
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑/2559 
ครั้งที่  ๑ / 2559 

วันที ่๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม    เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม   เข้าห้องประชุม  เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว  โดยมี 
นายวิบูลย์  วิจิตรกิ่ง  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ประธาน     กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑ เรื่อง เชิญร่วมราชพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   ที่ทางอ าเภอปักธงชัยจัดขึ้น 
ประธาน   ได้รับหนังสือจากอ าเภอปักธงชัยให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม และชาวบ้าน โดยขอความร่วมมือในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพ่ือถวายความจงรัก  ภักดี 
ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์  
ที่ประชุม  - รับทราบ - 
   ๑.๒. เรื่อง ประกาศอ าเภอปักธงชัย 
ประธาน   ประกาศอ าเภอปักธงชัย เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยสืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ขอเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สมัย วิสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ทางอ าเภอปักธงชัย จึงออกประกาศก าหนดสมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
โดยมีก าหนด ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาต าบล ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ประธาน   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ออกมาประชุมโครงการอบรมให้ความรู้เวที
ประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และจัดท าแผนชุมชน ซึ่งทางรัฐบาลได้
ปรับเปลี่ยนแผนจากแผนพัฒนา ๓ ปี มาเป็นแผนพัฒนา ๔ ปี โดยแยกออกเป็นแผน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖. ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 



  ซ่ึงในการออกประชาคมหมู่บ้านจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และจัดท าแผน
ชุมชน ทางหมู่บ้านต่างๆได้บรรจุความเดือดร้อน ของชุมชน และความต้องการ ในด้านต่างๆโดยผ่านการกลั่ น
กลองของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน โดยให้สมาชิกแต่ละท่านตรวจดูรายละเอียดโครงการในหนังสือ แผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมที่ได้แจกให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมว่ามีความ
ถูกต้องหรือไม่ในแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน 
ประธาน   แผนที่ ๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือแก้ไข
ในแผนที่ ๑ ถ้าไม่มี ผมขอมติในท่ีประชุมรับรองแผน 
ที่ประชุม  - รับรอง – 
ประธาน   แผนที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือแก้ไขใน
แผนที่ ๒ ถ้าไม่มี ผมขอมติในท่ีประชุมรับรองแผน 
ที่ประชุม  - รับรอง – 
ประธาน   แผนที่ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีสมาชิกท่านใด
ต้องการอภิปรายหรือแก้ไขในแผนที่ ๓ ถ้าไม่มี ผมขอมติในท่ีประชุมรับรองแผน 
ทีป่ระชุม  - รับรอง – 
ประธาน   แผนที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มีสมาชิกท่านใดต้องการ
อภิปรายหรือแก้ไขในแผนที่ ๔ ถ้าไม่มี ผมขอมติในท่ีประชุมรับรองแผน 
ที่ประชุม  - รับรอง – 
ประธาน   แผนที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกท่านใด
ต้องการอภิปรายหรือแก้ไขในแผนที่ ๕ ถ้าไม่มี ผมขอมติในท่ีประชุมรับรองแผน 
ที่ประชุม  - รับรอง – 
ประธาน   แผนที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีสมาชิกท่านใด
ต้องการอภิปรายหรือแก้ไขในแผนที่ ๖ ถ้าไม่มี ผมขอมติในท่ีประชุมรับรองแผน 
ที่ประชุม  - รับรอง – 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดที่จะขออภิปรายเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองแผนพัฒนาสี่ปี 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ – 
ประธาน   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และรายงานให้ทางอ าเภอทราบต่อไป   
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
   ๕.๑ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมขอรายงานโครงการที่ได้
ด าเนินการในปี ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    จ านวน  ๑๘ โครงการ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ    จ านวน   ๕ โครงการ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต จ านวน ๒๒ โครงการ 



๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  จ านวน  ๑๕ โครงการ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  ๒ โครงการ  
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวน  ๒๒ โครงการ 

   สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ทั้งสิ้นจ านวน ๘๔ โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งสิ้น ๑๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๙ 
เปอรเซนต์ 
ที่ประชุม  - รับทราบ - 
ประธาน   ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
   ๖.๑ เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอาย ุ
ประธาน   เชิญรองนายกชี้แจง 
รองไตรภพ    เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ผมนายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการลงทะเบียน
ผู้สูงอายุในการรับเบี้ยยังชีพ ส าหรับคนที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ให้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงขอประสานผู้น าชุมชนในการประชาสัมพันธ์ชาวบ้านส าหรับผู้ที่
มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้มาลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ขอบคุณรองไตรภพ 
   ๖.๒ เรื่อง ขอความคิดเห็นในการเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ   
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท  
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีเรื่องขอความคิดเห็นในการ
เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในหนังสือทางส่วน
ราชการ ให้จังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๐ อยากถามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ว่าทางต าบลของ
เราต้องการทีจ่ะไปถวายพระบรมศพ ก่อนเดือน มกราคม ๒๕๖๐ หรือจะไปพร้อมกับทางส่วนราชการจัด 
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   ในส่วนของการเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ถ้าไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็น ผม
ขอฝากเรื่องการเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝากฝ่าย
บริหารได้ไปศึกษากฎระเบียบต่างๆในการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๖.๓ เรื่อง การติดตามการใช้งบฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   เชิญ นายประเสริฐ โครวัตร อภิปราย 
ส.อบต.ประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด



ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมท่อที่ช ารุด ในพ้ืนที่ ของหมู่ที่ ๑ ว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะยังไม่ได้รับการ
แก้ไข ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 
ประธาน   ขอบคุณ ส.อบต ประเสริฐ 
ประธาน   เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในเรื่องการซ่อมแซมท่อที่
ช ารุด ของพ้ืนที่ หมู่ ๑ นั้น ฝ่ายผู้บริหารก็ก าลังเร่งติดตามการด าเนินการทางด้านเอกสาร อาจจะมีความล่าช้าบ้าง
เพราะต้องดูรายละเอียดกฎข้อบังคับต่างๆ 
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ส.อบต.ประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด
อยากสอบถามเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงินสะสมจ่ายขาดว่าแต่ละโครงการด าเนินการไปถึงไหนแล้ว และอยากทราบว่า
การใช้งบจ่ายขาดได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการหรือไม่  
ประธาน   ขอบคุณ ส.อบต ประเสริฐ 
ประธาน   เชิญนายกชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในเรื่องของระยะเวลาการ
ใช้งบจ่ายขาดใช้ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี และในส่วนของการด าเนินการโครงการต่างๆนั้น ตอนนี้มีผู้รับเหมา
มายื่นแล้ว ๕ โครงการ โดยรอฝนทิ้งช่วงในการลงพ้ืนที่ โดยทางโครงการของ หมู่ที่ ๑๔ รอผู้รับเหมามาติดต่อ
โดยทางกองช่างได้มีการประเมินราคาตามเกณฑ์ของทางราชการ 
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ส.อบต.บัวศรี  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ดิฉันนางบัวศรี ยอดขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด
ในการเสนอโครงการต่างๆของงบประมาณจ่ายขาดเร่งด่วนนั้นฝากฝ่ายบริหารเล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของ
ประชาชน เพราะถนนสัญจรไม่สะดวก 
ประธาน   ขอบคุณ ส.อบต บัวศรี 
ประธาน   เชิญนายกชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของโครงการต่างๆที่ได้ยื่น
เอกสารเข้ามาผมไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเซนต์เอกสารโครงการต่างๆแล้ว และในส่วนของการปฏิบัติอาจจะล้าช้าไปบ้าง
เพราะบุคลากรในส่วนของกองช่างมีจ านวนน้อยและในช่วงนี้อยู่ในช่วงออกพ้ืนที่จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เพราะต้องให้
แล้วเสร็จใน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๖.๔ เรื่อง ส่งโครงการส่งเสริมชุมชน 
ประธาน   เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 



หน.ส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของ
โครงการส่งเสริมชุมชน ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ส่งให้กับทางสมาชิกผู้น าชุมชน โดยให้เสนอ
โครงการเข้ามาก่อนวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ประธาน   ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๖.๕ เรื่องการเสนอแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนเร่งด่วน 
ประธาน   เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 
หน.ส านักปลัด  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร  ผู้ใหญบ่้าน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ขอเสนอแนว
ทางแก้ไขความเดือดร้อนเร่งด่วน โดยในการประชุมสภาถ้าสมาชิกท่านใดมีความเดือดร้อนเร่งด่วนนั้นผมขอ
เสนอแนวทางแก้ไขโดยฝ่ายบริหารสั่งการส่วนราชการที่เก่ียวข้องออกไปตรวจสอบและท าบันทึกข้ึนมาโดยไม่
ต้องรอหนังสือแจ้งจากสมาชิก 
ประธาน   ขอบคุณ หัวหน้าส านักปลัด 
ประธาน   ในการอภิปรายเสนอความเดือดร้อนเร่งด่วนนั้นถ้าเสนอในที่ประชุมสภาให้
เลขานุการสภาจดบันทึกการประชุม โดยฝ่ายบริหารสั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องออกไปส ารวจพร้อมท าบันทึก
เสนอผู้บังคับบัญชา 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใด จะน าเสนอ ต่อที่ประชุมอีก
หรือไม่ เมือ่ไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
ขอบคุณครับ 
 

ประธาน   กล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 
        
     
  
   
   
 
  
  
 
      
 
 
  
 
 



   
 


