมาชิกรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ เว้นแต่สภาจะได้ก าหนดเวลาแปรญัตติ
ส าหรับร่างข้อบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอ่ืน ในส่วนของการก าหนดเวลาแปรญัตติ  หากสภาเห็นว่า ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ใดมีความยากหรือมีปริมาณเป็นจ านวนมาก อาจก าหนดเวลาให้มากกว่า
ก็ได้ 

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เรื่อง การออกเก็บขยะอันตราย 
ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
หน.สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ด้วยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีนโยบายออกเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบล
ตูม และได้สนับสนุนถังขยะอันตราย ไว้ในจุดที่หมู่บ้านได้เลือก ของแต่ละหมู่บ้าน และเกิดปัญหา โดยมี
ชาวบ้านน าขยะท่ีไม่ใช่ขยะอันตรายมาทิ้งเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในการแก้ปัญหา ดังกล่าว ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม จึงขอเก็บถังขยะมาไว้ที่สวนตูมพฤกษา และจะจัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บ โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้น าชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน และจะมีรถประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ ในวันออกเก็บขยะ
อันตราย โดยให้ชาวบ้านรวบรวม น ามาไว้หน้าบ้าน เจ้าหน้าที่ก็จะเก็บตามหมู่บ้านต่างๆ เพ่ือสะดวกในการคัด
แยก  
ที่ประชุม - รับทราบ –  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4


  ๔.๒ 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 – 
  ๔.๓ เรื่อง การส ารวจจุดติดตั้ง Free–Wi–Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตต าบลตูม 
ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
หน.สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมได้แจ้งกับทางที่ประชุม ในการส ารวจพื้นที่ชุมชน ในแต่ละหมู่บ้านเพ่ือ
ติดตั้ง Free–Wi–Fi แต่ยังไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเอกสารเพ่ือขอติดตั้ง และได้มีหนังสือจากทางอ าเภอ ในการ
เร่งรัดและติดตามเพ่ือน าข้อมูล บันทึกในระบบ ดังนั้น ผมขอให้สมาชิกตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วแจ้งมายัง
กระผมเพื่อด าเนินการด้านเอกสาร ต่อไป 
อบต.บุญชอบ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผมอยากทราบ
ว่า ในหมู่บ้านสามารถติดตั้งได้กี่จุด เพราะการมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กับชาวบ้าน นักเรียนได้ศึกษาหา
ข้อมูลต่างๆเพ่ือสร้างความรู้  
ประธาน  ในส่วนของสถานที่ต่างๆที่ทางหน่วยราชการก าหนด ผมขอเสนอให้ ทาง เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ออกส ารวจ พ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน เพ่ือที่จะน าเรื่องของบประมาณในการติดตั้ง สัญญาณ 
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ประชาชน ในชุมชน ได้เข้าศึกษา หาความรู้ จากแหล่งความรู้ต่างๆ 



ที่ประชุม รับทราบ  
  ๔.๔ เรื่อง โครงการบ้านคนจน 
ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
หน.สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้รับงบประมาณจากหน่วยราชการ ในโครงการสร้างบ้าน
คนจน ดังนั้นในส่วนของหมู่บ้านใด มีความประสงค์ในส่วนของโครงการ ดังกล่าวให้ติดต่อรับเอกสาร ที่ผม 
และในส่วนของคณะกรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง ว่าบ้านใดจะได้รับงบประมาณ ดังกล่าว 
ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
  ๕.๑ เรื่อง การยกเลิกการท าข้อตกลง (MOU) การจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้ท าบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมกลุ่มในการบริหารจัดการขยะ กับองค์การบริหารส่วนต าบลนา
กลาง และองค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย  
  ทั้งนี้เกิดการซับซ้อน ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และทางอ าเภอปัก
ธงชัย ได้แจ้ง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๒๕/ว๑๐๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเปลี่ยนแปลง กรรมการกลุ่ม การบริการจัดการขยะ ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อน 
และเป็นไปในทางท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด และรายงานให้จังหวัดนครราชสีมา ทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในล าดับแรก แจ้งการยกเลิก
การท า (MOU) ในการร่วมกลุ่ม ท าข้อตกลงกับ ๒ ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย กับกลุ่ม (Cluster)  
มติที่ประชุม ยกเลิกการท า (MOU) ทั้ง ๒ แห่ง เป็นเอกฉันท์ 
  ๕.๒ เรื่อง การท าข้อตกลงในการร่วมกลุ่มการบริหารจัดการขยะและมูลฝอย 
ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
หน.สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม จากการออกส ารวจระยะทาง ของทั้ง ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าระยะทาง จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมไปยัง องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร และเส้นทางสัญจรได้ ๒ 
เส้นทาง คือเส้นทางถนนสายหลัก ๓๐๔ และเส้นทางสายคลองล าพระเพลิง ในส่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนต าบลตูมไปยัง องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ระยะทาง 
๔๐ กิโลเมตร  



ประธาน  มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบการท าข้อตกลง การจัดการขยะและมูลฝอยกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย 
มติที่ประชุม ๒๗ เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน   ผมขอมติที่ประชุมในการท าข้อตกลงการบริหารจัดการขยะ กับองค์การบริหารส่วนต าบลนา
กลาง 
มติที่ประชุม ๐ เสียง 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 
ประธาน  ผมขอสรุปการท าข้อตกลง การจัดการขยะและมูลฝอย กับองค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ที่จะขอ
ความเห็นชอบที่ประชุมในการใช้เงินสะสม โดยรายละเอียดมี ๓ โครงการที่ขอใช้เงินสะสม ดังนี้ 
  ๑.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายกลางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๕ 
รายละเอียดโครงการ ปรับแต่งผิวลาดยางเดิมแล้วปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๒.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายกลางบ้านพรหมราช หมู่ที่ ๘ 
รายละเอียดโครงการ ปรับแต่งผิวลาดยางเดิมแล้วปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๙๙,๓๐๐ บาท 
  ๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาพรหมราช บ้านพรหมราช หมู่ที่ ๘ รายละเอียด
โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร ใช้ท่อ พีวีซี ขนาด ๑๓.๕ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์พร้อมงบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท 
ร่วมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น ๗๙๑,๓๐๐ บาท 
ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 
อบต.เกรียงไกร เรียน ประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการกระผม นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผมขอเสริมในส่วน
ของความจ าเป็นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สาย
กลางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๕ นั้น มีความจ าเป็น เพราะเป็นถนนสายหลักในการสัญจรของประชาชน ทั่วไป 
และถนนดังกล่าวเกิดความช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้ ผมเห็นชอบในโครงการ
ดังกล่าว และในส่วนของโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาพรหมราช บ้านพรหมราช หมู่ที่ ๘ นั้น ขณะนี้ทาง



หมู่บ้านที่ใช้ประปาหมู่บ้านพรหมราช ก าลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง เพราะแหล่งกักเก็บน้ าดิบ สระพรหมราช 
ก าลังจะแห้ง และทางอ่างเก็บน้ าล าพระเพลิงก็ขาดแคลนน้ า ดังนั้นในการขุดเจาะแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือน าน้ า
ขึ้นมาใช้ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเป็นการบรรเทาในการขาดแคลนน้ าของประชาชนในชุมชน  
ประธาน  ของคุณ นายเกรียงไกร ที่ให้เหตุผลเพ่ิมเติม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เพ่ิมเติม หรือไม่  
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒     
๑.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายกลางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ ๑๕ รายละเอียดโครงการ 
ปรับแต่งผิวลาดยางเดิมแล้วปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท์ 
  ๒.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายกลางบ้านพรหมราช หมู่ที่ ๘ 
รายละเอียดโครงการ ปรับแต่งผิวลาดยางเดิมแล้วปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ ๙๙,๓๐๐ บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท์ 
  ๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาพรหมราช บ้านพรหมราช หมู่ที่ ๘ รายละเอียด
โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร ใช้ท่อ พีวีซี ขนาด ๑๓.๕ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงมา้ พร้อมอุปกรณ์พร้อมงบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท 
ร่วมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น ๗๙๑,๓๐๐ บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจั ดซื้อมิเตอร์
ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ จ านวน ๑๐ ตัว ๓๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย เพราะไปใช้
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย จึงขอโอนมาตั้งรายการใหม่หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประเภทโครงการ
ปรับปรุง/ต่อเติมโรงจอดรถขนาดกว้าง ๕ .๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร เปลี่ยนวัสดุมุงจากเดิมกระเบื้องลูกฟูก
ลอนคู่ เป็นแผ่นเมทัลชีต ยกระดับหลังคาสูงเพิ่ม ๐.๑๕ ม.พร้อมทาสีทั้งหมด งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท 
ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณหมวดค่าใช้สอย โอนมาตั้ง
รายการใหม่หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประเภทโครงการปรับปรุง/ต่อเติมโรงจอดรถในวงเงิน ๓๔,๐๐๐ 
บาท 
ที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง ขออนุญาตขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อสาธารณประโยชน์ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ผมได้รับหนังสือจาก       
นางฉัตร์ชยรัศน์ อภิมุขภิญโญ บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๖ ต าบล จอหอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความ
ประสงค์ขุดลอกแหล่งน้ าที่มีลักษณะเป็นคลอง หรือร่องน้ าเดิม ที่เกิดการตื่นเขินจนไม่สามารถเป็นแหล่งน้ าได้ 
โดยจะขุดลอกคลองลักษณะ มีความยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร กว้างประมาณ ๑๕ เมตร ลึกเพ่ิมประมาณ ๓ 
เมตร หรือตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมก าหนด พ้ืนที่ขุดลอกนี้เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับเอกสารที่ดิน น.ส.
๓ ก เลขที่ ๒๔๑๘ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการด าเนินการ          
นางฉัตร์ชยรัศน์ อภิมุขภิญโญ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วยินดีส่งมอบให้
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมเป็นผู้ดูแล และใช้เป็นสาธารณประโยชน์ รายละเอียดดังกล่าว ตามหนังสือที่ยื่น
มายังองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพ่ือขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ 
ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง โดยเอกสารดังกล่าวได้ส่งมายังท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม และได้มอบหมายให้ผมออกตรวจสอบพ้ืนที่ พบว่ามีลักษณะคลองลึก จะมีการกันเขตพ้ืนที่ ไม่น้อย
กว่า ๑๕ เมตร โดยเนื้อที่ หายไป ๔ ไร่ เป็นล าน้ าต่อจากอ่างหนองหาญ จรด อ่างหินดาด และพ้ืนที่ ที่เหลือจะ
มีการสร้างไหล่ทาง 
อบต.วีรชน เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมหมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ผมเกรงว่าในเมื่อการ
ขุดลอกคูคลองแล้วเสร็จ ทางด้านของผู้ขออนุญาตขุดลอกคูคลอง จะปิดกั้นทางเดินของประชาชนในพ้ืนที่ 
เพราะเรายังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียด ดังกล่าว 
ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง เดิมทีการขออนุญาต โดยพ้ืนที่สาธารณส่วนใหญ่ ต้องท า
ประชาคม หลังจากที่สภาฯ เห็นชอบก็จะด าเนินการตามค าร้องขอ โดยต้องผ่านกองช่าง ในการส ารวจและ
ด าเนินการด้านเอกสาร โดยจะมีการสร้างรั้ว คาวบอย และมีการกันที่ไว้ชัดเจน 
อบต.วรีชน เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมหมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วนที่ผมกังวน
เพราะเราเคยมีการลอกคลองเหมืองพระ และเกิดปัญหาโดยเขตพ้ืนที่บุคคลไปอยู่ในเขตเหมือง และไม่มีไหล่
ทาง 
อบต.เพียร เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ดิฉันนางเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ในส่วนของการ
ขุดลอกคลอง ทางสมาชิกบางท่าน มองภาพไม่ออก ว่าอยู่บริเวณใด และรายละเอียดของการขุดลอก เป็น
อย่างไร ดังนั้นขอเวนอกองช่างน ารายละเอียด และแผนที่ มาชี้แจงเพื่อความชัดเจน 



อบต.ประเสริฐ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัฒนา ในส่วนของ
รายละเอียดต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมยังไม่ทราบ รายละเอียดที่ชัดเจน ดังนั้นผมขอเสนอ 
ให้น าเรื่องนี้ เข้าสู่วาระท่ี ๓ (เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว) ในการประชุมครั้งต่อไป 
อบต.บุญชอบ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผมเห็นด้วยกับ
ทาง นายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ ในการน าเรื่องนี้เข้าสู่ วาระที่ ๓ 
ในการประชุม ครั้งต่อไป และขอเสนอให้สมาชิกสภาฯเข้าตรวจสอบพ้ืนที่และเขตพ้ืนที่รั้วคาวบอย ว่าอยู่
บริเวณใด โดยต้องอยู่นอกพ้ืนที่สาธารณะ อาจจะเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนในชุมชน แต่ควรศึกษารายละเอียดให้
ดีก่อน เกรงนายทุนจะมาปิดกั้นทางสัญจรของชาวบ้าน  
ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของเรื่องนี้ผมขอเสนอที่ประชุม ตั้งคณะกรรมการ เพ่ือ
ตรวจสอบการขออนุญาตขุดลอกคลอง บริเวณดังกล่าว และในส่วนของการด าเนินการ ทางกองช่างจะ
ด าเนินการตาม ระเบียบของเอกสารราชการ อีกครั้ง 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่  
ประธาน  ถ้าไม่มี ในส่วนของการขออนุญาตขุดลอกคลอง ผมขอมติที่ประชุม ในการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือสาธารณะ และน ารายละเอียดต่างๆ เข้าที่ประชุมใน วาระที่ ๓ ในการ
ประชุม ครั้งต่อไป 
อบต.ประเสริฐ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัฒนา ในส่วนของ
คณะกรรมการผมขอเสนอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๓ เจ้าของพ้ืนที่ ขุดลอกแหล่งน้ า
สาธารณะ ร่วมเป็นกรรมการ ทั้ง ๒ ท่าน 
อบต.บุญชอบ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผมขอเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือสาธารณะ จ านวน ๗ ท่าน โดย รวมสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๓ อีก ๒ ท่าน 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่ง
น้ าเพื่อสาธารณะ หมู่ที่ ๓ จ านวน ๗ ท่าน 
ประธาน  เชิญสมาชิกเสนอชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 
อบต.เกรียงไกร เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ขอเสนอ นาย
วีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง 
ที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์    



อบต.สมคิด เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ดิฉันนางสมคิด เตียนโคกกรวด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งเสาธง ขอเสนอ นาย
เกรียงไกร สร้อยตะคุ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง 
ที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์    
อบต.ดาว เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอเสนอ นายเนื่อง 
พลายตะคุ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง 
ที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์    
อบต.สุรสิทธ์ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ขอเสนอ นายบุญชอบ 
ตริตรอง เป็นคณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง 
ที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์    
อบต.ประเสริฐ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัฒนา ขอเสนอ 
นางสาวเพียร ไวทยโสภิต เป็นคณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง         
ที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์    
ประธาน  และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองปลิง
ตามท่ีประชุมเห็นชอบ คือ นายอดุลย์ พระวันพรมราช และนายยวน จอเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม หมู่ที่ ๓ เจ้าของพ้ืนที่ ขุดลอก 
ที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
    (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ และได้ให้สมาชิกไปศึกษารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือน ามาพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวาระ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ที่เสนอค าแปรญัตติเสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติจากลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบไปแล้วนั้น ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการการแปรญัตติเป็นอย่างไร 
 

นายประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ โครวัตร  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาองค์การบริหาร



ส่วนต าบลตูม ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมยื่นเสนอค าขอแปรญัตติภายในวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอค าแปรญัตติและสงวนค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ผมขอสรุปดังนี้ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนงานบริหารทั่วไป    รวม ๑๑,๕๘๙,๔๓๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม ๓๑๙,๐๐๐    บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศึกษา    รวม ๕,๗๗๑,๖๘๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสาธารณะสุข    รวม ๗๓๐,๐๐๐    บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์    รวม ๑๐๐,๐๐๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานเคหะและชุมชน    รวม ๒,๖๓๕,๑๔๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งและชุมชน  รวม ๑,๓๒๖,๒๐๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   รวม ๓๖๐,๐๐๐    บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม ๓,๓๐๕,๕๐๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการเกษตร    รวม ๔๐,๐๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานงบกลาง     รวม ๑๒,๔๒๘,๐๕๐บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    รวม ๓๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
  ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครับ 
ประธาน  ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอความเห็นเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ท่านใดเสนอค าแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในวาระที่ ๒ 
(ข้ันแปรญัตติ) เมื่อไม่มีให้คงร่างเดิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

มติที่ประชุม - เห็นคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 

ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๓ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงนี้ขอ พักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และขอเชิญ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 25๖๓ วาระที่  3  ขั้นลงมติ  ใน เวลา ๑๓.30  น.                    
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยพร้อมเพรียงกัน 
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  



ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓   (ขั้นลงมติ)  

ประธาน  ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท ในวาระ  ๑  ขั้นรับ
หลักการและวาระที่ ๒ การแปรญัตติมาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น  
เกี่ยวกับงบประมาณ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓  นี ้
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑ เรื่องอ่ืนๆ 

  ๑๑.๑ เรื่อง โครงการบ ารุงซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 
ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
หน.สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของการพัฒนาด้านความรู้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
ได้มีโครงการอบรมการซ่อมบ ารุงเครื่องตัดหญ้า โดยฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน ที่มีความสนใจร่วมโครงการ 
ดังกล่าว ลงชื่อได้ที่ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๑๑.๒ เรื่อง โครงการอบรมการจับจีบผ้าระบาย  
ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
หน.สป.  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมในส่วนของโครงการฝึกอาชีพ ผู้ที่มีความสนใจอบรมการจับจีบผ้าระบาย ในงานพิธีต่างๆ เพ่ือเป็น
ความรู้เพ่ือสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน หรือครอบครัว ผู้ที่สนใจสามารถ ลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่ นักพัฒนาชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และจะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๓  ต่อนายอ าเภอปักธงชัย  เพ่ือขออนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  1๔.๓0  น.              
          
         
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 


