
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามญั สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลตมู

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

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เร่ือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมลาป่วย 
ประธาน  เน่ืองด้วย นาย ชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ได้
ขอลาป่วยเน่ืองจากได้ไปผ่าตัดดวงตาที่โรงพยาบาล จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ 
คร้ังที่ ๓ ได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง ติดตามการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
ท่ีประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง ผู้บริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๔.๑ เร่ือง กล้องวงจรปิด 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการออกส ารวจพื้นที่ติด
กล้องวงจรปิดโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อสรุปในพื้นที่ที่ติดกล้อง ดังน้ี 
  ๑. แยกหนองจอกทางเข้าบ้านใหม่ป่าตะแบก จ านวน ๒ ตัว 
  ๒. แยกหมู่บ้านสวนหอม    จ านวน ๒ ตัว 
  ๓. สี่แยกทุ่งเสาธง    จ านวน ๒ ตัว 
  ๔. ทางเข้าหมู่บ้านสวนหมาก(บ้านลุงแก้ม  จ านวน ๒ ตัว 
  ๕. แยกโนนวังหิน(บ้านแม่ใหญ่อิ่ม)   จ านวน ๒ ตัว 
  ๖. กู้ชีพตูม     จ านวน ๒ ตัว 
  ๗. แยกโรงเรียนพรหมราช   จ านวน ๒ ตัว 
  ๘. หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  จ านวน ๒ ตัว 
  โดยสถานที่ดังกล่าวช่างจะออกมาติดต้ัง และขอเชิญ สมาชิกทุกท่านร่วมกันมาพิจารณาที่ต้ัง
อีกคร้ัง เพื่อที่จะได้จุดที่ดีที่สุด โดยงบประมาณในคร้ังน้ีใช้งบด าเนินการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 



 
 
  ๔.๒ เร่ือง งบประมาณซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าวัดคลองตะคล้อ 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้มีงบประมาณในการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าวัดคลองตะคล้อ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยทางช่างที่จะมาท า
การซ่อมแซมได้ต้ังบในการซ่อมแซมคร้ังน้ี ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม
จัดสรรให้ในการซ่อมแซมน้ันไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ ช่างผู้รับเหมาไม่สามารถท าการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าวัด
คลองตะคล้อได้ และผมได้เรียนไปยังเจ้าอาวาสวัดคลองตะคล้อแล้ว ว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
จัดสรรงบประมาณได้เพียงเท่าน้ี ถ้าจัดสรรงบประมาณมากกว่าน้ี งบประมาณพื้นฐานในการช่วยชาวบ้านในแต่
ละพื้นที่ก็จะลดน้อยลงไปด้วย โดยทางเจ้าอาวาสก็เข้าในในส่วนน้ี  
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
  ๔.๓ เร่ือง การพัฒนาสวนตูมพฤกษา 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในปีน้ีก็เป็นอีกปีที่เราจะ
ร่วมกันพัฒนาสวนตูมพฤกษา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพื่อให้
ชาวบ้านในพื้นที่ได้น าผลผลิต มาขายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ และตอนน้ี พื้นที่สวนตูมก็ก าลังด าเนินการ ไถ
เตรียม เพื่อที่จะปลูก ต้นปอเทือง และ ต้นดาวเรือง เพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ ยวที่เดิน
ทางผ่านไปผ่านมาได้แวะเที่ยวชมและซื้อผลผลิตของชาวบ้าน 
ท่ีประชุม - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  (ข้ันลงมติ)  
ประธาน ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2๕๖๑  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๓,๙๙๐  บาท ในวาระ  1  ขั้นรับ
หลักการและวาระ  2  การแปรญัตติมาแล้ว   ในวันน้ีจะเข้าสู่วาระ  3  การลงมติน้ีจะไม่มีการอภิปรายใด  ๆ  
ทั้งสิ้น  เกี่ยวกับงบประมาณ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  25๖๑  น้ี 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธาน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มี
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และจะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๑  ต่อนายอ าเภอปักธงชัย  เพื่อขออนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
 



ประธาน  ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
                           
           

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


