
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๔ 
คร้ังที่ ๒ 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  25๖๔ 
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 นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๘ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต. 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 
๒๒ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๔ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๖ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๗ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๘ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๙ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๓๐ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๑ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๒ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๓ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๔ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๕ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๕ นายสมหมาย ประโรกิจจักร์ คนงานทั่วไป 
๖ นางสายมั่น พะวันพรมราช คนงานทั่วไป 
๗ นางโชติกา ซอพรมราช  คนงานทั่วไป 
๘ นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชำนาญ นักวิชาการคลัง 
๙ นางสาวมณีรัตน์ ชดตะคุ  คนงานทั่วไป 
๑๐ นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช นักวิชาการพัสดุ 
๑๑ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง 
๑๒ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๑๓ นางสาวลักษณารัตน์ ปักษา นักวิชาการเกษตร 
๑๔ นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา  นักวิชาการศึกษา 
๑๕ นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย นักทรัพยากรบุคคล 
๑๖ นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง นักจัดการงานทั่วไป 
  
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก
เข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ตำแหน่งประธานสภา ทำหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม รับรอง  



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔    
  (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธาน  ตามที่เราได้ประชุม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ (ขั้นรับ
หลักการ) ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใด
ต้องการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติจากการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติ ตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการเสนอ คำแปรญัตติให้ที่ประชุม ได้ทราบไปแล้วนั้น ขอเรียน
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี  สมาชิกท่ านใดขอแปรญัตติ และความเห็นชอบ
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างไร 
นายบุญชอบ เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายบุญชอบ ตริตรอง  เป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมยื่นเสนอคำขอแปรญัตติภายในวันที่ ๒๓ -๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. นั้น และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอคำแปรญัตติและสงวนคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
ทางคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคงร่างเดิมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องตลาด 
พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธาน  ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอความเห็นเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในวาระท่ี ๒ (ขั้นแปรญัตติ) เมื่อไม่มีให้คง
ร่างเดิมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม - เห็นคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย (ขั้นแปรญัตติ) 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   ผมนายภาณุพันธ์ 
วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๖๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล



ฝอยโดยให้บังคับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามที่เราได้ประชุม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ (ขั้นรับหลักการ) ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติจากการลงมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
และต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาคำแปรญัตติ ตามที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการ
เสนอ คำแปรญัตติให้ที่ประชุม ได้ทราบไปแล้วนั้น ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งที่ประชุมทราบด้วยว่ามี 
สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ และความเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างไร 
นายประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายประเสริฐ โครวัตร  เป็นประธานคณะกรรมการแปรบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมยื่นเสนอคำขอแปร
ญัตติภายในวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. นั้น และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอคำแปรญัตติและสงวนคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการ ทางคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคงร่างเดิมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม เรื่องการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประธาน  ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอความเห็นเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในวาระที่ ๒ 
(ข้ันแปรญัตติ) เมื่อไม่มีให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย 
มติที่ประชุม - เห็นคงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ (ขั้นลงมติ) 

ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระ  ๑  ขั้นรับหลักการและวาระที่ ๒ การแปรญัตติมาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ 
๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น  เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.
๒๕๖๔ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.
๒๕๖๔ นี้ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - 

 



ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย (ขั้นลงมติ) 

ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในวาระ  ๑  ขั้นรับหลักการและวาระที่ ๒ การแปร
ญัตติมาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น  เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นี้ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ - 

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับหนังสืออำเภอ
ปักธงชัย ที่ นม 0023.25/ว 325 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)  แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ
และสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ เพ่ือที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบต่อไป 
โดยงานส่งเสริมการเกษตรฯ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินการจัดประชุมของกลุ่มรักษ์ป่า
ชุมชนตำบลตูม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือขอมติเห็นชอบ ในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)   โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือสนอง
พระราชดำริ เพ่ือพิจารณาและเสนอต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แจ้งให้ทราบ  

ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านใด ต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ โครงการอนุรักษ์พันธ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรทราชกุมารี ในการเข้าร่วม 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ และดำเนินการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ -    

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการ
    แก้ปัญหาให้ประชาชน 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางผู้บริหารเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านใน
พ้ืนที่ ตำบลตูม จึงขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการแก้ปัญหาให้ประชาชน รายละเอียดต่างๆ 
ให้ ผู้อำนวยการกองช่างชี้ แจง 

ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภา ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง  

๑. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านสวนหมาก – บ้านพรหมราช หมู่ที่ ๘ 
รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร พร้อมป้าย

โครงการจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ สายบ้านโนนวังหิน หมู่ที่ ๒ 

     รายละเอียด  

สายที่ ๑ นายสนั่น ร้อยพรมราช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

สายที่ ๒ คอกวัวนานางแป้น เชยสระน้อย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   

สายที่ ๓ คุ้มโนนวังหิน - เขตตำบลงิ้ว  กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท 

  ๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์เมืองสามัคคี บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒  
        รายละเอียด  ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐.๓๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๑.๘๐ ตารางเมตร พร้อมขุดรื้อท่อกลมเดิมออก ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร 
จำนวน ๘ ท่อน วางท่อกลม คสล. ชั้น ๓ ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว รวม ๑๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ     
จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๒๗,๕๐๐ บาท  
   



  ๔. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกถนนศาลากลางบ้าน - ทาง
หลวงหมายเลข ๒๐๗๒ บ้านดอนจันทน ์หมู่ที่ ๑๕ 
      รายละเอียด ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๓๓๘ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท 
  ๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕  ทางเข้าคุ้มป่าปะคาบ  
      รายละเอียด ซ่อมแซมถนน คสล.  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕ ตารางเมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  วางท่อ
ระบายน้ำลอดถนน  ท่อ คสล. ø 1.00 เมตร  จำนวน  ๒ แถว แถวละ ๘.00 เมตร  วางท่อระบายน้ำแทนท่อเดิม  
ท่อ คสล. ø ๑.00 เมตร  ความยาวรวม ๑๔.00 เมตร  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
  ๖. โครงการ ขยายและปรับปรุงถนนสายบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตูม - บ้านหนองชุมแสง 
      รายละเอียด ซ่อมแซมถนน คสล.  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๑๐ ตารางเมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ
ระบายน้ำ  ท่อ คสล. ø ๐.๘๐ เมตร  ความยาว  ๑๖.00 เมตร  พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ  ถมดินขยายพ้ืนที่ไหล่
ทาง  ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  ๒๓๖.๒๕ ลบ.ม.   หินคลุกบดอัดแน่น  กว้าง ๒ - ๓ เมตร  ยาว ๑๑๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๒๑ ลบ.ม.   งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  ๑ .โครงการติดตั้ งโคมไฟส่องสว่างระบบพลั งงานแสงอาทิ ตย์   (LED Steet Solas Cool)         
ขนาด ๑๐๐ W ขนาดเสาเหล็ก ø ๔ นิ้ว สูง ๖ ม.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช     จำนวน ๒ จุด ใช้
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน   
  ๑.โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคารตรงจุดในสถานที่ สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ราคา ๒2,000 บาท ติดตั้ง ณ สี่แยกทางเข้า
บ้านสวนหอม  
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  -มีความระเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 
pixel 
  -มี frame rate ไม่น้อยกว่า25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
  -ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้
ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
  -มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 
LUX สำหรับยการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
  -มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 
  -มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่างสุดต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
  -สามารถตรวจจับความเคลิ่นไหวอันโนมัติ (Motion Detection) ได้ 



  -สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 
Super Dynamic Range) ได้ 
  -สามารถส่งสัญญานภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
  -ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
  -สามารถส่งสัญญานภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
  -สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ  
สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE802.3af (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
  -ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน 
IP66 
  -สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 50 เป็นอย่างน้อย 
  -สามารถใช้งานกับมาตรฐาน  HTTP, Https , “NTP หรือ SNTP”,SNMP,RTSP,IEEE802.1X ได้
เป็นอย่างน้อย 
  -มีฃ่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD card หรือ Mini SD 
card 
  -ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
  -ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
  -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  -ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านบริการหรือบริหารจัดการงานที่มีคุณภาพ  

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติใช้งบประมาณ
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาให้ประชาชน ทั้ง 8 โครงการ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบเอกฉันท์ -   

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ  2564  

ประธาน  เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลง 

ผอ.กองช่าง  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทุกท่าน  กระผมนายบุญชอบ  
จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้มีมติเห็นชอบตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2563  ด้านแผนงานอุตสาหกรรม    และการโยธา 
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ   รายการระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่ 2  งบประมาณ  250,000.-บาท  แล้วนั้น  ต่อมาผมได้ตรวจสอบ
โครงการร่วมกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนพบว่า  เป็นการตั้งงบประมาณผิดหมวด  ผิดประเภท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณตามโครงการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
วิธีการงบประมาณของทางราชการ  กระผมขอเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในการ
พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์  ไฟฟ้าและวิทยุ  ระบบเสียงตาม



สาย หมู่ที่ 2  งบประมาณ  250,000.-บาท  มาตั้งไว้ในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด ดังนี้ 
  โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่ 2 งบประมาณ  250,000.-บาท    
  ประกอบด้วย   
   - เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า  1,000 วัตต์  จำนวน  2  เครื่อง   
   - ตู้แอมป์  ขนาด  100 วัตต์  จำนวน  1  เครื่อง  
   - ไมโครโฟนแบบมีสายพร้อมขาตั้ง  จำนวน  2  ชุด  
   - ไมโครโฟนแบบไร้สาย (ไมค์คู่)     จำนวน  1  ชุด  
   - ลำโพง (HALL) ขนาดไม่น้อยกว่า  150 วัตต์  จำนวน  20  ตัว  
   - พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย 

ประธาน  ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา จากงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2  
งบประมาณ  250,000.-บาท  เป็นงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่  2  
งบประมาณ  250,000.-บาท  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน   

ประธาน  เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จากงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 2  งบประมาณ  250,000.-บาท  เป็นงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่ 2  
งบประมาณ  250,000.-บาท    

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑1 เรื่อง อ่ืน ๆ 

  ๑๑.๑ เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก อบต. 

ประธาน  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

ปลัด  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
สำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงดังนี้  

 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 
๒๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุ 
ไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 



ในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๔) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (เฉพาะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล) 
 

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
  (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๙ (๑) เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือ
นักบวช (๒) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ หรือ (๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ 
 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้ง 
  (๖) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๗) เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  (๙) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ 
หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  (๑๐) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อ 
ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
 (๑๑) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
  (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
  (๑๓) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๑๔) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
 (๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 



  (๑๖) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
 (๑๗) เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ  
 (๑๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้น
โทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
  (๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง ๕ ปี 
นับถึงวันเลือกตั้ง 
  (๒๐) อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 
๔๒ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวัน
เลือกตั้ง 
 (๒๒) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน                             
 (๒๓) เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือ
มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน 
และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
  (๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและ
ยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (๒๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลย 
ไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ 
ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพ ของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ 
ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น ๕ ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง 
   



  ๑๑.๒ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุก
ท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ผมขออธิบาย ความหมายและ ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  
    ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
  - หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
  - หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐและหน่วยงาน
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  - เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด  
 - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการ
ดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตำบลตูมการจัดการ 
 ข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/
คำชมเชย/ การสอบถาม/ หรือร้องขอข้อมูล 
 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ 
ชมเชย/การร้องขอข้อมูลช่องทาง 
 การรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน 
ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 
 เจ้าหน้าที ่หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 
   
 



 - ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน 
           - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 คำร้องเรียน หมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่
เชื่อถือได้ 
 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ มา
เพ่ือทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ 
      ช่องทางการร้องเรียน 
    ๑) รับเรื่องร้องเรียนผ่าน www.abttoom.com 
    ๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    ๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    ๔) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    ๕) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 
    ๖) โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ 
    ๗) ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
    ๘) Email ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
    ๙) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา) 
    ๑๐) ร้องเรียนทาง Facebook 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพ่ิมเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 

ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   

         

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 


