
 ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

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 นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นายวิเชียรฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  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 นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๓ นางสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖ นายพงษ์สวัสดิ์ ตริตรอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
๗ นางสาวอรชอน นิลดีสระน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
๘ นายณัฐเชษฐ์ ช่วยตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ 

  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรยีก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ทำหน้าที่ประธานการ
ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง การจัดงานวันบูรพาจารย์งานวัดวังวารีวน 
ประธาน  เนื่องด้วยในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางวัดวังวารีวน ได้จัดงานวันบูรพาจารย์ หลวง
ปู่ชื่น ผมขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดงานดังกล่าว ส่วนรายละเอียดในการจัดงานจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง     
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๑.๒ เรื่อง การสร้างรถไฟความเร็วสูง 
ประธาน  ร.ฟ.ท.กางผังออกแบบแนวเส้นทางรถไฟ “ไทย-จีน” ระยะ ๒ “นครราชสีมา-หนองคาย” 
เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน ๔ จังหวัดอีสานครั้งที่ ๑ ประเดิมชาวโคราช ก่อนเดินสาย ๑๔-๑๖ ก.ค.ที่ขอนแก่น-



อุดรธานี-หนองคายวันนี้ (๑๓ ก.ค.) การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ ๑ โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๒ ช่วง
นครราชสีมา-หนองคาย) โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการ
ประชุมฯ โดยมีการนำเสนอสาระสำคัญวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินการ แผนการดำเนินโครงการ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ที่เข้ารว่ม
ประชุมร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานโยธารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ ๒ 
ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทางประมาณ ๓๕๖ กิโลเมตร แนวเส้นทางครอบคลุม ๔ จังหวัดคือ จ.
นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี และ จ.หนองคายมีจำนวน ๕ สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ 
สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี สถานีหนองคาย และมีสถานีขนถ่ายสินค้า ๑ แห่งบริเวณสถานีรถไฟนาทา จ.
หนองคาย มีศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ซ่อมบำรุงเบาที่นาทา จ.หนองคาย 
พร้อมด้วยหน่วยซ่อมบำรุงทาง ๔ แห่ง ที่สถานีบ้านมะค่า จ.นครราชสีมา สถานีหนองเม็ก จ.ขอนแก่น สถานี
โนนสะอาด จ.อุดรธานี และสถานีนาทา จ.หนองคาย โดยออกแบบขนาดรางเป็น ๑.๔๓๕ เมตร มีจุดตัดทาง
รถไฟ ๒๔๑ แห่ง ระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงหนองคาย ๓ ชั่วโมง ๑๕ นาที ซึ่งเป็นการ
พัฒนาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และจีน อีกด้วยส่วน
สถานีมีแนวคิดในการออกแบบให้ผสมผสานแสดงถึง อัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคอีสานและให้สอดคล้องกับสถานี
รถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๑ กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา และสถานีรถไฟทางคู่ปัจจุบันทั้งนี้ การดำเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ยังจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับโครงการ
ระยะที ่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ซึ ่งออกแบบตามมาตรฐานระบบรถไฟความเร็วสูงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอาจทำให้รายละเอียดของโครงการระยะที่ ๒ เปลี่ยนแปลงไปจากที่นำเสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้จัดทำไว้ จึง
จำเป็นต้องทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทบ ทวน
มาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่ประชุม - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอขอความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวัง
วารีวนเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน 

ประธาน    เชิญ นายก อบต.ตูม ชี้แจง 



นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม  ได้รับการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ซึ่งเดิมเป็นศูนย์เด็กเล็กที่ดำเนินการโดย
กรมการศาสนา  ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการได้ถ่ายโอนให้เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
จากรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการแทนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเมื่อแรกที่รับถ่ายโอนมานั้น 
คำนำหน้าชื่อเดิม คือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ตามประกาศจัดตั้ง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๓ รายละเอียด อื่น ๆ มอบหมาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

ผ.อ.กองการศึกษา เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉัน นางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ตามที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ชี ้แจงแล้วนั้น ดิฉันขอเพิ่มเติมโดย ณ 
ปัจจุบันชื่อ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ปรากฏ
ชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน ซึ่งทำให้ชื่อที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับชื่อที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นใช้ในการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการอื่น  ดังนั้นทางศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑว์ัด
วังวารีวน จึงได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ตัวแทนชุมชน และผู้ปกครอง 
เพื่อขอมติในการกำหนดชื่อที่ใช้เรียกและได้มีความเห็นให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารวีน 
เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน ด้วยเหตุผล 

1. เพ่ือให้ตรงกับชื่อในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานชื่อที่กำหนดตามภารกิจการดำเนนิงาน ซึ่งคำนำหน้าชื่อที่ใช้กันเป็น 

การทั่วไป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3.  เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเดิมศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวนถ่ายโอนมาจากกรมการศาสนา ทำให้มีชื่อเรียกว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  แต่ต่อมาการ
บริหารจัดการมีการตกลงเลือกการบริหารจัดการเป็นรูปแบบที่ 1  คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการ
ทั้งหมด และ ณ ปัจจุบันตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอง  ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของวัด  
ขาดจากการบริหารจัดการทั้งหมดของวัดแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงควรนำเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ จาก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดวังวารีวน เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เพ่ิม เติมหรือไม่  

ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ จาก ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขอเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์
สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

บาท บาท บาท บาท บาท
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ การศึกษา เพ่ือจัดหาชุดอุปกรณ์ เพ่ือจัดหาชุดอุปกรณ์ 30,700  - กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน ส าหรับห้องเรียน ส าหรับห้องเรียน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และประถมศึกษา โครงการการพัฒนาการศึกษา โครงการการพัฒนาการศึกษา วัดวังวารีวน

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV DLTV จ านวน 1 ชุด

30,700

แผนงานการศึกษา (เพ่ิมเติม)
บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประธาน  เชิญนายก อบต.ตูม ชี้แจง 
นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพ่ือ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังวารีวน ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ มอบหมายให้     
ผ.อ.กองการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง  

ผ.อ.กองการศึกษา เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉัน นางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ตามท่ีทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ชี้แจงแล้วนั้น ดิฉันขอเพ่ิมเติมโดย รายการ
เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม แล้วเมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  14 เดือน มิถุนายน  
พ.ศ.2563 เป็นต้นมาแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์
สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ตามบัญชีรายการงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2763 ลงวันที่ 10 
กันยายน  2563 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณ
รายการดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ได้จัดทำคำของบประมาณในรายการที่ได้รับจัดสรรไป ทำให้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ปรากฎโครงการที่ได้รับจัดสรร ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงมีความประสงค์ขอเสนอโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้ 

  - โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 

สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน 
   

 

 

 

 

 



ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ข้อ 22/2 

  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5332 ลงวันที่ 2 กันยายน 
2562 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
สถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 จึงขอส่งโครงการและ
งบประมาณที่จะบรรจุเพิ่มเติมลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รายละเอียดตามเอกสารที่แจก
ให้กับทางสมาชิกทุกท่าน  

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เพ่ิม เติมหรือไม่  

ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบขอเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ
เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ต.ค.-ก.ย. ๖๓) 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม การติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการติดตามแผน
จึงมีความสำคัญ ดังนี้ ได้รับทราบผลการดำเนินการ และการปฏิบัติงาน ของแต่ละแผนงาน ที่ได้ดำเนินการไป
แล้วและยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงงบประมาณในการดำเนินการ  ตาม
แผนงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์  ตามเอกสารที ่ทาง
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับทางสมาชิก โดยผมขอสรุปดังนี้ 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี ๒๕๖๓ 

 ๓.๑  แบบท่ี ๑  การช่วยกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
คำชี้แจง : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ 

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล 
๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ 
๓. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
๕. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
๖. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๗. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
๘. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
๙. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
๑๐. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑๑. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
๑๒. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 
๓.๒   การติดตามผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการจัดทำงบประมาณ (แบบติดตาม
ความก้าวหน้าเชิงปริมาณ) 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นกรอบในการดำเนินงานและการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และหรือรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุ
โครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการ
พัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปี ๒๕๖๓ ไว้จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๑ โครงการ 

จากข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-
PLAN) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม การตั้งงบประมาณ และ รายรับ-รายจ่ายจริง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียด ดังนี้ 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการและงบประมาณ กรอบระยะเวลา ๕ ปี 
 

ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา 

ปีท่ี ๑ ๒๕๖๑ ปีท่ี ๒ ๒๕๖๒ ปีท่ี ๓ ๒๕๖๓ ปีท่ี ๔ ๒๕๖๔ ปีท่ี ๕ ๒๕๖๕ รวม 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๓๒ ๘,๗๕๙,๐๐๐ ๓๓ ๑๐,๒๐๑,๐๐๐ ๕๙ ๔๑,๗๗๗,๐๐๐ ๖๓ ๕๑,๓๕๓,๔๐๐ ๕๓ ๔๗,๘๖๘,๐๐๐ ๒๔๐ ๑๕๙,๘๕๘,๔๐๐ 

๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

๑๒ 
 

๗๔๕,๒๐๐ ๑๒ ๗๔๕,๒๐๐ ๑๖ ๙๙๕,๒๐๐ ๑๖ ๙๙๕,๒๐๐ ๑๖ ๙๙๕,๒๐๐ ๗๒ ๔,๔๗๖,๐๐๐ 

๓.ด้านการ
พัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต 

๔๓ ๑,๘๗๒,๐๐๐ ๔๗ ๒๐,๔๑๐,๐๐๐ ๕๑ ๒๑,๖๐๑,๖๐๐ ๕๑ ๒๒,๘๑๑,๖๐๐ ๕๑ ๒๕,๕๔๑,๖๐๐ ๒๔๓ ๙๘,๒๔๕,๘๐๐ 

๔.ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี 

๑๙ ๘,๗๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๘,๓๒๐,๐๐๐ ๒๒ ๘,๘๗๐,๐๐๐ ๒๒ ๙,๓๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๘,๙๐๐,๐๐๐ ๑๐๕ ๔๓,๒๘๐,๐๐๐ 

๕.ด้าน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

๙ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๙ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๔๘ ๔๓,๒๘๐,๐๐๐ 

๖.ด้านการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ดี 

๒๑ ๕,๖๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๕,๖๙๕,๐๐๐ ๒๓ ๖,๗๙๕,๐๐๐ ๒๓ ๖,๗๙๕,๐๐๐ ๒๓ ๖,๗๙๕,๐๐๐ ๑๑๒ ๓๒,๗๗๕,๐๐๐ 



รวม ๑๓๖ ๔๒,๙๔๙,๒๐๐ ๑๔๑ ๔๗,๖๐๑,๒๐๐ ๑๘๑ ๘๑,๔๑๘,๘๐๐ ๑๘๕ ๙๒,๗๒๕,๒๐๐ ๑๗๔ ๙๑,๔๗๙,๘๐๐ ๘๒๐ ๓๖๕,๑๗๔,๒๐๐ 

 
แบบที่ ๓/๑ โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)และที่ได้ปฏิบัต ิประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๓   
จำนวนทั้งสิ้น  ๘๓ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน

ดำเนินงาน 

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 
(%) 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๙ ๒๒ ๒๖.๕๐ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ ๔ ๓ ๓.๖๑  
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๓๑ ๒๐ ๒๔.๐๙ 
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ๗ ๕ ๖.๐๒ 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗ ๖ ๗.๒๒ 
๖. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๕ ๗ ๘.๔๓ 

รวม ๘๓ ๖๓ ๗๕.๙๐ 
     
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีการเพิ่มเติมแผน และนำเงินที่เหลือจากโครงการอ่ืนมาดำเนินเพิ่มอีก ๒ โครงการ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีการเพิ่มเติมแผนและมีหนังสือสั่งการจากอำเภอ 
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
จำนวนงบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
(บาท) 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๙ ๓,๖๔๗,๕๐๐ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ 
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๓๑ ๑๔,๐๖๐,๖๕๐ 
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ๗ ๒,๙๑๕,๒๐๐ 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗ ๑๒๖,๐๐๐ 
๖. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๕ ๑,๑๔๖,๖๐๐ 

รวม ๘๓ ๒๑,๘๗๙,๙๕๐ 
 
 



 
 
โครงการที่ได้ดำเนนิงานปีงบประมาณ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 จำนวนทั้งสิ้น 65 โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ

ที่ได้ดำเนิน 

จำนวนงบประมาณที่ได้
ดำเนิน 
(บาท) 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 3,314,738.8 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 3 85,000 
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 22 13,062,024.75 
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 5 2,998,714.18 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 92,200 
๖. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7 461,645 

รวม 65 20,014,322.73 
 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ขอความร่วมมือสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  ในการวิจัยประเมินความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริการส่วนตำบลตูม  อำเภอปัก
ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ปี  ๒๕๖๓  ไดท้ำการประเมินความพึงพอใจ  จำนวน ๔ งาน คือ 

๑. งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน   ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๓  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน  ร้อยละ ๙๕  
รองลงมาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ร้อยละ ๙๔.๒  ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ ๙๒.๒  

 
 
 



 
 
๒. งานด้านการจัดการขยะอันตราย 

พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการขยะอันตราย  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๘  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่าด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ ๙๔.๒ 
รองลงมา ด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ ๙๐.๘     คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ร้อยละ ๙๐  ด้าน
กระบวนการและข้ันตอน ร้อยละ ๘๙.๒ 
        ๓. งานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๘  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนและสิ่งอำนวย
ความสะดวก  ร้อยละ ๙๕ ด้านช่องทางการให้บริการร้อยละ ๙๒.๕  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ ๙๑.๓  

   ๔. งานด้านการควบคุมโรคระบาด 
พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านควบคุมโรคระบาด  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๕  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ ๙๖.๓ 
รองลงมา ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ ๙๓.๘ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ ๙๑.๓  และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ ๘๘    
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาด้านอ่ืน ๆ คือ 
  ๑.  งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมควร
มีการซักซ้อมและตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน อย่างสม่ำเสมอ 
  ๒.  งานด้านการจัดการขยะอันตราย พบว่าประชาชนต้องการให้มีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การจัดการของเสียที่อันตรายในบ้านเรือน 
  ๓. งานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พบว่าประชาชนต้องการให้กำหนดมาตรการความปลอดภัย
สำหรับเด็กเล็ก 
  ๔. งานด้านการควบคุมโรคระบาด   พบว่าประชาชนต้องการให้ควบคุมโรคระบาดโควิท - 
๑๙ อย่างเคร่งครัด  

ที่ประชุม  รับทราบ  

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานหลังน้ำท่วม 

ประธาน  เชิญ ผ.อ.กองช่าง ชี้แจง 

ผ.อ.กองช่าง เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำ
ชุมชนหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทาง
ท่านผู้บริหารได้มอบหมายกองช่างออกสำรวจพื้นที่หลังเกิดอุทกภัย โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหาย 
โดยมีให้นโยบายในการแก้ไข ๒ แนวทาง ๑. เป็นการแก้ไขฉุกเฉิน ๒.ซ่อมแซมคืนสภาพดังเดิม งบประมาณใน
การดำเนินการมี ๒ ส่วน ดังนี้ 

  ๑.เบิกจากงบซ่อมแซมในข้อบัญญัติ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๑.๑ ซ่อมถนน คสล.บ้านยายสำรวย หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒,๓๐๐ บาท 

   ๑.๒ ซ่อมถนน คสล.ร้านเนื้อย่างชมพู่ หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

   ๑.๓ ซ่อมถนน คสล.หนองจอก-สุขเกษม หมู่ที่ ๑๓  งบประมาณ ๒๓,๗๐๐ บาท 

   ๑.๔ ซ่อมแซมท่อเหลี่ยมหนองจอก หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๔๑,๔๐๐ บาท 

   ๑.๕ ซ่อมราวสะพานหนองจอก หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท 

   ๑.๖ ซ่อมท่อในเหมืองถนนบ้านพี่จุล หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๒.๐๐๐ บาท 

   ๑.๗ รื้อผิวจราจรแก้ปัญหาชั่วคราว หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔,๔๐๐ บาท 

   ๑.๘ ซ่อมแซมท่อโรงสีลุงหวัง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

   รวม งบประมาณ ๒๗๑,๘๔๐ บาท 

  ๒.เบิกจ่ายจากงบกลาง ตั้งไว้ โอนมา ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๒.๑ ซ่อมไหล่ทาง,ถนนขาด,หลังท่อและเป็นการชั่วคราวทั้งตำบล งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

   ๒.๒ ซ่อมถนนลาดยางบ้านสวนหมาก งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท 

   รวม งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐ บาท  

ประธาน  ขอบคุณ ผ.อ.กองช่าง 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย  

 

 



 

อบต.บงกช เรียน ประธานสภา ฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ผมขอเสนอจาก
การเกิดอุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นถนนต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาในการสัญจรของชาวบ้าน 
โดยเสนอให้ทางกองช่างออกสำรวจถนน ตามซอยต่าง ๆ ในแต่ละหมู่บ้าน เพราะเกิดความชำรุดเช่นเดียวกัน 

ที่ประชุม รับทราบ               

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
     ๙.๑ เรื่อง กฎหมายเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๓ 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมได้ไปอบรมที่ปาก
ช่อง ในส่วนของกฎหมายการเลือกตั้ง โดยเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะต้องดูอัตราการจ่ายที่สามารถกระทำได้ตามระเบียบและประกาศของ กกต. การ
ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง จำนวนป้าย การทดแทนกรณีเสียหาย ข้อห้ามตามมาตรฐาน (ม.๖๕) การให้สัญญา ว่า
จะให้ แก่ชาวบ้าน ,ชุมชน,สมาคม,มูลนิธิ,วัด,สถานศึกษา การหาเสียงด้วยมหรสพ หรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
หลอกลวง บังคับ ใส่ร้าย จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม และข้อกฎหมายอื่น ๆ ในการหาเสียง และคุณสมบัติ
ของผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ใดจะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องศึกษากฎหมายการเลื อกตั้ง เพื่อที่จะได้
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง กกต. 

ที่ประชุม รับทราบ    

  ๙.๒ เรื่อง ขออนุญาตติดตั้งตู้เติมเงินบุญเติมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยทาง หจก.แอลเจ ไฮเทค ได้ยื่นหนังสือ
ขออนุญาตติดตั้งตู้เติมเงินบุญเติมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยได้มีการจัดทำโครงการร่วมกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสามารถบริการให้กับชุมชน โดยจะทำการติดตั้งตู้บุญเติมพร้อมติดระบบไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจ่ายค่าภาษีโรงเรือนให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จำนวนปีละ ๓๐๐ บาท ต่อ
จุด โดยได้สำรวจพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง ทั้งหมด ๑๓ จุด ดังนั้นจึงขอความเห็นจากที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบ
หรือไม่อย่างไร ในการติดตั้งตู้เติมเงินบุญเติม 

ประธาน  ขอบคุณนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ 

 



ประธาน  ผมขอความเห็นจากสมาชิกสภาฯ องค์กาสรบริหารส่วนตำบลตูม ว่าเห็นชอบ หรือไม่ ในการ
ติดตั้งตู้เติมเงินบุญเติม ทั้ง ๑๓ จุด 

ที่ประชุม เห็นชอบ 

  ๙.๓ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น
วันเด็กแห่งชาติ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของเยาวชน เพ่ือที่เยาวชน นั้น
จะได้เติบโต เป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ ต่อไป ดังนั้นในทุก ๆ ปีทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ก็จะจัดงานวันเด็กขึ้น และเช่นเดียวกัน ใน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ขอความร่วมมือจาก
ทางสมาชิกในการจัดงานดังกล่าว ในส่วนของรายละเอียด ของการจัดงาน ผมได้มอบหมายให้ ผู้อำนวนการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนของรายละเอียดการจัดงานต่าง ๆ จะแจ้งเป็น
หนังสือให้ทราบ อีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๙.๔ เรื่อง การจัดงานผ้าไหมอำเภอปักธงชัย 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางอำเภอปักธงชัยได้จัดงานผ้าไหมปัก
ธงชัย และทางกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย กำหนดเดินแบบการกุศลชุดผ้าไหมในการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปัก
ธงชัยและของดีเมืองโคราช ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐ ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ
ราษฎร ผู้ยากไร้ประสบภัยพิบัติ ในการจัดงานดังกล่าว ผมขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมงาน เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของก่ิงกาชาดอำเภอปักธงชัย  

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๙.๕ เรื่อง ข้อราชการในการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อำเภอปักธงชัย 

ประธาน  เชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายไตรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูมได้มอบหมายให้กระผมเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของทางอำเภอ ปักธงชัย โดยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้
ทราบ ดังนี้ 

๑. แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ 
นายสามารถ คงแก้ว สาธารณสุขอำเภอปักธงชัย 
 



ข้าราชการย้ายออก 
นางดารุณี ชูประทีป 

๒. สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย 
- โครงการหลักประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี๒๕๖๓/๖๔ 
- โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๓/๖๔ 
- การช่วยเหลือเกษตรกรที่พืชผลเกิดความเสียหายจากการประสบอุทกภัยอำเภอปัก

ธงชัย 
- การแจ้งข้ึนทะเบียนปลูกพืชเพ่ือขอรับความช่วยเหลือภาครัฐ 
- การปลูกอ้อยทดแทนการปลูกมันสำปะหลังเพ่ือลดปัญหาใบด่างมันสำปะหลัง 
- โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปีการผลิต๒๕๖๓/๖๔ 
- การขนย้ายต้นพันธ์มันสำปะหลัง เกษตรกรที่ต้องการขอเอกสารขนย้ายต้นพันธุ์ 

ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอปักธงชัย เพื่อตรวจสอบแปลงปลูกมันสำปะหลัง 
ก่อนตัดต้นพันธุ์ ๑๕ วัน 

- โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่
- การมอบรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓ กลุ่มนาแปลง

ใหญ่ข้าวหอมมะลิ ชุมชนบ้านหัน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ในส่วนของโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๓/๖๔  ขอสอบถามทาง 

นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม พอจะทราบเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ 
ส.อบต.บุญชอบ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลตูม ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ จากที่ผมได้รับทราบมา 

ทางรัฐบาลจะทยอยจ่ายเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือ
โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 
ตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่
ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ววันนี้ 
(1 ธ.ค. 63) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาขา้ว
ให้มีคุณภาพดี เพ่ือที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น และ โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โดยรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐ ไร่ และ 
ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี ่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 
2562/63 แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียน ผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน
รายละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ในส่วนของเงินภัยพิบัติและน้ำท่วม รัฐบาลจะให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท โดยทางเจ้าหน้าที่เกษตรจะออกสำรวจพื้นที่ท่ีประสบภัย  
 
 



ประธาน  ขอบคุณ ส.อบต.บุญชอบ ตริตรอง 
  ๙.๖ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔  

ประธาน  เชิญ ผ.อ.กองช่าง ชี้แจง 

ผ.อ.กองช่าง เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำ

ชุมชนหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ใน

ส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ผมขอชี้แจง ดังนี้ 
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าชุมชน ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งซ่าน ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง 
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับใบแจ้งให้จัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนสายบุโพธิ์ - สวนหอม ซึ่งงบประมาณที่ได้รับ ปี ๒๕๖๔ จะมีพื้นที่โครงการบางส่วน
ซ้อนทับจากพื้นที่โครงการจากเงินเหลือจ่าย ในขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ต้องจัดทำข้อมูลซ้อนทับ และเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เนื้องานและงบประมาณ ส่งไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกองช่างจะดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
  ๙.๗ เรื่อง การจัดทำโครงการเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประธาน  เชิญ ผ.อ.กองช่าง ชี้แจง 

ผ.อ.กองช่าง เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำ

ชุมชนหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม การ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทางกองช่าง ได้จัดทำรายละเอียด
โครงการตามนโยบายของผู ้บริหาร จำนวนโครงการทั ้งสิ ้น ๙ โครงการ งบประมาณรวมโดยประมาณ 
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นโครงการ ชนิดถนน คสล.จำนวน ๘ โครงการ และดาดเหมืองคอนกรีต ๑ 
โครงการ 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐  เรื่อง อ่ืน ๆ 

   ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

 



นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศ
ร้อน ชื้น อาจทำให้เกิดการเกิดอัคคีภัย และในช่วงนี้ ทางชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำ
นาทำสวน อาจมีบางท่านที่ทำการเก็บเกี่ยวข้าว อาจจุดไฟเผาฟางข้าวเพ่ือเตรียมการทำนาปลัง และอาจเกิด
อัคคีภัยได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเจ้าหน้าที่ เพ่ือเฝ้าระวัง ในการ
ออกปฏิบัติการ หากเกิดเหตุ และฝากสมาชิก ผู้นำชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์ การป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านของท่าน หากพบเห็นให้รีบแจ้งมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทันที 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๑๐.๒ เรื่อง การซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

ประธาน  เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 

ผอ.ช่าง  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการออก
ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่บ้านทางผู้รับเหมาจะออกมาซ่อมแซม โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ตรวจสอบ ไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด แล้วแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป และ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะออกทำการซ่อมแซมไฟฟ้า หอกระจายข่าว ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๑๐.๓ เรื่อง ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้กำหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นให้ทุกท่านได้เสนอความ
คิดเห็นซึ่งจะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมที่ www.abttoom.com ในหัวข้อกระดานสนทนาภายใน อบต. ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในเว็บไซต์นี้ และในส่วนของการ ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ,การขอความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค ,การแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ , ให้ติดต่อทาง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในวัน และเวลาราชการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอกล่าวปิดประชุม 
ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.   
     



       
 

 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 


