
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๓ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  25๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

............................................................... ............................................... 
 

ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายสำรวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๘ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๑ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นายวิเชียรฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๐ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๒ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๔ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๗ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๘ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๐ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๑ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นายชยพล ศิริพยัคฆ์  ผู้ใหญ่บ้านบุโพธ์ 
๔ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓ นายประทวน  ทุมเมืองปัก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่๖ 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้ าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี  นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง      
ตำแหน่งประธานสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน   กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

   ๑.๑ เรื่อง แจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมลาประชุม 

ประธาน   เนื่องด้วย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมบางท่าน ไม่สบาย และบาง
ท่านติดภารกิจ ไม่สามารถ มาร่วมประชุมได้ ดังนี้  
   ๑ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 

๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓ นายประทวน  ทุมเมืองปัก สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่๖ 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับรอง มติเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

   ๔.๑ เรื่อง การจัดงานวันสงกรานต์ 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในส่ วนของการจัดงานวัน
สงกรานต์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย 



โดยในปีนี้จะจัดที่วัดพรหมราช ในการลดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ในส่วนของการ
ดำเนินการ จะแจ้งทางหนังสือ อีกครั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๔.๒ เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เข้าบัญชีเงินฝาก ธกส 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยทางธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่ จ่ายเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร ธกส สาขาปักธงชัย ทางธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่ากรมบัญชีกลางได้ส่งกำหนดแผนการ
จ่ายเงิน ดังกล่าวให้ทางธนาคาร และเพ่ือให้การจ่ายเงินสำหรับผู้ไม่มีบัตร ATM ที่ต้องถอนเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ทางธนาคารจึงขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้  

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตำบลตูม เงินเข้าวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ตำบลตูม เงินเข้าวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ตำบลตูม เงินเข้าวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตำบลตูม เงินเข้าวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ตำบลตูม เงินเข้าวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตำบลตูม เงินเข้าวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ตำบลตูม เงินเข้าวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตำบลตูม เงินเข้าวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

และในส่วนของทาง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้โอนเข้าบัญชีของธนาคาร กรุงไทย   

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๔.๓ เรื่อง ยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจง ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(8) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิ นเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า `ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  ว่าด้วยการให้เกษตร
และสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับ การเข้าทำประโยชน์ใน
ที่ดิน พ.ศ.2535' 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ว่าด้วยการให้เกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำ ประโยชน์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้`เกษตรกร' หมายความว่า เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือ 
เกษตรกรรม`สถาบันเกษตรกร' หมายความว่า สถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ได้รับที่ดินจาก การปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม`หนังสือรับมอบที่ดิน ' หมายความว่า หนังสือที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมอบ
ให้แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร  เพ่ือแสดงให้ทราบถึงการได้รับมอบ ที่ดินและได้รับอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามแบบที่สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมกำหนด `สัญญาจัดให้โดยมี
ค่าชดเชย' หมายความว่า สัญญาที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรมจัดทำกับเกษตรกรที่ได้รับที่ดิน
เพ่ิมขึ้นจากการจัดให้เกินกว่าที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมกำหนดตามมาตรา 30 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 โดยตกลงว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เมื่อ
เกษตรกร ได้ชำระค่าชดเชยครบถ้วนแล้ว 

คณะกรรมการ' หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
`ส.ป.ก.' หมายความว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

`  เลขาธิการ' หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
การรับมอบที่ดิน ข้อ 5 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกเกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกร ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมอบหนังสือรับมอบที่ดินให้ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลง
ลายมือชื่อในหนังสือรับมอบที่ดินไว้เป็นหลักฐานหากเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ไม่ลง
ลายมือชื่อในหนังสือรับมอบที่ดินให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีหนังสือเตือนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้
ได้รับการคัดเลือก มาลงลายมือชื่อรับมอบที่ดิน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภายในกำหนดสิบห้าวันนับ 
ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือนหากผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ไม่มาลงลายมือ ชื่อในหนั งสือรับมอบ
ที่ดิน ณ สถานที่ที่กำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ ในการได้รับคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ใน
ที่ดินนั้น 

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกมิได้เป็นผู้ถือครองที่ดินหรือมิได้เป็นผู้เช่าที่ดินในที่ดิน แปลงที่ได้รับ
การจัดให้อยู่เดิม  ให้มีการนำชี้แนวเขตแปลงที่ดินและให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือ แจ้งกำหนดวันเวลานำชี้แนวเขต
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบโดยให้ส่งหนังสือแจ้งก่อน ถึงกำหนดนัดนำชี้แนวเขตไม่น้อยกว่ายี่สิบวันเมื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกมาแสดงตนตามวันเวลาที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจริง
หรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้นำชี้แนวเขตแปลง ที่ดินที่จัดให้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลงลายมือชื่อรับ
มอบที่ดินไว้เป็นหลักฐานถ้าผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มาแสดงตนตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรและ
ไม่ แจ้งเหตุขัดข้องให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดทราบ  หรือมาแสดงตนแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับมอบ ที่ดินไว้เป็น
หลักฐานให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินนั้น และให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดจัดที่ดินนั้นให้แก่ผู้ได้ รับการคัดเลือกผู้อื่นต่อไป 



ที่ประชุม  - รับทราบ – 

๔.๔ เรื่อง ขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักผลไม้
สดปลอดสารพิษ  

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขว่า ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับติดตาม ดูแลสถานประกอบการ ใน
การควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ตลาดค้าส่ง ตลาดสด สถานจำหน่ายอาหาร เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และทางจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนผัก
สดและผลไม้ปลอดสารพิษ ในตลาดสด ตลาดค้าส่ง สถานที่จำหน่ายอาหาร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกตรวจสอบ และท่ีเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ และเน้นย้ำการล้างผักให้ถูกสุขลักษณะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ -  

   ๔.๕ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้ง
ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ในพ้ืนที่ ใน
การนี้ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ช่วยประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ชาวบ้านจุดไฟ
เผาตอซังข้าว หากฝ่าฝืน อาจมีโทษตามกฎหมาย  

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

๔.๖ เรื่อง แนวทางจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้
แจ้งแนวทางการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐ คนต่อ
แห่ง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย ในระดับพ้ืนที่ โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม กำลังพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการและจัดทำแผนการฝึกอบรม หลักสูตร
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในการศึกษารายละเอียด 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 



   ๔.๗ เรื่อง ขอความร่วมมือเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายที่ไม่ได้ใช้งาน 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ตามที่จังหวัดนครราชสีมา 
แจ้งโครงการ โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในการนี้จังหวัดจึงมอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบบริเวณ ๒ ข้างทางให้เก็บป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพ่ือให้สองข้างทางมี
สภาพที่สวยงาม และปลอดภัย 

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

๔.๘ เรื่อง กำหนดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ได้กำหนดออกประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการดำเนินการ ในการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ และให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวการดำเนินการตาม
หนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ ข้อ ๒๒ 
และข้อ ๒๕ โดยจะแยกออกเป็นแผน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖. ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 จึงได้จัดเวทีประชาคมระดับตำบลขึ้นก็เพ่ือจะรับทราบปัญหาที่แท้จริง ในการบริการสาธารณะใน
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองอีกด้วย และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะได้นำข้อเสนอข้อคิดเห็น และมติ
ที่ประชุมประชาคมในครั้งนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจ ต่อไป ในส่วนของกำหนดการประชุมประชาคมรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ สมาชิกทุก
ท่าน 



ที่ประชุม  - รับทราบ - 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายไปบ้าน
นายสกล หมู่ที่๗) งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท 

ประธาน   เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง 

ผองกองช่าง  เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างเกิดปัญหา ไม่
สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยปัญหาจากการตกลงกันไม่ได้ของเจ้าของที่ดิน จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายไปบ้านนายสกล หมู่ที่๗) งบประมาณ ๙๓,๐๐๐ บาท  

ที่ประชุม  - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลาง
หมู่บ้านหนองจอก หมู่ที่๑๓) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ประธาน   เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง 

ผองกองช่าง  เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของปัญหาในการก่อสร้างแนวเขตไม่ชัดเจน
จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางหมู่บ้านหนองจอก หมู่ที่๑๓) 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม  - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (เครื่องออกกำลังกาย) 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เครื่อง
ออกกำลังกาย) ดังนี้ 

   เดิม ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์กีฬา 
   เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ ขาข้างลำตัว จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท 
   คุณสมบัติ 
   ขนาด 0.70x1.00x1.00 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๓) 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 



   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๕๗ ลงวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๒๔๑ 
   เครื่องบริหารข้อเข่าแบบสปริง จำนวน ๒ ตัว  จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท 
   คุณสมบัติ 
   ขนาด 0.70x1.00x0.90 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๓) 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๕๗ ลงวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้าที่ 241 ลำดับที่ 69 
   เครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน ๒ ตัว  จำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท 
   คุณสมบัติ 
   ขนาด 0.70x1.00x1.00 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๓) 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๕๗ ลงวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้าที่ ๖6 ลำดับที่ ๒๔๑ 
   เครื่องวิ่งล้อถ่วง จำนวน ๒ ตัว  จำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท 
   คุณสมบัติ 
   ขนาด 0.70x1.00x1.00 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๓) 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๕๗ ลงวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้าที่ ๖6 ลำดับที่ ๒๔๑ 

   แก้ไขเป็น ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์กีฬา 
   1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ-ขาข้างลำตัว  จำนวน 2 ตัว  

      - ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.0 เมตร   
       - โครงสร้างหลัก  มือจับเป็นเหล็กท่อกลม ขนาด Ø 2 นิ้ว , 1.5 นิว้ , 1.2 นิว้ 
ความหนา 2 มม. 
       - เสากลางลำตัวทำด้วยเหล็กกล่องเชื่อมติดกับตัวเครื่องและฐานล่าง 
      - ที่นั่งทำด้วยพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน (PE) แบบอานจักรยาน 



       - ปลอกมือจับพลาสติก POLYVINYL CHOLIDE 
       - ยางปิดขาพลาสติก PVC (แบบสวมใน)       
                - ทำสีด้วย สี PU (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทรนอย่างดี ปลอดสารพิษ) 
 

   2.  เครื่องบริหารข้อเข่าแบบสปริง จำนวน 2 ตัว 
                 - ขนาด 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.9 เมตร    
       - โครงสร้างหลัก  มือจับเป็นเหล็กท่อกลม ขนาด Ø 2 นิ้ว , 1.5 นิว้ , 1.2 นิว้ 
ความหนา 2 มม. 
       - เบาะนั่งพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน (PE) 
       - ที่พิงพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน (PE) 
                - ปลอกมือจับพลาสติก POLYVINYL CHOLIDE    
                - ยางปิดขาพลาสติก PVC (แบบสวมใน)       
       - ทำสีด้วย สี PU (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทรนอย่างดี ปลอดสารพิษ) 
 

3.  เครื่องบริหารไหล่และขา  จำนวน  2  ตวั 
                 - ขนาด 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.0 เมตร   
       - โครงสร้างเป็นเหล็กท่อกลม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิว้ , 1.2 นิว้  
ความหนา 2 มม. 

-                 - แกนเหล็กวางเท้าทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว 
 - ที่เหยียบทำด้วยพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน (PE) 
 - ยางปิดขาพลาสติก PVC (แบบสวมใน)       

           - ทำสีด้วย สี PU (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทรนอย่างดี ปลอดสารพิษ)    
          

             4.  เครื่องวิ่งล้อถ่วง   จำนวน  2  ตัว   
       - ขนาด 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.0 เมตร 
                 - โครงสร้างเป็นเหล็กท่อกลม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 1.2 นิ้ว  
ความหนา 2 มม. 

  - ที่เหยียบทำด้วยพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน (PE) 
  - ยางปิดขาพลาสติก PVC (แบบสวมใน)       
  - ทำสีด้วย สี PU (ซึ่งเป็นสีประเภทโพลียูรีเทรนอย่างดี ปลอดสารพิษ)    

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธาน   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม ท่ านใดเห็นชอบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เครื่องออกกำลังกาย) 

ที่ประชุม  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ -   

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โอนตั้ง
รายการใหม่ 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยตั้งงบประมาณในแผนกกองคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตั้งไว้ ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งตั้งไว้ผิดประเภท  

    กองคลัง จึงขอโอนงบประมาณหมวดลงทุน ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA 
ตั้งไว้ ๒๕,๐๐ บาท ซึ่งตั้งไว้ผิดประเภท มาตั้งรายการใหม่เป็นหมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ตั้งไว้ ๒,๕๐๐ บาท  

    เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงใคร่ขอความเห็นชอบ ต่อสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ การโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณข้อ ๒๗ 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โอนตั้งรายการใหม่ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โอนตั้ง
รายการใหม่ 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งบบริหารงาน
ทั่วไปกับเคหะและชุมชน งบค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประเภท ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร)ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต รวมถึงการ
อินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ นั้น 

    กองช่างมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ ใน แผนงานเคหะ
และชุมชน งบบริหารงานทั่วไปกับเคหะและชุมชน งบค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ประเภท ค่าโทรภาพ (โทรสาร)ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต รวมถึงการอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  

 



ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โอนตั้งรายการใหม่ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓   

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน งบค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าไฟฟ้า ประเภทค่าไฟฟ้าเครื่องสูบ
น้ำพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ แต่ได้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ 
ในระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไว้เป็นเงิน
งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท นั้น 

    กองช่างจึงขอดอนงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืน ๆ โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอน
ลด ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
สาธารณูปโภค หมวดค่าไฟฟ้า ประเภทค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ - บาท โดยโอนเพิ่มเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ตามที่องคืการบริหารส่วน
ตำบลตูมได้ทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ค่า
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งตั้งจ่ายไว้ผิดประเภท นั้น 

    กองช่างมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท 



 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๒ เรื่อง อ่ืน ๆ 

   ๑๒.๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ห้ามสูบบุหรี่ ในพื้นที่ราชการ 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางอนามัยหนองปลิง ได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ ห้ามสูบบุหรี่ บริเวณที่ติดป้ายห้ามสูบ และให้สูบที่บริเวณจัดให้สูบเท่านั้น เพ่ือลดปัญหาการ
เกิดอันตรายกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๑๒.๒ เรื่อง การเปิดรับสมัครของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ 
ศูนย์ ได้มีกำหนดเปิดรับสมัครเด็ก ช่วงอายุ ๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๔ ปี เกิดตั้งแต่ ๑๗ พ.๕. ๒๕๕๙ ถึง ๑๖ พ.ค. 
๒๕๖๑  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเอกสารใบสมัคร ทะเบียน
บ้านตัวจริง สูติบัตร รูปถ่าย ๒ นิ้ว สมุดสีชมพู โดยเด็กต้องมีภูมิลำเนาในตำบลตูม จึงฝากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม และผู้นำชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๑๒.๓ เรื่อง การทำแนวกั้นน้ำ  

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูมได้เล็งเห็นถึงการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง เพราะช่วงนี้เกิดภัยแล้งทั่วประเทศ ดังนั้นผมขอเสนอการทำแนวกั้น
น้ำตามห้วยเพ่ือ เก็บกักน้ำและเก็บความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่การเกษตร และเกษตรกรจะได้มีน้ำไว้ใช้ และเป็น
การลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรอีกทางหนึ่ง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    

 



๑๒.๔ เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 

ประธาน   เชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง 

ผอ.กองช่าง  เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ ทางบริษัท ได้เข้า
ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และน่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน ๒ อาทิตย์  

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

   ๑๒.๕ เรื่อง การขยายเขตเสาไฟฟ้า 

ประธาน   เชิญ ส.อบต.สุรสิทธิ์ อภิปราย 

อบต.สุรสิทธิ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ ผมขอเรียนถาม
ทางผู้อำนวยการกองช่าง เกี่ยวกับความคืบหน้าของการขยายเขตเสาไฟฟ้า 

ผอ.กองช่าง  เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของการดำเนินการขยายเขตเสาไฟฟ้า นั้น
ทางกองช่างได้ดำเนินการเรื่องเอกสาร ปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินการด้านเอกสาร  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพ่ิมเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุม 

ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   

                  
 
 
 
 
 
 


