
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
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.  หมู่ที่ ๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นายวิเชียรฉ่ำพรมราช  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.  หมู่ที่๑๕ 
๓๓ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๔ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด๒ 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ทำหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง เอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง การติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๔.๑ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยในปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อ
จำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดการระบาดในสถานที่ที่มีประชาชนมารับบริการจำนวนมากจังหวัด
นครราชสีมาจึงมีมาตรการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับตลาด
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยมีมาตรการดังนี้ 



  ๑.จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้าและผู้ซื้อ 
  ๒.กำหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจน และกำหนดจุดให้มีระยะห่างจากผู้ค้าและผู้ซื้อ มีเจ
ลล้างมือบริการ หมั่นเช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิวหน้าร้าน 
  ๓.กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัย 
  ๔.จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงจำแนกเนื้อสัตว์สด ทุก
วันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 
  ๕.จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมในตลาด 
  ๖.ผู้ที่ดูแลทำความสะอาดตลาดหรือเก็บขยะต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยางทุกครั้ง 
  ๗.มีจุดลงทะเบียนผู้มาให้บริการ 
  ๘.หากพบผู้ที่ติดเชื้อในตลาดให้ปิดการซื้อขายและปิดตลาดทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่ า
เชื้อ ๒-๓ วัน 
  ๙.โดยตลาดต้องให้ความร่วมมือในมาตรการและแนวทางด้านอนามัยอย่างเคร่งครัด หากพบ
ตลาดใดฝ่าฝืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาสั่งปิด
ตลาด 
ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๒ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ได้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ผมขออธิบาย ความหมายและ ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  
    ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
  - หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
  - หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ
และหน่วยงานอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  - เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่ง
ให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
  - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการ
ดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตำบลตูมการจัดการ 
ข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำ
ชมเชย/ การสอบถาม/ หรือร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/การร้องขอข้อมูลช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทาง
โทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 
  - ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน 
           - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
คำร้องเรียน หมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ
ระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่เชื่อถือได้ 
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ มา
เพ่ือทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้
ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน 
      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 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
    ๙) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา) 
    ๑๐) ร้องเรียนทาง Facebook 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕    
    (ขั้นแปรญัตติ) 



ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวาระแรก ขั้นรับหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และได้ให้สมาชิกไปศึกษารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือนำมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวาระ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ที่เสนอคำแปรญัตติเสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติจากลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบไปแล้วนั้น ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการการแปรญัตติเป็นอย่างไร 
นายเกรียงไกร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมยื่นเสนอคำขอแปรญัตติภายในวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่มีสมาชิกท่าน
ใดเสนอคำแปรญัตต ิและสงวนคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ผมขอสรุปดังนี้ 
    รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 แผนงานบริหารทั่วไป    รวม ๑๐,๒๘๖,๐๐๐ บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานบริหารงานคลัง    รวม ๒,๐๙๘,๔๖๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม ๓๔๗,๘๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศึกษา    รวม ๒,๕๑๗,๘๘๐  บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๓,๐๓๕,๓๗๕  บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานศึกษาไม่กำหนดระดับ   รวม ๓๐,๐๐๐       บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสาธารณะสุข    รวม ๔๘๓,๐๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์    รวม ๘๐,๐๐๐     บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานเคหะและชุมชน    รวม ๕,๔๔๒,๒๔๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  รวม ๖๙๙,๐๐๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม ๑๑๐,๐๐๐      บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม ๔๐,๐๐๐     บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม ๒,๐๗๘,๐๐๐   บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานการเกษตร    รวม ๗๑,๐๐๐       บาท  ไม่มีการแก้ไข 
 แผนงานงบกลาง     รวม ๑๒,๘๕๕,๒๔๕ บาท  ไม่มีการแก้ไข 



 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    รวม ๔๐,๐๗๙,๐๐๐  บาท ไม่มีการแก้ไข
  ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคงร่างเดิมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครับ 
ประธาน  ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอความเห็นเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในวาระที่ ๒ 
(ข้ันแปรญัตติ) เมื่อไม่มีให้คงร่างเดิมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
มติที่ประชุม - เห็นคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  (ขั้นลงมติ)  

ประธาน  ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๔๐,๐๗๙,๐๐๐  บาท ในวาระ  ๑  ขั้นรับ
หลักการ และวาระที่ ๒ การแปรญัตติมาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น  
เกี่ยวกับงบประมาณ ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕  นี ้
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  ๒๕๖๔ 

ประธาน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 
หน.สป  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

   เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564
ในแผนงานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ได้
ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

   ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔  มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดคุณลักษณะ  ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด คำชี้แจงดังนี้   

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             
 เครื่องมัลมิเดียโปรเจคเตอร์ 
   เพ่ือจัดซื้อมัลมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ VGA 
 ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่องโดยมีคุณลักษณธดังนี้ 



 ๑.  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
  ๒.  ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP  
  ๓.  ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
  ๔.  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ หมายเหตุ : มัลมิเดยโปรเจคเตอร์ มีชื่อ
เรียกในอ่ืนๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์ ดาต้าโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญานคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ 
แอลซีดี โปรเจคเตอร์  หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น การระบุชื่อ ครุภัณฑ์ให้ ใช้คำว่า “มัลมิเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ......ขนาด...ANSI Lumens ๓) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวกันให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๑ 
  -  ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง อ่ืน ๆ 
๗.๑ เรื่อง ขอบคุณผู้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งในการทำโรงครัว 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้า
ร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการ
ประชุมที่ผ่านมาในวันที่ ๕ สงิหาคม ๒๕๖๔ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ผมได้แจ้งให้สมาชิกสถาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตูมที่มีจิตศรัทธาในการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งใน
การทำจัดเลี้ยงผู้ที่มากักตัว ณ วัดคลองวัฒนา และมีชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่าง จึงขอของ
คุณทุกท่านผ่านการประชุมในครั้งนี้   
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และจะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ต่อนายอำเภอปักธงชัย  เพ่ือขออนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐  น.              
          



         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


