
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ 
คร้ังที่ ๑ 

วันที่ ๕ 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 นางสาวรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  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 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  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 

  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรยีก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ทำหน้าที่ประธานการ
ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง สถานการณ์การการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ประธาน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙) ตามมาตรการของ
ทางกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ที่เดินทางจากพ้ืนที่สีแดงที่จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา ต้องกักตัว เป็นเวลา ๑๔ 
วัน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดตั้ง
ศูนย์กักตัว ณ วัดครองวัฒนา และสำหรับผู้ที่มีญาติที่ติดเชื้อโควิด ๑๙ ที่ต้องการมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ให้
ประสานไปยังผู้นำชุมชน ในหมู่บ้านของท่าน โดยยื่นเอกสาร ใบตรวจเชื้อโควิด๑๙ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตร
ประจำตัวประชาชน โดยผู้นำชุมชนจะประสานทางโรงพยาบาล เพื่อตรวจสอบและดำเนินการนำผู้ป่วยกลับ
ภูมิลำเนา 
ที่ประชุม รับทราบ 
   



  ๑.๒ เรื่อง มาตรการการเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ / ๒๕๖๔ 
ประธาน  ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั ้งที่ 
๑๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีมติให้เพิ่มมาตรการเพิ่มเติมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) สำหรับพื ้นที ่ควบคุมสูงสุดจังหวัด
นครราชสีมา โดยต้องขออนุญาตต่อ ศปก.ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อย ๕ วัน ก่อนการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งให้
เสนอมาตรการป้องกันโรคต่อ ศปก.อำเภอ ผ่านสำนักงานสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินการยื่นหนังสือขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
มาตรการดังกล่าว พร้อมมาตรการควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อให้
สามารถดำเนินการจัดการประชุมฯ ได้ ตามกำหนด  
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง เป็นเอกฉันท ์– 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ๓.๑ เรื่อง การพิจารณาขอใช้ที่ดินของรัฐในที่ดินของกรมป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ
การจัดตั้งวัดป่าไผ่พรดี ดำรงธรรม 
ประธาน  เชิญคณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดและเพ่ิมเติมวัด 
นายเกรียงไกร เรียนประธานสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เจ้าหน้าที่ ผม
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดและเพ่ิมเติมวัด ในการประชุมสมัยวิสามัญ ในระเบียบวาระ
ที่ ๘ กระผมและคณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัดป่าไผ่พรดี ดำรงธรรม  โดยคณะกรรมการ ได้
ออกพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลกระทบ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ ทาง
อากาศ และปัญหาฝุ่นละออง โดยจากการตรวจสอบ ไม่พบผลกระทบใดๆและห่างไกลจากพ้ืนที่ชุมชน จึงเรียน
มาเพ่ือทราบและพิจารณา ต่อไป 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาขอใช้ที่ดินของรัฐ เพ่ือการจัดตั้งวัดป่าไผ่พรดี ดำรงธรรม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๒๖ ท่าน 
  ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน 
  ไม่ออกเสียง ๒ ท่าน 
   
 
 
 



  ๓.๒ เรื่อง การพิจารณาขอใช้ที่ดินของรัฐในที่ดินของกรมป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ
ก่อสร้างวัดเพิ่มเติมวัดป่าสำราญธรรม 
ประธาน  เชิญคณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดและเพ่ิมเติมวัด 
นายเกรียงไกร เรียนประธานสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เจ้าหน้าที่ ผม
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดและเพ่ิมเติมวัด ในการประชุมสมัยวิสามัญ ในระเบียบวาระ
ที่ ๘ กระผมและคณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดเพ่ิมเติม วัดป่าสำราญธรรม โดยคณะกรรมการ 
ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลกระทบ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ ทาง
อากาศ และปัญหาฝุ่นละออง โดยจากการตรวจสอบ ไม่พบผลกระทบใดๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา 
ต่อไป 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ่
ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณาขอใช้ที่ดินของรัฐ เพ่ือก่อสร้างวัดเพ่ิมเติมวัดป่าสำราญธรรม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๒๕ ท่าน 
  ไม่เห็นชอบ ๒ ท่าน 
  ไม่ออกเสียง ๒ ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

๔.๑ เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ประธาน  เชิญ นายก ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๑๑๔๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องการขยายเวลาในการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ตามที่ท่านได้ถามว่าต้องขออนุญาต
หรือไม่นั้น " การเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าทุกประเภทของหน่วยงาน/ส่วนราชการต้องได้รับอนุญาตตาม
แนวทางที่กรมป่าไม้ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นนี้หน่วยงานต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อนถึงจะเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ได้ รูปแบบการขอ 
๑. กรณีพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ยื่นคำขอที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

   ๒.กรณีอยู่ในพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ยื ่นคำขอที่สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ีหน่วยงานของรัฐ เช่น ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๔.๒ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ 



นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ อาศัยอำนาจตาม 
มาตราที่ ๖  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธิ์ 
ได้อย่างถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างมีระบบ และถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร 
๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.abttoom.com , E-mail.อบต.ตูม , 
และ เฟสบุ๊ค อบต.ตูม 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (ขั้นรับหลักการ) 

ประธาน  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเรียนเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปพร้อม ๆ กัน
ตามเอกสารที่ได้แจกกับทางสมาชิกไปพร้อมกับวาระการประชุม 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมขอชี้แจงงบประมาณรายจา่ย
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๗๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม ๒๙๓,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๘๗,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

http://www.abttoom.com/


หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม ๑๐๒,๐๐๐   บาท 
หมวดรายได้จากทุน    รวม ๒,๐๐๐     บาท  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร    รวม ๑๗,๗๔๕,๐๐๐ บาท 
ค่าภาษีธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     จำนวน ๔๐๐,๐๐๐    บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ     จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้     จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จำนวน ๒๐๐,๐๐๐    บาท 
ภาษีสรรสามิต        จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าภาคหลวงแร่        จำนวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม       จำนวน ๔๐,๐๐๐      บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล      จำนวน ๕,๐๐๐        บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เงินอุดหนุนทั่วไป    รวม ๒๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน ๒๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๗๙,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไปแยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง       รวม ๑๒,๘๕๕,๒๔๕ บาท 
 งบกลาง      รวม ๑๒,๘๕๕,๒๔๕ บาท 
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จำนวน ๗๙,๓๑๓     บาท 
 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      จำนวน ๔,๐๐๐       บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       จำนวน ๑๐,๓๕๒,๔๐๐ บาท 
 - เบี้ยยังชีพคนพิการ       จำนวน ๑,๖๐๓,๒๐๐ บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จำนวน ๓๖,๐๐๐      บาท 
 - สำรองจ่าย        จำนวน ๒๙๔,๗๕๒   บาท 



   รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบท)    จำนวน ๓๖๘,๕๘๐ บาท 
- สมทบเงินทุนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป     รวม ๑๐,๒๘๖,๐๐๐ บาท 
งบบุคลากร      รวม ๘,๓๒๘,๖๐๐   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     รวม ๓,๓๔๘,๗๒๐   บาท 
 - เงินเดือนนายก/รองนายก      จำนวน ๕๑๔,๐๘๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก    จำนวน ๔๒,๑๒๐    บาท 
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จำนวน ๔๒,๑๒๐     บาท 
 - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.    จำนวน ๘๖,๔๐๐    บาท 
 - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน ๒,๖๖๔,๐๐๐ บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)       รวม ๔,๙๗๙,๘๘๐   บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จำนวน ๔,๐๑๖,๘๘๐ บาท 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน      จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
- เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน ๑๒๖,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๖๔๘,๐๐๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๘๔,๐๐๐    บาท 
งบดำเนินงาน      รวม ๑,๙๓๗,๔๐๐ บาท  
ค่าตอบแทน      รวม ๕๓๒,๔๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเช่าบ้าน        จำนวน ๙๘,๔๐๐  บาท 
 - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าช่วยเหลือศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น     จำนวน ๔,๐๐๐     บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๗๖๕,๐๐๐ บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
- ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ       จำนวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
    สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน 
- รายจ่ายในการเดินทางราชการ      จำนวน ๒๕,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลตูม   จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 



 - โครงการจ้างเหมาพัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงระบบข้อมูล อบต.  จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
- โครงการจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือดำเนินการสำรวจความพึง จำนวน ๒๐,๐๐๐     บาท 
พอใจของผู้รับบริการของ อบต. ออกแบบประมาณการก่อสร้างและสำรวจความ 
พึงพอใจของ อบต. 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนการฝึกอบรม     จำนวน ๒๕,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง       จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวัสดุสำนักงาน       จำนวน ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จำนวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง      จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จำนวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
- วัสดุการเกษตร        จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุอื่น ๆ        จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าบริการไปรษณีย์       จำนวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จำนวน ๒๕,๐๐๐    บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๒๐,๐๐๐ บาท  
 - เงินอุดหนุนส่วนราชพิธี     จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
   (จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน) 
งานบริหารงานคลัง     รวม ๒,๑๑๕,๔๖๐ บาท 
 งานบุคลากร      รวม ๑,๘๓๒,๔๖๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๑,๘๓๒,๔๖๐ บาท 
  เงินเดือนพนักงาน       จำนวน ๑,๖๓๑,๐๔๐ บาท 
  เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน ๑๕๐,๗๒๐ บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๘,๗๐๐    บาท 



งบดำเนินงาน      รวม ๒๖๖,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม ๗๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.   จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๓๕,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุสำนักงาน        จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๔๖,๐๐๐ บาท 
 ค่าบริการไปรษณีย์       จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ 

บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย  



- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม ๓๔๗,๘๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๓๔๗,๘๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๒๙๖,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จำนวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จำนวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน    จำนวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอบรมในการป้องกัน จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
และเฝ้าระวังไฟป่า 
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง  จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
 - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๕๑,๘๐๐ บาท 
 - วัสดุเครื่องดับเพลิง       จำนวน ๓๑,๘๐๐    บาท 
 - วัสดุจราจร        จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม ๒,๕๑๗,๘๘๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๒,๓๒๗,๘๘๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๒,๓๒๗,๘๘๐ บาท 
 - เงนิเดือนพนักงาน       จำนวน ๑,๖๕๕,๒๒๐ บาท 
 - เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - เงินวิทยฐานะ        จำนวน ๘๔,๐๐๐    บาท  
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๔๘๔,๙๘๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๖๑,๖๐๐    บาท 
งบดำเนินงาน      รวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๙๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘๐,๐๐๐  บาท 



- ค่าเบี้ยประชุม        จำนวน ๕,๐๐๐     บาท 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน ๕,๐๐๐      บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๖๕,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อ่ืน ๆ จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายในค่าเดินทางไปราชการ      จำนวน ๒๐,๐๐๐   บาท 
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท  
ค่าวัสดุ       รวม ๓๕,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุสำนักงาน        จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - คอมพิวเตอร์        จำนวน ๑๕,๐๐๐    บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม ๓,๐๓๕,๓๗๕ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๑,๖๙๑,๓๗๕ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๗๖๘,๓๗๕ บาท 
  - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา    จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ บาท 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา    จำนวน ๓๓๔,๔๒๕ บาท 
  - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๘๘๕,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุสำนักงาน        จำนวน ๒๕,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จำนวน ๗๘๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าวัสดุก่อสร้าง       จำนวน ๕๐,๐๐๐   บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๓๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จำนวน ๑๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่านำ้ประปา ค่าน้ำบาดาล      จำนวน ๖,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จำนวน ๑๗,๐๐๐    บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
 - ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ    รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 



 งบดำเนินงาน      รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     จำนวน ๓๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม ๔๘๓,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๑๖๓,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๖๓,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายฉีดพ้นโครงการฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย   จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตามบูรณาการและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการส่งเสริมและดำเนินงานบริหารงานแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.  จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด    จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน 
- อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข    จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม ๘๐,๐๐๐ บาท 
  งบดำเนินงาน      รวม ๘๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่าย      รวม ๘๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้     จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม ๕,๔๔๒,๒๔๐ บาท 
 งานบุคลากร       รวม ๑,๓๙๒,๒๔๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๑,๓๙๒,๒๔๐ บาท 
 - เงินเดือนพนักงาน       จำนวน ๑,๒๓๐,๒๔๐ บาท 
 - เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๐๘,๐๐๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๒,๐๐๐    บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๒๘๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๓๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท 



- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน ๓๕,๐๐๐  บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๑๕,๐๐๐  บาท 
 - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จำนวน ๑๕,๐๐๐  บาท 
- โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง      จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
- สำรวจและปักหลักเขตพ้ืนที่สาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์  จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๒๕๐,๐๐๐บาท  
ค่าวัสดุ       รวม ๔๐๕,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุสำนักงาน        จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุก่อสร้าง        จำนวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุพาหนะและขนส่ง       จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
- วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน ๒๕,๐๐๐    บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จำนวน ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จำนวน ๑๐,๐๐๐     บาท 
งบลงทุน        รวม ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง     รวม ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 งบเงินอุดหนุน      รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินอุดหนุน      รวม ๒,๐,๐๐๐ บาท 
  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ     
 - อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค     จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน  รวม ๖๙๙,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๖๙๙,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๖๙๙,๐๐๐ บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
 - ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่     จำนวน ๙,๐๐๐    บาท 
 - โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม  จำนวน ๕๐,๐๐๐   บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกิจการ อบต จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 



 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพระราชพิธีและวันสำคัญของชาติ     จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนและดูแลป่าชุมชน    จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะ จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย    จำนวน ๔๗๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบลตูม   จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว   จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
ท้องถิ่น          
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน    จำนวน ๔๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ    จำนวน ๕,๐๐๐  บาท  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมต้านยาเสพติด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน     จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 

- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยจำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน    รวม ๒,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
 งบลงทุน      รวม ๒,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    รวม ๒,๐๗๘,๐๐๐ บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสาย  หมู่ที่ ๓  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น  กว้าง  ๓ เมตร  ยาว  ๒๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ
เลขที่  ท ๑-๐๖  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  หน้าที่ ๑๒๙  ลำดับที่ ๑๒ 
   
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าปะคาบ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๙๕,๐๐๐บาท   



รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง ๓ เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ  ๐.๔๐  เมตร  ตามแบบเลขที่  ท ๑ -๐๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 
๑๓๒  ลำดับที่ ๒๐  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำชลประทานจากบ้านวังวารี
วนไปสวนหอม  หมู่ที่ ๑๖  จำนวน  ๙๕,๐๐๐.-บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๘  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  ตามแบบเลขที่  ท ๑ -๐๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ฉบับ
เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  หน้าที่ ๑๕    ลำดับที่ ๒๒ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ หมู่ที่ ๘ จำนวน  ๑๘๐,๐๐๐บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๖๖  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  ตามแบบเลขที่  ท ๑ -๐๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 
๑๔๐    ลำดับที่ ๓๓ 
  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อสายบ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที ่ ๗  
จำนวน  ๑๘๔,๐๐๐.-บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๘  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๔  ตารางเมตร ว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø `๐.๖๐ เมตร  จำนวน  ๓๖  
เมตร  พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  ๕  บ่อ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  หน้าที่ ๗   ลำดับที่ ๘ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ ๘ บ้านนายปรีชา  สวนจะบก หมู่ที่ ๖  
จำนวน  ๖๓,๐๐๐.-บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็กกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ  ๐.๓๐  เมตร  ตามแบบเลขที่  ท ๑ -๐๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 
๑๓๖  ลำดับที่ ๒๔ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายคลองวัด-ป่าปะคาบ จำนวน  ๙๕,๐๐๐บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๓  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ  ๐.๒๐  เมตร  ตามแบบเลขที่  ท ๑ -๐๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 
๑๒๔  ลำดับที่ ๑ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที ่ ๑๑  สายบ้านนายชาญ  ชัยฉิมพลี   
จำนวน  ๑๘๗,๐๐๐บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ  ๐.๒๐  เมตร  ตามแบบเลขที่  ท ๑ -๐๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
หน้าที่ ๑๔๙   ลำดับที่ ๔๙ 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ สายกุดวิวาทไปบุพระเมือง จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท   



รายละเอียด  ผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐ เมตร ตามแบบเลขที่  ท 
๑ -๐๖  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  ลำดับที่ ๙ 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕  สายร้านอาหารกรรณิการ์ไปจรดถนนทางเข้าป่า
ชุมชน จำนวน  ๒๖๒,๐๐๐.-บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๗๔๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ
เลขที่  ท ๑ -๐๖  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่๑๕๘  ลำดับที่ ๖๘ 
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒  สายบ้านพรหมราช-โนนวังหิน(เลียบเหมืองบุหงา) 
จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๙๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ
เลขที่  ท ๑ -๐๖  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ ๑๒๖  ลำดับที่ ๖ 
  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน หมู่ที่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง  ๐.๙๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖  ตารางเมตร ว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø `๐.๔๐ เมตร  จำนวน  ๔๐  
เมตร  พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  ๕  บ่อ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติมที่ ๑/๒๕๖๓  หน้าที่ ๑๒   ลำดับที่ ๑๖ 
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้  หมู่ที่ ๔  สายบ้านยายหอม  จำนวน  ๙๙,๐๐๐.-บาท   
รายละเอียด  ซ่อมแซมสะพานไม่ชนาดกว้าง  ๒.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมกำหนด   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ ๑๓๑   ลำดับที่ ๑๘ 
  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายภายในหมู่บ้าน จำนวน  ๒๐๔,๐๐๐บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๖๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ  ๐.๓๐  เมตร  ตามแบบเลขที่  ท ๑ -๐๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ 
๑๕๑    ลำดับที่ ๕๕ 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายข้างบ้านนางอุไร จำนวน  ๑๑๔,๐๐๐บาท   
รายละเอียด  ผิวจราจรเสริมเหล็ก  กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๖๓  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  ตามแบบ  เลขท่ี  
ท ๑ -๐๑  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ ๑๔๑    ลำดับที่ ๓๘ 
  ชดเชยค่า K ของโครงการ       จำนวน ๑๐๐,๐๐๐   บาท
     แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร     รวม ๗๑,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๗๑,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๖๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์    จำนวน ๖๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรกรผู้นำชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 

ค่าวัสดุ       รวม ๖,๐๐๐ บาท 



วัสดุการเกษตร        จำนวน ๖,๐๐๐ บาท 

ประธาน  ตามที่ผู ้บริหารได้ชี ้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละส่วน
ราชการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ร่วมกันพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
ใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นที่จะขออภิปรายในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ อีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไมเ่ห็นชอบ กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ใน
วาระข้ัน (รับหลักการ) 

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 

ประธาน  เนื่องด้วยการประชุมในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุม เป็นจำนวนมาก ผมขอพักการ
ประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ใน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประธาน  กล่าวเปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

ปลัด สำรวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทำหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในระเบียบวาระนี้ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบังค ับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง  ๆ ตามความ
จำเป็นต่อกิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่า  ท่านใดมีความเหมาะสมที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จะเสนอเป็นคณะกรรมการจำนวนกี่
ท่าน โดยเสนอได้ตั้งแต่ ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๗ ท่าน 

ประธาน  เชิญสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติควรกำหนดกี่ท่าน 

ส อบต.บุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่า
ตะแบก ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ ท่าน 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน 

ที่ประชุม เห็นชอบ   



ประธาน  ในการขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ท่าน   
ประธาน  ขั ้นตอนต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกเสนอรายชื ่อเพื ่อเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รองเกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์  
ขอเสนอชื่อ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถ 

ประธาน  ขอผู้รับรองนางสาวเพียร ไวทยโสภิต  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม - มีผู้รับรอง ครบ - 

ส อบต. วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ขอเสนอ
ชื่อ นายบุญชอบ ตริตรอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน  ขอผู้รับรองนายบุญชอบ ตริตรอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม - มีผู้รับรอง ครบ - 

ส อบต. ดาว เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอเสนอ
ชื่อ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน  ขอผู้รับรองนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม - มีผู้รับรอง ครบ - 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพิ ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการ     
แปรญัตติ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้  
  ๑. นางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๑ 
  ๒. นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ 
  ๓. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ – 

ประธาน  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งต่อไปเป็น
การประชุมในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดที่จะขอ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต้องเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ



พิจารณาก่อน ก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่วาระการประชุมเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยผู้ที ่จะ
นำเสนอคำแปรญัตติ คำแปรญัตตินั้น ต้องเป็นการเสนอปรับลดงบประมาณได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแปร
ญัตติเพ่ิมงบประมาณได ้

การนำเสนอคำแปรญัตติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนแรก กรอกรายละเอียดที ่จะนำเสนอคำแปรญัตติ ต้องมีผู ้ร ับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน เสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง คือผู้ที่จะเสนอขอแปรญัตติ จะต้องยื่นคำแปรญัตติภายในวันที่ ๖-
๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
ขั้นตอนที่สอง คณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณานำเสนอขอแปรญัตติ จะเรียกผู้ที่เสนอขอแปรญัตติมา
ชี้แจงหลักการและเหตุผลในคำแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
ขั้นตอนที่สาม คณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นในการพิจารณาคำแปรญัตติผู้เสนอคำแปรญัตติต่อ
ประธานสภา และประธานสภาจะส่งรายงานการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ขั้นตอนที่สี่ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๖.๑ เรื่องเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุม 

ประธาน  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

ปลัด สำรวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทำหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการ
พิจารณาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันนี้เวลา ๑๖.๓๐ น ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่อง การพิจารณากำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมประจำปี ๒๕๖๕  

ประธาน  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่นหมวด ๒ ถึง ๒๑ การกำหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญประจำปี 
ระยะเวลาการเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป คือปีงบประมาณหน้า ผมขอนำปรึกษาหารือ 
ในที่ประชุมว่าการประชุมสมัยแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ควรเริ่มต้นเมื่อใด และกำหนดกี่สมัย  



รองเกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ 
ผมขอเสนอในการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕  ผมเสนอมี ๔ สมัย ดังนี้ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ในเดือน กุมภาพันธ์ กำหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมทั่วไป 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ในเดือน พฤษภาคม กำหนด ๑๕ วัน สมัยการประชุมการจัดทำแผนพัฒนา 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ในเดือน สิงหาคม กำหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ในเดือน ธันวาคม กำหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในการกำหนดช่วงระยะเวลาการประชุมสมัย
สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม่  

ประธาน  เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ การกำหนดการประชุมสมัยสามัญ 
ประจำปี ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ เอกฉันท์– 

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง การรับโอน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างจากกลุ่มบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวตำบล
ตูม ที่ได้รับงบประมาณจากเกษตรอำเภอปักธงชัย 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  กลุ ่มบริหารจัดการพื้นที่
ท่องเที่ยวตำบลตูมทางกลุ่มได้ดำเนินการยื่นเรื่องของบประมาณจากเกษตรอำเภอปักธงชัย และได้รับการ
สนับสนุนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ  
  ๑.โครงการเพาะชำกล้าไม้ 
  ๒.โครงการกลุ่มบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว ตำบลตูม 
  ๓.โรงฟาร์มชุมชน 
  ๔.กลุ่มทำนาตำบล 

  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เดือน เมษายน ๒๕๕๙  จึงได้มีการประชุมประชาคม
กลุ่มบริหารจัดการท่องเที่ยว ในการโอน โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โรงเพาะชำ โรงฟาร์มชุมชนให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมรับดูแล เนื่องด้วยทางกลุ่มประสบปัญหาในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ต่างๆและสิ่งก่อสร้าง โดย
ขาดผู้ดูแล บำรุงรักษา ทำให้เกิดการปล่อยทิ้งร้างและบางส่วนถูกขโมย โดยมีอุปกรณ์ท่ียังคงเหลือ ดังนี้ 
  ๑.โรงเรือน 
  ๒.โรงเพาะชำ 
  ๓.โรงปุ๋ย 



  ๔.แปลงผักกางมุ้ง 
  ๕.ไดโว่สูบน้ำขนาด ๒ นิ้ว 

  โดยอุปกรณ์ที่ไม่มีในรายการหายหรือเสียหายบางส่วน ดังนั้นทางกลุ่มจึงมีมติเห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษา ต่อไป 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบการรับโอน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างจาก
กลุ่มบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยวตำบลตูม ที่ได้รับงบประมาณจากเกษตรอำเภอปักธงชัย 

ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมผมนายภาณุ
พันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการประชุมประชาคม ระดับตำบลพิจารณาให้
ความเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่งนตำบลตูม ที่ผ่านมา โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
   ๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางจัดทำแผน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๘ กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอำนาจ
ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 



และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยดำเนินการ ดังนี้ 
   ๑.การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สามารถนำข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในการ
จัดทำประชาคมท้องถิ่นให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ออกเป็นแผน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖. ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง อ่ืนๆ 

  ๑๐.๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 
ประธาน  เชิญ นายก ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคพื้นที่ทวีปเอเชีย 



และองค์กรอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็น “ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ “ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้ง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๔๘๒/๒๕๖๔ เรื่อง  มาตรการในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัด
นครราชสีมา (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
  เพ่ือให้การดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปฏิบัตกิารเฝ้าระวังผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพ่ือเข้า
พ้ืนที่ตำบลตูมในช่วงวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยมีองค์ประกอบและ
หน้าที่ ดังนี้ 
 ๑.คณะกรรมการส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย 
    ๑.๑  นายภาณุพันธ์   วุฒิพรชานนท์   ผู้อำนวยการศูนย์ 
    ๑.๒ นายไตรภพ   นิธิการุณย์เลิศ   รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ 
    ๑.๓ นางศิรยฉัตร   วิสาขะฉิมพลี   รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ 
    ๑.๔ นายสำรวย   กายจะโปะ   กรรมการ  
    ๑.๕ นางศิริพร  เฉื่อยกลาง   กรรมการ 
    ๑.๖ นายบุญชอบ   จรจังหรีด   กรรมการ  
    ๑.๗ นางสภุาวด ี สิงหวิสัย    กรรมการ 

   ๑.๘ นายธานินทร์   บุญเย็น    กรรมการ  
 มีหน้าที ่ อำนวยการ ประสานงาน กำกับ และติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ประสานงานกับผู้นำชุมชน อสมประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพ่ือเข้ามาใน
เขตพ้ืนที่ตำบลตูม  
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน   
 จะแบ่งเป็น  ๘  ชุด  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 ชุดที่ ๑ ๑.๑. นางสาวฬุริยา ชัยวงศ ์  ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๑, ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
  ๑.๒. นางสาวลักษณารัตน์ ปักษา 
  ๑.๓. นายสมหมาย ประโรกิจจักร 
 ชุดที่ ๒  ๒.๑. นายธงชัย  สิงหวิสัย  ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 



   ๒.๒นางเกรียงสวรรค์ วิจิตรกิ่ง   
   ๒.๓ นางสาววาสนา มาสำโรง 
  ๒.๔ นางสาวดวงใจ เฉียบแหลม 
 ชุดที่ ๓ ๓.๑.  นายปิยะ  วีระศร  ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๓.๒ นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชำนาญ 
  ๓.๓ นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช 
 ชุดที่ ๔  ๔.๑ นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
  ๔.๒ นางสุทารัตน์ พุดดอน 
  ๔.๓ นางปุณมนัส  ทองอ่ิม 
  ๔.๔ นายประวัติ  พ่ึงวีระวงศ ์
 ชุดที่ ๕  ๕.๑ นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
  ๕.๒ นางสาวณภัทร์ บรรลังค์ 
  ๕.๓ นางวิภารัตน์ ชินสำโรง 
 ชุดที่ ๖ ๖.๑ สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
  ๖.๒นางสางพิมพ์ปวีณ์ อ่ำอินทร์ 
  ๖.๓นางโชติกา  ซอพรมราช 
 ชุดที่ ๗ ๗.๑ นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ  ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
  ๗.๒ นางสาวมณีรัตน์ ชดตะค ุ
  ๗.๓ นางสายมั่น  พะวันพรมราช 
 ชุดที่ ๘  ๘.๑ นางจุไรรัตน์ ทองรอด  ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
  ๘.๒ นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง 
  ๘.๓ นายอภิชาต  ชิมสำโรง 
  มีหน้าที่ 

 ๑.  สนับสนุนกำลังพลในกรณีได้รับการร้องขอ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับต่าง ๆ
ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ 

๒. รายงานความคืบหน้า และสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาเหตุการณ์ 
๓. เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาว ข่าวลือจากสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง พร้อมการประเมินการรับรู้ของ 

สาธารณะเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการสื่อสารตอบโต้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการดูแลด้านอาหารและน้ำดื่ม ประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวรัชนีย์ โครวัตร   ประธานคณะทำงาน 
 ๒.  นายอนิวัฒน์  เอียดตะคุ  คณะทำงาน 
 ๓.  นายณัฐวุฒิ  จรโคกกรวด  คณะทำงาน 



มีหน้าที่ดังนี้ 
 จัดหาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเวรวันหยุดราชการ 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไปสั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ที่ประชมุ รับทราบ 

  ๑๐.๒ เรื่อง การตั้งจุดกักตัวและศูนย์พักคอย 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามท่ีจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้
จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งเพื่อควบคุมสังเกตอาการป่วยและสถานกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สี
แดงเข้ม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ดำเนินการจัดพื้นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่เสี่ยง ห รือพื้นที่สี
แดงเข้ม ณ วัดคลองวัฒนา ดังนั้นผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงมายังภูมิลำเนาต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ โดยต้องมากักตัว ณ จุดที่ทางราชการได้กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และในส่วนของศูนย์พักคอย ทางตำบลตูมได้จัดสถานที่ไว้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองปลิง เพราะเป็นพ้ืนที่เหมาะสมอยู่ไกล้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของศูนย์กักตัวผู้ที่เดินทาง
มาจากพ้ืนที่เสี่ยง ได้มีคำสั่งให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านเวรยาม เพ่ือเฝ้าระวัง มิให้ผู้ที่กักตัว ได้หนีออกนอกพ้ืนที่ เป็น
อีกหนึ่ง มาตรการป้องกัน ในส่วนของคำสั่งได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านเข้าไปตรวจดูรายชื่อว่าท่านเข้าเวรยาม 
วันใด ตามเอกสารที่แจกให้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๑๐.๓ เรื่อง การ่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยต่างๆ 

ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงพ้ืนที่สีแดงเข้ม ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมได้จัดตั้งเป็นโรงอาหารที่จะประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่มากักตัว โดยตั้งโรคครัวไว้ ณ วัด
ครองวัฒนา จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้แจ้งกับชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่มีความประสงค์จะบริจาค ข้าวสาร 
อาหารแห้ง น้ำดื่ม ในการประกอบโรงครัว ในครั้งนี้ เชิญบริจาคได้ ณ สถานที่ ดังกล่าว หรือแจ้งความประสงค์
มายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับสิ่งของบริจาค ดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 



  ๑๐.๔ การร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำผู้กักตัว 

ประธาน  เชิญนายก ชี้แจง  

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สืบเนื่องมาจากการจัดตั้งจุดกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดง
เข้ม โดยทางวัดยังไม่มีห้องน้ำรับรองผู้ที่กักตัว โดยต้องมีการสร้างห้องน้ำเพื่อแยกผู้กักตัวไม่เข้ารวมกับทางวัด
เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน เจ้าอาวาสวัด
ครองวัฒนา ได้มีความเห็นที่จะสร้างห้องน้ำขึ้นมา โดยยังขาดปัจจัยและแรงงาน ดังนั้นจึงอยากประชาสัมพันธ์
ผู้ที่มีจิตศรัทธา ในการบริจาคเงิน หรือมาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ที่กักตัว 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๑๐.๕ เรื่อง ความเดือดร้อนของผู้ใช้ถนนนอกเขตพื้นที่ตำบลตูม 

ประธาน  เชิญนายบุญชอบ ตริตรอง ชี้แจง 

นายบุญชอบ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ใน
ส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน มีชาวบ้านหมู่ที่ ๗ ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางที่เกิดการชำรุด แต่
เนื่องจากพื้นที่ ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อยากขอสอบถามในการ
ดำเนินการก่อสร้างถนน จะมีมาตรการใดให้ความช่วยเหลือ กรณี ดังกล่าว 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในส่วนของกรณี
ดังกล่าว เนื่องด้วยเป็นเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุได้
จัดเก็บภาษีในพื้นที่ ดังกล่าว ผมขอเสนอให้ทางชาวบ้านที่ประสบปัญหา ได้ทำประชาคม และยื่นเอกสารไปยัง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เพ่ือให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือไม่ทำหนังสือยื่นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวนอกเขตพ้ืนที ่

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายวีรชน เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ข้าราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วน
ของการขออนุญาตก่อสร้างนอกพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมขอเสนอปัญหาของชาวบ้าน โดย
เหมืองพรหมราช ได้เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ตำบลงิ้ว และยังไม่มีการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมแต่อย่างใด ผมขอเสนอให้
กองช่างรับเรื่อง ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบในการขอเข้ารับการดำเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ 



ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอกล่าวปิดประชุม 

ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.   
           
 

 
 

   


