
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

............................................................... ............................................... 
 
ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๘ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายวีรชล 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 นายวิเชียรฉ่ าพรมราช  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.  หมู่ที๑่๕ 
๓๓ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๔ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๓๕ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓๖ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓๗ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๘ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓๙ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๐ นายเสกสรร อ่ิมพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 
๔๑ นายสมหมาย ประโรกิจจักร คนงานทั่วไป 
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรยีบร้อยแลว้ โดยมีนายวิบลูย์ วิจิตรกิ่ง ท าหน้าที่ประธานการ
ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง การอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธาน  ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจ้งหลักสูตรอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการประชุมสภา
ท้องถิ่นเพ่ือลดข้อผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะให้แต่ละฝ่ายมีการประชุมสภา
ท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทั้งกรณีกระทู้ถาม การอภิปรายทั่วไป การ
เสนอญัตติขอเปิดอภิปราย การใช้อ านาจของฝ่ายสภาในการเห็นชอบ อนุมัติ การโอนงบประมาณ การรับ
หลักการ การแปรญัตติ และการพิจารณาเห็นชอบลงมติข้อบัญญัติ และในประเด็นอ่ืนๆ ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมจึงคัดเลือก ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพื่อเป็นตัวแทนไปอบรม เพ่ิมทักษะ
ในการประชุมสภาท้องถิ่น ต่อไป     
ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 



ที่ประชุม - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี๔  เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี๕  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
  (ขั้นรับหลักการ) 
ประธาน  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพร้อมๆกัน
ตามเอกสารที่ได้แจกกับทางสมาชิกไปพร้อมกับวาระการประชุม 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูมขอชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๓,๙๙๐ บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๕๙,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ตเตล็ด    รวม ๕๐,๐๐๐   บาท 
หมวดรายได้จากทุน    รวม ๒,๐๐๐     บาท  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม ๑๗,๑๖๕,๐๐๐ บาท 
ค่าภาษีธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน     จ านวน ๓๐๐,๐๐๐    บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ     จ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้     จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จ านวน ๒๐๐,๐๐๐    บาท 



ภาษีสุรา        จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีสรรสามิต        จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าภาคหลวงแร่        จ านวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม       จ านวน ๖๐,๐๐๐      บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล      จ านวน ๕,๐๐๐        บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เงินอุดหนุนทั่วไป    รวม ๒๐,๘๓๗,๙๙๐ บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จ านวน ๒๐,๘๓๗,๙๙๐ บาท 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๘,๖๐๓,๙๙๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไปแยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป       รวม ๑๑,๒๒๕,๗๔๐ บาท 
งบบุคลากร        รวม ๘,๒๒๒,๐๔๐   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)       รวม ๓,๖๐๗,๙๒๐   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม ๔,๖๑๔,๑๒๐   บาท 
เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๓,๓๔๓,๓๒๐ บาท 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 
 - เงินเพ่ิมส าหรับการสู้รบ       จ านวน ๒๑,๐๐๐    บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๒๑๐,๐๐๐  บาท 
 - เงินเดือนลกูจ้างประจ า       จ านวน ๑๙๙,๘๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๗๕๖,๐๐๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมตา่งๆของพนักงานจ้าง      จ านวน ๘๔,๐๐๐    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๒,๔๒๑,๐๐๐ บาท  
ค่าตอบแทน      รวม ๒๔๗,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 



 - ค่าเช่าบ้าน        จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
   (ศึกษาดูงาน)  
 - รายจ่ายในการเดินทางราชการ      จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลตูม   จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือด าเนินการส ารวจความพึง จ านวน ๒๐,๐๐๐     บาท 
พอใจของผู้รับบริการของ อบต. ออกแบบประมาณการก่อสร้างและส ารวจความ 
พึงพอใจของ อบต. 
 - โครงการจ้างเหมาเพ่ือพัฒนาเว็บไซด์ และปรับปรุงระบบข้อมูลของ อบต จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๗๓๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวัสดุส านักงาน       จ านวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง      จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุอื่นๆ        จ านวน ๑๓,๐๐๐    บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๒๔๑,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าน้ าประปา น้ าบาดาล       จ านวน ๑,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการโทรศัพท์       จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการไปรษณีย์       จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน ๒๕,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๕๖๒,๗๐๐ บาท 
 ค่าครุภณัฑ์      รวม ๖๒,๗๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน        



 - โต๊ะพับเอนกประสงค์       จ านวน ๑๕,๐๐๐   บาท 
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
 - ตู้แอมป์เอนกประสงค์       จ านวน ๑๕,๐๐๐    บาท 
 ครุภัณฑ์โฆษนาและเผยแพร่ 
 - กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล      จ านวน ๑๙,๓๐๐    บาท 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 - ถังต้มน้ าไฟฟ้า        จ านวน ๑๓,๔๐๐     บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๒๐,๐๐๐ บาท  
 - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
งานบริหารงานคลัง     รวม ๒,๑๕๙,๘๓๐ บาท 
 งานบุคลากร      รวม ๑,๓๙๕,๔๒๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๑,๓๙๕,๔๒๐ บาท 
  เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๑,๓๕๓,๔๒๐ บาท 
  เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๓๗๙,๓๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม ๘๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.   จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๑๙๐,๓๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๙๒,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๑๒,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน      รวม ๓๘๕,๑๑๐ บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์      รวม ๓๘๕,๑๑๐ บาท 
 - ครุภัณฑส์ านักงาน       จ านวน ๓๙,๘๐๐    บาท 
 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน ๓๓๗,๘๑๐  บาท 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน ๗,๕๐๐ บาท 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน  รวม ๑๓๒,๐๐๐ บาท 



 งบด าเนินงาน      รวม ๑๓๒,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๗๓,๐๐๐ บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง   จ านวน ๓,๐๐๐      บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอบรมในการป้องกัน จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
และเฝ้าระวังไฟป่า        
 ค่าวัสดุ       รวม ๕๙,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุเครื่องดับเพลิง       จ านวน ๕๙,๐๐๐    บาท 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม ๒,๒๗๙,๑๐๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๑,๙๙๑,๑๐๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๑,๙๙๑,๑๐๐ บาท 
 - เงนิเดือนพนักงาน       จ านวน ๑,๓๕๑,๙๒๐ บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - เงินวิทยฐานะ        จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท  
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๕๐๗,๑๘๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน ๔๘,๐๐๐    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๗๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๕,๐๐๐      บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๑๕,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อ่ืนๆ จ านวน ๘๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท  
ค่าวัสดุ       รวม ๗๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุส านักงาน        จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - คอมพิวเตอร์        จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๒๘,๐๐๐ บาท 



  - ค่าครุภัณฑ์        จ านวน ๒๘,๐๐๐ บาท 
  - ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน ๗,๐๐๐   บาท 
  - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม ๒,๘๘๙,๘๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑,๕๓๙,๘๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๖๓๖,๐๐๐ บาท 
  - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา    จ านวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท 
  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๘๖๐,๘๐๐ บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าอาหารเสริม (นม)       จ านวน ๘๐๐,๘๐๐  บาท 
 - ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง       จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๔๓,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล      จ านวน ๓,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าครุภณัฑ์      รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
  - ครุภัณฑ์ส านักงาน       จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
งบเงินอุดหนุน      รวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ    รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม ๖๕๘,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑๘๘,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๓๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย    จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 



 - ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า   จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค  จ านวน ๑๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการป้องกันลดโรคระบาดต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนที่ อบต.ตูม  จ านวน ๓,๐๐๐    บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท  
งบลงทุน      รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
 ครุภัณฑ ์      รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ครุภัณฑ์กีฬา 
- เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาและล าตัว      จ านวน ๓๕,๐๐๐  บาท 
- เครื่องบริหารขาแบบสปริง      จ านวน ๓๗,๐๐๐  บาท 
- เครื่องบริหารไหล่และขา       จ านวน ๓๙,๐๐๐  บาท 
- เครื่องวิ่งล้อถ่วง        จ านวน ๓๙,๐๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน 
- อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข    รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาชีวิต ของผู้ชรา ผู้พิการ 
 ผู้ด้อยโอกาส        จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการอบรมให้ความรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้     จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม ๒,๗๙๘,๔๖๐ บาท 
 งานบุคลากร       รวม ๑,๓๗๐,๔๖๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     รวม ๑,๓๗๐,๔๖๐ บาท 



 - เงินเดือนพนักงาน       จ านวน ๙๙๐,๓๐๐ บาท 
 - เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 - ค่าลูกจ้างประจ า       จ านวน ๒๑๘,๑๖๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน ๑๐๘,๐๐๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จ านวน ๑๒,๐๐๐    บาท 
งบด าเนินงาน      รวม ๘๙๔,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน ๓๐,๐๐๐  บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพือ่ให้มาซึ่งบริการ      จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน (ให้วิศวกรเซ็นแบบฯ)  จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง     จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการส ารวจและปักเขตทางท่ีสาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์ จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน ๒๐๐,๐๐๐บาท  
ค่าวัสดุ       รวม ๓๒๕,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุส านักงาน        จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุก่อสร้าง        จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุพาหนะและขนส่ง       จ านวน ๒๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๑๔,๐๐๐ บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน ๙,๐๐๐    บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
งบลงทุน      รวม ๑๓๔,๐๐๐ บาท 
 ค่าครุภณัฑ์      รวม ๓๔,๐๐๐ บาท 
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน ๓๔,๐๐๐    บาท 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     จ านวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
 - เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)     จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 งบเงินอุดหนุน      รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท 



 เงินอุดหนุน        จ านวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 - อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค      จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน  รวม ๑,๘๓๔,๖๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑,๖๖๙,๖๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑,๖๖๙,๖๐๐ บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 - ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่     จ านวน ๘,๖๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ าใส     จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพระราชพิธีและวันส าคัญของชาติ     จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนและดูแลป่าชุมชน    จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะ จ านวน ๓๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย    จ านวน ๖๕๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้กับประชาชนด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๓,๐๐๐      บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง      จ านวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลตูม   จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว   จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก     จ านวน ๓,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น         จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน    จ านวน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช่จ่ายการโครงการก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ า   จ านวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
งบลงทุน      รวม ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าครุภณัฑ์      รวม ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
 - กล้องวงจรปิด        จ านวน ๑๖๕,๐๐๐  บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมต้านยาเสพติด จ านวน ๑๘๐,๐๐๐  บาท 



- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน     จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย จ านวน ๔๐,๐๐๐    บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานเทศกาลไหมไทยอ าเภอปักธงชัย  จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน    รวม ๒,๔๙๑,๐๐๐ บาท 
 งบลงทุน      รวม ๒,๔๙๑,๐๐๐ บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    รวม ๒,๔๙๑,๐๐๐ บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านป่าปะคาบ - 
   ถนนสายชลประทาน        จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายไปทุ่งนา  จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายแยกชลประทาน 
ปุพระเมือง หมู่ ๖ บ้านคลองวัด      จ านวน ๑๖๖,๐๐๐    บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายสายหนองไอ้เหลา-เมรุ จ านวน ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้าน อบต.อดุลย์ จ านวน ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายบ้านผู้ช่วยสมพงษ์ จ านวน ๑๖๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายหลังบ้านนายประทวน จ านวน ๘๓,๐๐๐   บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนางเงียบ พนิรัมย์ จ านวน ๓๘,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนางสมัย ทองทิพย์จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายบ้านนางสีไพร  
รักชัย – สวนนายจรูญ คูณขุนทด      จ านวน ๑๖๐,๐๐๐   บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนายกลิ่น เทโพธิ์จ านวน ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายทวีศักดิ์ 
อักษรพรมราช        จ านวน ๕๓,๐๐๐  บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านผู้ใหญ่เบญจพร จ านวน ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านยายส ารวย  
แก้วพรมราช        จ านวน ๑๐๗,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ สายหน้าบ้านนางแสง จรด 



ถนนวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย       จ านวน ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างถนนหินคลุก สายบ้านพรมราช สุดเขตต าบลตูม หมู่ที่๒  จ านวน ๑๖๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางวารินทร์ 
บ้านนางศิริรัตน์ต่อจากเดิม      จ านวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ทุ่งหนองแห้วจากนา 
นายด า – นานางพิชญา       จ านวน ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
 - โครงการสร้างดาดเหมืองเจ้าคุณ หมู่ที่ ๔ ซอยนาพี่โพด – ล าห้วยล าพระเพลิงจ านวน ๙๘,๐๐๐  บาท 
 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร     รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
 งบด าเนินงาน      รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์    จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรกรผู้น าชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๒๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง       รวม ๑๑,๔๙๕,๔๖๐ บาท 
 งบกลาง      รวม ๑๑,๔๙๕,๔๖๐ บาท 
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ านวน ๗๕,๗๕๙     บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       จ านวน ๙,๓๕๖,๐๐๐ บาท 
 - เบี้ยยังชีพคนพิการ       จ านวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จ านวน ๓๖,๐๐๐      บาท 
 - ส ารองจ่าย        จ านวน ๔๐๐,๐๔๑ บาท 
 - รายจ่ายตามข้อผูกพัน       จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ    จ านวน ๑๗๗,๖๖๐ บาท 
 
ประธาน  ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ของแต่ละส่วน
ราชการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ร่วมกันพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
ใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนที่จะขออภิปรายในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ อีกหรือไม ่
ส อบต.เกรียงไกรเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ 
รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  บ้านดอนจันทร์ ขอสอบถามเกี่ยวกับแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ โดยอยากสอบถามเรื่องงบประมาณโครงการโดยในส่วนของงบประมาณโครงการ
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้ไม่ทราบว่าจะส่งผลกระทบในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
หรือไม ่



ประธาน  เชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของงบประมาณ
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้เพราะ โครงการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน โดยการจัดมีผู้เข้าร่วมเพียงสมาชิกและพนักงาน ดังนั้นในการเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ต้องใช้
งบส่วนตัวในการด าเนินการ จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ 
ประธาน  ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ของแต่ละส่วน
ราชการ มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนที่จะขออภิปรายในรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ อีกหรือไม ่
ส อบต.เพียร เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดิฉันนางสาว
เพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑  บ้านสวนหมาก ในหมวดค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา ดิฉันมีความคิดเห็นว่าให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการออกเยี่ยมผู้ปฏิบัติธรรม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนที่จะขออภิปรายในรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่ กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ในวาระข้ันรับหลักการ 
ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด ส ารวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในระเบียบวาระนี้ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น
ต่อกิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่า  ท่านใดมีความเหมาะสมที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จะเสนอเป็นคณะกรรมการจ านวนกี่
ท่าน โดยเสนอได้ตั้งแต่ ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๗ ท่าน 
ประธาน  เชิญสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติควรก าหนดกี่ท่าน 
ส อบต.ประเสริฐ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด
ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๗ ท่าน 



ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๗ ท่าน 
ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 
ประธาน  ขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกเสนอรายชื่อเพ่ือเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ส อบต.ประเสริฐ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด 
ขอเสนอชื่อ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - มีผู้รับรองครบ -  
ส อบต. ดาว เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอเสนอ
ชื่อ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายบงกช ชินศรีฉิมพลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - มีผู้รับรองครบ - 
ส อบต. เพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก 
ขอเสนอชื่อ นายชาติชาย วิไลลักษณ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายวีรชน เชยฉิมพลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - มีผู้รับรองครบ –  
ส อบต. วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ขอเสนอ
ชื่อ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนางสาวเพียร ไวทยโสภิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - มีผู้รับรองครบ - 
ส อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอ
เสนอชื่อ นายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายประเสริฐ โครวัตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - มีผู้รับรองครบ - 
ส อบต.ชาติชาย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีวน ขอเสนอ
ชื่อ นายบุญชอบ ตริตรอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 



ประธาน  ขอผู้รับรองนายบุญชอบ ตริตรอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - มีผู้รับรองครบ - 
ส อบต.สุรสิทธิ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ขอเสนอ
ชื่อ นายยวน จอเกาะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธาน  ขอผู้รับรองนายยวน จอเกาะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
  - มีผู้รับรองครบ - 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการ     
แปรญัตติ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จ านวน ๗ ท่าน ดังนี้  
   
  ๑. นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ 
  ๒. นายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๐ 
  ๓. นายชาติชาย วิไลลักษณ์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ 
  ๔. นางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ 
  ๕. นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที ่๑ 
  ๖. นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ 
  ๗. นายยวน จอเกาะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๓ 
ที่ประชุม - เห็นชอบ – 
ประธาน  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งต่อไปเป็น
การประชุมในวาระที่ ๒ การแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สมาชิกท่านใดที่จะขอ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต้องเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาก่อน ก่อนที่จะน าเสนอเข้าสู่วาระการประชุมเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยผู้ที่จะ
น าเสนอค าแปรญัตติ ค าแปรญัตตินั้น ต้องเป็นการเสนอปรับลดงบประมาณได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแปร
ญัตติเพ่ิมงบประมาณได ้

การน าเสนอค าแปรญัตติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนแรก กรอกรายละเอียดที่จะน าเสนอค าแปรญัตติ ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน เสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง คือผู้ที่จะเสนอขอแปรญัตติ จะต้องยื่นค าแปรญัตติภายในวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  
ขั้นตอนที่สอง คณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณาน าเสนอขอแปรญัตติ จะเรียกผู้ที่เสนอขอแปรญัตติมา
ชี้แจงหลักการและเหตุผลในค าแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง  



ขั้นตอนที่สาม คณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นในการพิจารณาค าแปรญัตติผู้เสนอค าแปรญัตติต่อ
ประธานสภา และประธานสภาจะส่งรายงานการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ขั้นตอนที่สี่ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๖.๒ เรื่องเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุม 
ประธาน  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
ปลัด ส ารวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการ
พิจารณาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๗ ท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น 
ที่ประชุม - รับทราบ -  

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง การพิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมประจ าปี ๒๕๖๑  
ประธาน  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหมวด ๒ ถึง ๒๑ การก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาการเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป คือปีงบประมาณหน้า ผมขอน าปรึกษาหารือ 
ในที่ประชุมว่าการประชุมสมัยแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ควรเริ่มต้นเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน  
ส อบต.บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบกผม
ขอเสนอในการประชุมสมัยสามัญประจ าปี ผมเสนอมี ๔ สมัย ดังนี้ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ในเดือน กุมภาพันธ์ ก าหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมทั่วไป 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในเดือน มิถุนายน ก าหนด ๑๕ วัน สมัยการประชุมการจัดท า
แผนพัฒนา 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในเดือน สิงหาคม ก าหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ในเดือน ตุลาคม ก าหนด ๑๕ วัน สมัยที่มีการประชุมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนในการก าหนดช่วงระยะเวลาการประชุมสมัย
สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ หรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วย หรือไม่กับการก าหนดช่วงระยะเวลา
สมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ – 



ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
  ๘.๑ เรื่อง การขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะ 
ประธาน  ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ในส่วนของการขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะท าเลเลี้ยงสัตว์ บ้านดอนจันทร์ ผมได้ประสานเรื่องเอกสาร
เพ่ือขอใช้พื้นที่ โดยขั้นตอนอยู่ในการด าเนินการ โดยต้องใช้เวลาประมาณ ๘ เดือน จึงจะแล้วเสร็จ 
ที่ประชุม - รับทราบ -  
  ๘.๒ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
ประธาน  เชิญ นายบุญชอบ ตริตรอง ชี้แจง 
นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ 
๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก หลักเกณฑ์ ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีโดยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี
ยื่นความจ านงขึ้นทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่ปลูกข้าวนาปี โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  ๑. ยื่นความจ านงและขอรับแบบฟอร์มได้ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครในหมู่บ้านของ
ท่าน 
  ๒. ผู้ขึ้นทะเบียนต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีสัญญาเช่าเท่านั้น 
  ๓. ก าหนดการข้ึนทะเบียนภายในเดือน สิงหาคมนี้ 
  ๔. ให้ไปขอขึ้นทะเบียนตามสถานที่ตั้งของแปลง ในแต่ละแปลงต้องมีผู้รับรอง และภาพถ่าย 
โดยเกษตรกรจะได้ค่าลงทุน ไม่เกินรายละ ๑๒ ไร่ 
ที่ประชุม - รับทราบ -  
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอกล่าวปิดประชุม 
ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.   
     
         ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
           ส ารวย กายจะโปะ 
        (นายส ารวย กายจะโปะ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
   คณะกรรมการตรวจร่างงานประชุม 
   ๑. นายบุญชอบ   ตริตรอง          บุญชอบ   ตริตรอง 
   ๒.นายเนื่อง        พลายตะคุ       เนื่อง        พลายตะคุ 
   ๓.นางสาวสมคิด   ตราฉิมพลี       สมคิด   ตราฉิมพลี  
 



  
             ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
         วิบูลย์ วิจิตรกิ่ง 
               (นายวิบูลย์ วจิิตรกิ่ง) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
 
 
 
 
 
     
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 


