
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน  25๖๒ 
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 
๖ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๗ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๘ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๐ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๒ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๔ นายวิเชียรฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๖ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ ๘ 
๒๐ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
๒๓ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๔ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๒๗ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๘ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๐ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖ นายชยพล ศิริพยัคฆ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
๗ นางธัญญาภรณ์ มีเกาะ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
๘ นางพัชรินทร์ ลาเบ้า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
๙ นายประจวบ ไกลพรมราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
๑๐ นายสมพงษ์ สินพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
๑๑ นายนรินทร์ กุลพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
 
 ผู้ลาประชุม 
๑ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๒ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
  
   เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี  นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง 
ประธานสภา ท าหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน   กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.๐0 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   ๑.๑ เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมลาประชุม 
ประธาน   เนื่องด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมบางท่านไดต้ิดภารกิจและไม่สบาย 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้ 
   ๑.นายยวน จอเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๓ ลาพบแพทย ์
   ๒.นางยลรดี ขอดตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ลากิจ 
เนื่องจากมีลูกบ้านได้เสียชีวิตเมื่อคืนนี้ 



   ๓.นายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ลา
พบแพทย ์ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
    
   ๑.๒ เรื่อง อบรมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ประธาน   ผมได้เป็นตัวแทนจากทางอ าเภอปักธงชัย ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี โดยกระผมจะน าความรู้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้มาพัฒนาองค์กร ให้มีการจัดการอย่าง
เป็นระบบ 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในการประชุม
เวทีประชาคมเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) และให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวการด าเนินการตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒
๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือ
ด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลยังคับใช้ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลบังคับใช่ได้ต่อไป จนกว่า
กระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน  
  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัด และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้น เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 



ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ปลัด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และในวันนี้
เป็นการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) โดยจะแยกออกเป็นแผน ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖. ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ด ี
   ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ได้แจกให้กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ในส่วนของเล่มหนังสือร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สมาชิกอ่านตรวจสอบความ
ถูกต้อง ในแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน และผมขอสรุป ดังนี้ 
    
    ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน    
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๒๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๒๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๔๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๔๙ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๔๒ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๑๗๖   โครงการ 
    ๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๒ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๖ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๘ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๕ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๕ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๒๖   โครงการ 
    ๑.๓ แผนงานการศึกษา      
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๖ โครงการ 



    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๗ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๙ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๖ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๓๘   โครงการ 
    ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๔ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๑๔   โครงการ 
    ๒.๒ แผนงานการเกษตร    
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๕๐   โครงการ 
    ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๒ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๒ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๒ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๘   โครงการ 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๕ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๕ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๕ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๕ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๕ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๒๕   โครงการ 
    ๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๔ โครงการ 



    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๔ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๒๐   โครงการ 
    ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๘ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๔๘   โครงการ 
    ๓.๔ แผนงานงบกลาง    
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๖ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๖ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๖ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๖ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๖ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๓๐   โครงการ 
    ๓.๕ แผนงานสาธารณะสุข   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๙ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑๒ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๑๒ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๑๒ โครงการ 
    รวม     จ านวน    ๕๖ โครงการ 
    ๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๑๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๑๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๑๔ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๖๔   โครงการ 
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
    ๔.๑ แผนงานการศึกษา    
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๑๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑๓ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑๓ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๑๓ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๑๒ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๖๒   โครงการ 



    ๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๘ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๘ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๙ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๙ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๙ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๔๓   โครงการ 
   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๙ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๙ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๑๐ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๔๘   โครงการ 
   ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๒ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๓ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๔ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๑๗   โครงการ 
    ๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๔ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๒๐   โครงการ 
    ๖.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๑๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๑๔ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๑๔ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๗๐  โครงการ 
    ๖.๔ แผนงานงบกลาง 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   จ านวน ๑ โครงการ 



    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   จ านวน ๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน ๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   จ านวน ๑ โครงการ 
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จ านวน ๑ โครงการ 
    รวม     จ านวน  ๕   โครงการ
   ๗. บัญชีครุภัณฑ์ 
    ๗.๑ แผนงาน ครุภัณฑ์   จ านวน ๑๐๖ แผนงาน 
   ๘. โครงการที่เกินศักยภาพ   จ านวน ๑๘ โครงการ 
   สรุปจ านวนโครงการแต่ละปี และงบประมาณ 
   โครงการปี๒๕๖๑  ๑๓๖ โครงการ  งบประมาณ ๔๒,๙๔๙,๒๐๐ บาท  
   โครงการปี๒๕๖๒  ๑๔๑ โครงการ  งบประมาณ ๔๗,๖๐๑,๒๐๐ บาท 
   โครงการปี๒๕๖๓  ๑๘๑ โครงการ  งบประมาณ ๘๑,๔๑๘,๘๐๐ บาท 
   โครงการปี๒๕๖๔  ๑๘๕ โครงการ  งบประมาณ ๙๒,๗๒๕,๒๐๐ บาท 
   โครงการปี๒๕๖๕  ๑๗๔ โครงการ  งบประมาณ ๙๑,๔๗๙,๘๐๐ บาท  
ประธาน   ขอบคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ในแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน และในส่วนบัญชี
ครุภัณฑ ์หรือไม่  
ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เอกฉันท์ 
ประธาน   ผมขอพักการประชุม เพ่ือรับประทาน อาหารกลางวัน และนัดประชุม ในเวลา 
๑๓.๐๐ น. 
ประธาน   กล่าวเปิดการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการควบคุม
   การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒(ขั้นรับหลักการ) 
ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในส่วนของ
รายละเอียด ดังนี้ 

 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณะสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 



ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ  มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 44 และมาตรา 45      
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมและนายอ าเภอปักธงชัย จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 

  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562” 
 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้   ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
"สัตว์" หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า หรือสัตว์ชนิด

อ่ืนๆที่สามารถน ามาเลี้ยงไดโ้ดยไม่ผิดกฎหมาย 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก

สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน

ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า บุคคลซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้

ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 
 

  ข้อ 5  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้ 
    5.1 ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ชนิดหรือประเภทต่อไปนี้ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม โดยเด็ดขาด 

5.1.๑ งูพิษและงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 



5.1.๒ ปลาปิรันยา 
5.1.๓ คางคกไฟ 
5.1.๔ สัตว์ดุร้ายต่างๆ 
5.1.๕ สัตว์มีพิษร้ายอ่ืนๆ 
5.1.๖ สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ  
5.1.7 ปลาซัคเกอร์ หรือที่มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ปลากดเกราะ ปลาเทศบาล  

หรือปลาดูดกระจก  
   5.2  ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ในเขต 
พ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสาย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตูมเป็นผู้ดูแล  โดยเด็ดขาด 

การเลี้ยงสัตว์อ่ืนนอกจากประเภทที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรก ให้กระท าได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ห้ามมิให้ปล่อยสัตว์ออกนอกท่ีเลี้ยงสัตว์  

5.3  การเลี้ยงสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ สุนัข แมว 
นก  นอกเขตพ้ืนที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 นั้น สามารถกระท าได้ แต่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

(๑) จ านวนสัตว์ต้องไม่มากเกินสมควร 
(๒) การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อมลภาวะและก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๓) ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน 
(4) ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
การเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อบัญญัตินี้ และตาม

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 
  

ข้อ 6  การเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติการภายใต้มาตรการต่อไปนี้ 
6.1 สถานที่ตั้ง 

6.1.๑ ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 
6.1.2 ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วน และให้อยู่ห่างเขตที่ดิน

สาธารณะ  ทางน้ าสาธารณะ หรือท่ีดินต่างเจ้าของ และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบ
บริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้เลี้ยงสัตว์
ประเภทเดียวกัน 

6.๒ อาคารและส่วนประกอบ 
6.2.1 อาคาร ต้องเป็นอาคารเอกเทศและมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่

การเลี้ยงสัตว์ประเภทนั้น ๆ ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 
6.2.2 พ้ืน ต้องเป็นพ้ืนแน่น ไม่เฉอะแฉะ เว้นแต่การเลี้ยงสุกร พ้ืนจะต้องเป็น

คอนกรีตและมีความลาดเอียงพอสมควร เพ่ือให้น้ าและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ าได้โดยสะดวก 
6.2.3 หลังคา ต้องมีความสูงจากพ้ืนมากพอควร และมีช่องทางให้แสงสว่าง

หรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างท่ัวถึง 
 
6.2.4 คอก ต้องมีการกั้นคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ ไม่ให้สัตว์

อยู่รวมกันอย่างแออัด 
6.2.5 การระบายอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทให้เพียงพอ 

6.๓ การสุขาภิบาลทั่วไป 



6.3.1 การระบายน้ า 
(๑) ต้องจัดให้มีรางระบายน้ าโดยรอบตัวอาคาร ให้มีความลาดเอียง

เพียงพอให้น้ าไหลได้สะดวก 
(๒) น้ าทิ้ง ต้องมีการบ าบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ า แหล่งน้ า

สาธารณะหรือในที่เอกชน 
6.3.2 การก าจัดมูลสัตว์ 

(๑) ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์เป็นประจ าทุกวัน 
(๒) ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะ ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันเป็น

เหตุร าคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค 
6.3.3 การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(๑) ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

(๒) ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ ไม่ให้เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง 

(๓) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ที่มีขน ตัวอาคารต้องสามารถป้องกันขนไม่ให้
ปลิวฟุ้งกระจายออกไปนอกสถานที่ 

(๔) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปท าความเสียหาย ความเดือดร้อน 
ร าคาญ แก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 

6.3.4 การรักษาความสะอาด ต้องรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่
เสมอ 

6.3.5 การก าจัดซากสัตว์ ให้ใช้วิธีเผา หรือฝัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของแมลง สัตว์น าโรค และกลิ่นเหม็น 
 

   ข้อ 7  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลา
ดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดู
สัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
   ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์
คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม  ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้  
  ข้อ 8 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 



(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(4) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ า
เป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
  ข้อ 9  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
  ข้อ 10  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่  
ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ขั้นรับหลักการ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   เพื่อก่อสร้างอาคารที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของ
การขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือก่อสร้างอาคารที่จอดรถ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม นั้นมีความจ าเป็น เพราะขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ยังไม่มีที่จอดรถที่
เพียงพอ รองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยต้องน ารถไปจอดในส่วนพ้ืนที่ของชาวบ้าน 
ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือก่อสร้างอาคารที่จอดรถ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายวีรชน  เรียนประธานสภา เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน ผม
นายวีรชน เชนฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่
จอดรถ ผมเห็นตั้งงบประมาณไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมขอทราบว่าโรงจอดรถมีขนาดเท่าใด ท าไมถึงตั้ง
งบประมาณไว้สูง  
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชนผม
นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของขนาด กว้าง ๗ เมตร 
ยาว ๑๖ เมตรสามารถจอดรถได้ ๖ คัน และสามารถเป็นที่ประชุมด้านนอกได้อีกทางหนึ่ง  
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่  
ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติทีป่ระชุมเห็นชอบโอนงบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือ
ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๐ เสียง 



   ไม่เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
   ไม่ออกเสียง ๑๘ เสียง 
ประธาน   ในส่วนของโอนงบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือก่อสร้างอาคารที่จอด
รถ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม สรุป ตามมติที่ประชุม ไม่เห็นชอบโอนงบประมาณ หมวดที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เพ่ือก่อสร้างอาคารที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการเลี้ยงสัตว์
   หรือปล่อยสัตว ์พ.ศ.๒๕๖๒ ขั้นแปรญัตติ 

ประธาน   ส าหรับในวาระนี้จะเป็นพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่อง
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ขั้นแปรญัตติ มีท่านใดจะเสนอในจะเสนอในการแปรญัตติหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ขั้นแปรญัตต ิ

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการเลี้ยงสัตว์
   หรือปล่อยสัตว ์พ.ศ.๒๕๖๒ ขั้นลงมติ 

ประธาน   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ขั้นรับหลักการ และ ขั้นแปรญัตติ
เรียบร้อยแล้วนั้น ล าดับต่อไป เป็นขั้นการลงมติ ซึ่งในขั้นลงมตินี้จะไม่มีการอธิปรายใดๆ ผมขอมติที่ประชุมใน
การให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการเลี้ยงสัตว์ ห รื อ ป ล่ อ ย
สัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

   ๙.๑ เรื่อง เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   ตูม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายแยกถนนชลประทาน
   บ้านบุพระเมือง – บ้านคลองวัด) 
ประธาน   เชิญ ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๖ สายแยกถนนชลประทานบ้านบุพระเมือง – บ้านคลองวัด เงินงบประมาณก่อสร้าง ๑๖๖,๐๐๐ 
บาท และต่อมาได้มีการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณดังกล่าว ด้วยงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจุดด าเนินการก่อสร้างได้ซ้อนทับกับพ้ืนที่เป้าหมายโครงการ
เดิม และได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มคลองลึก หมู่ที่ ๖ 
บัดนี้กองช่าง ได้ออกแบบและประมาณราคาโครงการก่อสร้างที่จะด าเนินการใหม่แล้วเสร็จ ตามวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมให้ความเห็นชอบ 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 



ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คลองลึก หมู่ที่ ๖ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

   ๙.๒ เรื่อง ความคืบหน้าการออกโฉนดพื้นที่ ท าเลเลี้ยงสัตว์ เพื่อก่อสร้างองค์การ
   บริหารส่วนต าบลตูม แห่งใหม่ 
ประธาน   เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 
หน.สป   เรียน ประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของการด าเนินการยื่นเอกสารเพ่ือขอ
ออกโฉนดพื้นที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้ด าเนินการยื่นเอกสาร ไปทางจังหวัด และใน
ส่วนของความคืบหน้า ทางที่ดินได้ออกโฉนด นสร จ านวนทั้งหมด ๔ แปลง โดยใช้ถนนเป็นหลักแบ่ง และใน
การด าเนินงานด้านเอกสาร ทางจังหวัดได้มีเจ้าหน้าที่มาใหม่ ดังนั้นจึงต้องด าเนินการเรื่องการส่งเอกสารอีก
ครั้ง และขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ    
ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๙.๓ เรื่อง การพัฒนาสวนตูมพฤกษา 
ประธาน   เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 
หน.สป   เรียน ประธานสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของการพัฒนาสวนตูมพฤกษา ทาง
ผู้บริหารได้เห็นความส าคัญ ในการพัฒนา เพ่ือเป็นแหล่ งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการเกษตร
อินทรีย์ และในปีนี้ ก็ได้มีการด าเนินการ ปลูกดอกไม้ ในพ้ืนที่สวนตูม เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่ง
ขายสินค้าทางการเกษตร ของชาวบ้านในพื้นที่ต าบลตูม เพ่ือหารายได้ ให้กับประชาชน 
ที่ประชุม  รับทราบ  
   ๙.๔ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ประธาน   เชิญ หัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง  
หน.สน.ปลัด  เรียนประธาน รองนายก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ผู้น าชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ผอ.สถานศึกษา ชาวบ้านทุกท่าน ผมนายธานินทร์ บุญเย็น 
หัวหน้าส านักปลัด ในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ อาศัยอ านาจตาม มาตราที่ ๖  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินการด้านต่างๆ ของรัฐ เพ่ือที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือใช้สิทธ์ ได้อย่าง
ถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ดังนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างมีระบบ และถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลตูมจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตั้งอยู่ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๓ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร 
๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.abttoom.com , E-mail.อบต.ตูม , 
และ เฟสบุ๊ค อบต.ตูม 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี -  

http://www.abttoom.com/


  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม ข้อราชการ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุม ในครั้งนี้   
ประธาน   ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น 
                
 

                  
        

   
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 


