
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
............................................................... ............................................... 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ นายสำรวย  กายจะโปะ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๕ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๗ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๘ นายธีรวุธ  พลตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๙ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๐ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๑ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๓ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๔ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๕ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๖ นายใบ  สุขตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๑๘ นางชอบ กลิ่นตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๑๙ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ 
๒๐ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๕ 
๒๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๖ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 



๕ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๗ นายสมหมาย ประโรกิจจักร์  คนงานทั่วไป 
๘ นายประจวบ ไกลพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
  
 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม นายสำรวย กายจะโปะ 
เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื ่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี           
นายสมนึก แรมฉิมพลี ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 ๑.๑ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

ประธาน การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในพ้ืนที่ ตำบลตูม แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมทุกท่าน ประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙
โดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อ่ืน (อย่างน้อย ๑ เมตร) แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตามสวมหน้ากากอนามัย
ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้ หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ปิด พยายามอยู่ในพ้ืนที่เปิด
โล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ปิดล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และเป้า หรือเจลล้างมือที่
มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รับวัคซีนเม่ือได้รับสิทธิ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปิด
จมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบายหากมี
ไข้ ไอ และหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์ โดยติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้แนะนำให้
คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติด
เชื้ออื่นๆหน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็
ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความ
สะอาดมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น  

ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ เรื่อง การดูแลความสะอาดตามพื้นที่สาธารณะ 

ประธาน ในส่วนของความสะอาดในพ้ืนที่ตำบลตูม ผมขอฝากเพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้กำชับและ
ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์การลดการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ และเขตพ้ืนที่ถนนหนทาง เพ่ือช่วยลดปัญหา
ขยะ และสิ่งสกปรกในเขตพ้ืนที่สาธารณะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 



 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่(โดยไม่ลงมติ) 

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ 

นายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ตามที่ได้มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เม ื ่อว ันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ ้า นายเชาว ์ ไม ้ส ูงเน ิน ได ้ร ับความไว ้วางใจจาก พ่ีน ้อง 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้รับการเลือกตั ้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตูม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลงวันที ่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก ้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า“ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์  
การบริหารส่วนตำบลและการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร 
แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”กระผมนายเซาว์ ไม้สูงเนินนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลตูมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับช่วง  
ระยะเวลา๔ปีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้ระ 
เบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยย ึดถือยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดแผน  
พัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีและเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ 
รวมทั้งความต้องการในการ พัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว ้ให้ต่อเนื ่อง 
และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๑.๑ สนับสนุนโครงการตามรอยโครงการพระราชดำริ ในหลวงรัซกาลที่ ๙ 
    ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกกลุ่มวัย 
    ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธีและราชพิธี 
    ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนาอนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่างๆ 



    ๑.๕ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ค้นคว้าโดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์  
วารสารและเอกสารต่างๆ และสื่อสมัยใหม่ทุกรูปแบบ 
 ๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ๒.๑ ส่งเสริมการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
    ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความด้านเทคโนโลยี'ให้กับเกษตรกรและสนับสนุน 
การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร 
    ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
    ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ 
ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซี่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากข้ึน 
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายเป้า 
วางท่อระบายเป้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
    ๓.๒ ดำเนินการฟ้ืนฟูขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ 
ระบายเป้าดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาเป้าท่วม 
    ๓.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก ซอย เพ่ือความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    ๓.๔ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตูมเพ่ือป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ และช่วยในการระบายเป้ามิให้เกิดปัญหาเป้าท่วม 
    ๓.๕ ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
    ๓.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายเป้าประปาให้เพียงพอและท่ัวถึง 
ทุกครัวเรือน และเป้าเพ่ือการเกษตร 
    ๓.๗ ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    ๓.๘ บริหารจัดการทั้งทางบกและทางเป้าเพ่ือความสะดวกของประขาซน 
    ๓.๙ ฟ้ืนฟูปรับปรุงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
    ๓.๑๐ ส่งเสริมก่อสร้างอาคารสำนักงานไว้รองรับประชาชนให้เป็นที่ประทับใจ  
    ๓.๑๑ จัดหาและติดตั้งสื่อ ไอที กล้องวงจรปิด ติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆ  
    ๓.๑๒ เพิ่มสนับสนุนอุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเพื่อความสะดวกให้ 
ประชาชน โปรแกรมสำรวจ Auto CAD โปรแกรมสำรวจพื้นที่ 
    ๓.๑๓ สนับสนุนโครงการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ให้กับ
พ่ีน้องประชาชน 
  



 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
    ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง แผนยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดทุก 
รูปแบบ 
    ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพ 
อนามัยและการรักษาพยาบาล 
    ๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ 
การสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มวัย 
    ๔.๔ จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตูม ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    ๔.๕ เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประขาซน 
การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๔.๖ สนับสนุนการศึกษาการสื่อสารด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต 
    ๔.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกาย 
และเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข่งขัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
    ๔.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก ่
ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอ่ืนๆ 
    ๔.๙ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    ๕.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัด
โดย ถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 
    ๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลตูมสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่ 
    ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เช่น การ ดูแลรักษาแม่เป้า คูคลอง ทางระบายเป้า ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการเป้าเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ 
ตลอดจน สถานที่สำคัญของท้องถิ่น 
    ๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารงานบุคคล 
     ๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว
ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหาร ส่วนตำบลตูม ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงาน
แบบ บูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
    ๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม 



เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
    ๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร 
สถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
    ๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แ ก่พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เป็นกรณีพิเศษ 
    ๖.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
    ๖.๖ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้ประชาชน 
ทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ๖.๗ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความกินดีอยู่ดี 
    ๖.๘ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อการบริการประชาชน 
    ๖.๙ ส่งเสริมการทำงานกับส่วนราชการทุกภาคส่วนและทุกองค์กรในเขตพ้ืนที่ 
รับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  
 จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู ่บน
พื้นฐาน ของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทกุๆ 
ด้าน ข้าพเจ้า นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอให้คำมั่นสัญญา ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่ง บริหารราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามแนวนโยบายที่ไดแ้ถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์ และความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นสำคัญ 
ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน เชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
เลขาสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ผมนายสำรวย กายจะโปะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)โดยที่เป็นการสมควร
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖ และ มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๔ และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่ น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 



 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
สภาตำบลเพ่ือให้สภาตำบลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 
 ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา สอบสวน
เรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่
กิจการในหน้าทีข่องสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 (๔)คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควรถ้ามีความจำเป็นคณะกรรมการ  

แต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
แล้วเสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น  
 (๒) ตาย 
 (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
 (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วน
กรณีท ี ่ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเป ็นผ ู ้ เสนอไม่ต ้องมีผ ู ้ร ับรองการเสนอชื ่อให ้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน 
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ประธาน ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ชี้แจงระเบียบ 
ประธาน เชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อกรรมการตรวจบันทึกการประชุม และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
นายดาว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร



ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนางจิตติมา เผยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖  เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายวีรชน  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ 
นางหนูริ้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ ขอรับรองค่ะ 
นายประยูร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ ขอเสนอนางธนพร ฉ่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หมู่ที่ ๕  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางชอบ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางชอบ กลิ่นตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๓ ขอรับรองค่ะ 
นายชาติชาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ขอรับรองครับ 
นายบงกช เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ผมขอ
เสนอนายสมศักดิ์ ชิดครบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม 
นายเกรียงไกร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ขอรับรองครับ 
นายแมน  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายแมน ก่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอสรุป ดังนี้ 
ประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกได้ลงมติเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ 
ท่าน ดังนี้ ๑.นางจิตติมา เผยกลาง ๒.นางธนพร ฉ่ำพรมราช ๓.นายสมศักดิ์ ชิดครบุรี 
ประธาน ในส่วนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ให้สมาชิกทั้ง ๓ ท่านที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้เลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นางธนพร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางธนพร ฉ่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๕ เลือกนางจิตติมา เผยกลาง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



นายสมศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายสมศักดิ์ ชิดครบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๙ เลือกนางจิตติมา เผยกลาง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน ตามมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการเลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ผมขอสรุป ดังนี้ 
 ๑.นางจิตติมา เผยกลาง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 ๒.นางธนพร ฉ่ำพรมราช คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ๓.นายสมศักดิ์ ชิดครบุรี  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 ๖.๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธาน        เชิญนางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง 
นางสาวชลภัสสรณ์    เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะกรรมการพัฒนาการจ ัดทำแผนพัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลต ูม ม ีหน ้าที่ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้งนี้ 
  (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
  (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มี ผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  (ข) ภารกิจ... 
  (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
  (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  
  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน 
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด 
  (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น  
  (ฉ) แผนชุมชนในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำนึงถึงสถานะ ทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา หมู่บ้าน หรือ



แผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน แผนพัฒนา แต่
หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
อำนาจหน้าที่ 
  (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
  (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
  (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
  (๗) ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที ่ประสานกับประชาคม
หมู่บ้านใน การรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อ ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ผู้ที่ถูกแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตาม
หนา้ทีร่ับมอบหมาย และหากมปีัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดำเนินการประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณา
แก้ไขปญัหาต่อไป 
ประธาน ขอบคุณนางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ชี้แจงระเบียบ 
ประธาน  เชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
นายเกรียงไกร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ขอเสนอนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๗  เป็นคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายธีรวุธ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายธีรวุธ พลตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ 
นายใบ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายใบ สุขตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ขอรับรองครับ 
ประธาน ผู้รับรองถูกต้อง 
นายบงกช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอนายใบ สุขตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒  เป็น
คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางชอบ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางชอบ กลิ่นตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๓ ขอรับรองค่ะ 



นายชาติชาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ขอรับรองครับ 
ประธาน ผู้รับรองถูกต้อง 
นางหนูริ้ว เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ
นายธีรวุธ พลตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ค่ะ 
นายวีรชน  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง ครับ 
นายแมน  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายแมน ก่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง ครับ 
ประธาน ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอสรุป ดังนี้ 
ประธาน ตามมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการเลือกคณะก ร ร ม ก า ร
พัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผมขอสรุป ดังนี้ 
 ๑.นายดาว มงคล  เป็นคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแ ผ น พั ฒ น า อ ง ค ์ ก า ร
บริหารส่วนตำบลตูม   
 ๒.นายใบ สุขตะค ุ เป ็นคณะก ร ร ม ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น พ ั ฒ น า
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 ๓.นายธีรวุธ พลตะคุ  เป็นคณะก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น า
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๖.๒ เร ื ่อง คำสั ่งแต ่งต ั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธาน       เชิญนางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง 
นางสาวชลภัสสรณ์   เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนื่อง
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ได้แต่งดั้ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้หมดวาระลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้ง กรรมการดังกล่าวขึ้นมา
ใหม่ดังนั้น เพื่อให้การแต่งดั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม



และประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจ หน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
  (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร โดยให้ผู้
ทีไ่ดร้ับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้ ดำเนินการ
ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 
ประธาน ขอบคุณนางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย ที่ชี้แจงระเบียบ 
ประธาน  เ ชิญท่ านสมาชิ กสภาฯ เสนอชื ่ อ คณะกรรมการติ ดตามและประ เมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน  
นายเกรียงไกร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ขอเสนอนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หมู่ที่ ๔  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายดาว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอรับรองครับ 
นายใบ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายใบ สุขตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ขอรับรองครับ 
ประธาน ผู้รับรองถูกต้อง 
นางจิตติมา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางจิตติมา เผยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖ ขอเสนอนางชอบ กลิ่นตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๓  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 



นางหนูริ้ว  เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ที่เคารพดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ ขอ
รับรองค่ะ 
นายศักดา  เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ที่เคารพผมนายศักดา อ่ำอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๔ ขอรับรองครับ 
ประธาน ผู้รับรองถูกต้อง 
นายดาว เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายศักดา 
อ่ำอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๔ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   
นายวีรชน  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง ครับ 
นายแมน  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายแมน ก่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง ครับ 
ประธาน ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื ่อค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอสรุป ดังนี้ 
ประธาน ตามมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการเลือกคณะกร รมกา ร
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผมขอสรุป ดังนี้ 
 ๑.นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 ๒.นางชอบ กลิ่นตะคุ  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 ๓.นายศักดา อ่ำอินทร์  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธาน เชิญนางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง 
นางสาวชลภัสสรณ์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดิฉันนางสาว ชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจง ดังนี้ 

 
 



ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี ๒๕๖๔ 
แบบท่ี ๑  การช่วยกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ 

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล 
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ 
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ 
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



       การติดตาม 
 การติดตามผลดำเน ินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการจัดทำงบประมาณ (แบบติดตาม
ความก้าวหน้าเชิงปริมาณ) 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นกรอบในการดำเนินงานและการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และหรือรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุ
โครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการ
พัฒนาที่มเีป้าหมายดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ไว้จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๑ โครงการ 

จากข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-
PLAN) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม การตั้งงบประมาณ และ รายรับ-รายจ่ายจริง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้ 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

จำนวนโครงการและงบประมาณ กรอบระยะเวลา ๕ ปี 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ ๒๕๖๑ ปีที่ ๒ ๒๕๖๒ ปีที่ ๓ ๒๕๖๓ ปีที่ ๔ ๒๕๖๔ ปีที่ ๕ ๒๕๖๕ รวม 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๓๒ ๘,๗๕๙,๐๐๐ ๓๓ ๑๐,๒๐๑,๐๐๐ ๕๙ ๔๑,๗๗๗,๐๐๐ ๖๓ ๕๑,๓๕๓,๔๐๐ ๕๓ ๔๗,๘๖๘,๐๐๐ ๒๔๐ ๑๕๙,๙๕๘,๔๐
๐ 

๒.ด้านเศรษฐกิจ ๑๒ 
 

  

๗๔๕,๒๐๐ ๑๒ ๗๔๕,๒๐๐ ๑๖ ๙๙๕,๒๐๐ ๑๖ ๙๙๕,๒๐๐ ๑๖ ๙๙๕,๒๐๐ ๗๒ ๔,๔๗๖,๐๐๐ 

๓.ด้านการพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๔๓ ๑๘,๗๒๐,๐๐๐ ๔๗ ๒๐,๔๑๐,๐๐๐ ๕๑ ๒๑,๖๐๑,๖๐๐ ๕๑ ๒๒,๘๑๑,๖๐๐ ๕๑ ๒๕,๕๔๑,๖๐๐ ๒๔๓ ๙๒,๒๓๖,๘๐๐ 

๔.ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี 

๑๙ ๗,๘๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๘,๓๒๐,๐๐๐ ๒๒ ๘,๘๗๐,๐๐๐ ๒๒ ๙,๓๙๐,๐๐๐ ๒๑ ๘,๙๐๐,๐๐๐ ๑๐๕ ๔๓,๒๘๐,๐๐๐ 

๕.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๙ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๔๘ ๖,๖๐๐,๐๐๐ 

๖.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

๒๑ ๕,๖๙๕,๐๐๐ ๒๑ ๕,๖๙๕,๐๐๐ ๒๓ ๖,๗๙๕,๐๐๐ ๒๓ ๖,๗๙๕,๐๐๐ ๒๓ ๖,๗๙๕,๐๐๐ ๑๑๒ ๓๑,๗๗๕,๐๐๐ 

รวม ๑๓๖ ๒๖,๑๐๑,๒๐๐ ๑๔๑ ๔๖,๖๐๑,๒๐๐ ๑๘๑ ๘๑,๔๑๘,๘๐๐ ๑๘๕ ๙๒,๗๒๕,๒๐๐ ๑๗๔ ๙๑,๔๗๙,๘๐๐ ๘๒๐ ๓๖๕,๑๗๔,๒๐
๐ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี ๓/๑ โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)และท่ีได้ปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔   จำนวนทั้งสิ้น  ๘๑ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน

ฯ 

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 
(%) 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๐ ๑๙ ๒๓.๔๕ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ ๖ ๓ ๓.๗ 
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๒๙ ๑๔ ๓.๗ 
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ๖ ๓ ๖.๐๒ 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ๒ ๒.๔๖ 
๖. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๖ ๕ ๖.๑๗ 

รวม ๘๑ ๔๖ ๔๕.๕ 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๑ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
จำนวนงบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
(บาท) 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๐ ๔,๐๔๓,๕๐๐ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ ๖ ๑๐๖,๔๐๐ 
๓. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๒๙ ๑๔,๓๖๒,๙๑๒ 
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ๖ ๒,๖๙๓,๔๑๘ 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ๘๕,๐๐๐ 
๖. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑๖ ๑,๐๖๘,๖๐๐ 

รวม ๘๑ ๒๒,๓๕๙,๘๓๐ 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************************* 
  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ



วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผล
ภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  จึงขอประกาศผลการดำเนินการ
จัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
          “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข. พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  1. ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้
ความสะดวกและมาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความสำเร็จ 
  2. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ให้มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
  3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถิ่น  ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงในการทำงานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนมีครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนาเพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม  และ
เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาประชาชนที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้ง
ทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและ
พ่ึงพาตนเองได้   
  4. มีความม่ันคงในการทำงานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีครอบครัว
ที่อบอุ่นซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนาเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม  และเพ่ือบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาประชาชนที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้าน
การศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้   
  5. บริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. บริหารราชการและจัดการบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและทันสมัยโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำให้เป็นไป
ด้วยความสะอาด 

  2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
  3.  ก่อสร้างและขยายเขตบริการประปา 
  4.  บริหารสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

    



   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1.  ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า    

การเกษตร 
  2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
  4.  สนับสนุนภาคการผลิต / การบริการอย่างเชื่อมโยงและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 

/ ผลิตภัณฑ์ 
  5.  สร้างฐานรากเศรษฐกิจใหม่ระดับกลางและฐานราก 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

   7.  การเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปผลผลิต  การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
พลังงานทดแทน 

  8.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้าง  ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
  9.  การเพ่ิมผลผลิตและรายได้  ศักยภาพการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่เกษตรกร 
  10.  การผนึกพลังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
  11.  สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ให้มีประวัติและมีตำนานเล่าขานทำให้เข้าใจ

และเชื่อมโยง เรื่องราวความเป็นมาได้ง่าย 
  12 .สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 

   13.  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ตำบล  อำเภอ
และจังหวัดใกล้เคียง 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต 

   1.  จัดการที ่อยู ่อาศัยที ่มั ่นคงถาวรและส่งเสริมสวัสดิการ  พร้อมเคร ื ่อง
สาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เช่นผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

  2.  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค  และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิการ
แรงงานสังคม 

  3.  เพิ่มศักยภาพและเติมปัญญาให้สังคม  โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษา  
สร้างแหล่งเรียนรู้ทันสมัยมีการประยุกต์องค์ความรู้  วิชาการต่าง ๆ แสดงให้เห็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับการ
นำไปใช้กับวิถีชีวิตโดยใช้สื่อใช้เทคโนโลยี ระบบ    IT   ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม 

   4.  พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้
เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 

  5.  จัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย  ตลาดสดน่าเชื้อและ
ปกป้องสิทธิผู้บริโภครวมทั้งส่งเสริมการลดละเลิกอบายมุข  สิ่งเสพติด 

  6.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุอาชญากรรม  และสาธารณภัยต่าง ๆ  

   7.  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายจิตใจ  ให้แก่ประชาชน 

  8.  พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีความรู้และทักษะ
ในการถ่ายทอดหลักธรรมสู่การปฏิบัติ  และการเผยแพร่ศาสนาธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ 



  9.  ปรับปรุงการให้บริการเพ่ือเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชน 

  10.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเน้นมาตรฐานความปลอดภัย  สู่ผู้บริโภค 
  11.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  12.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
  13.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
  14.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา 
  15. สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
   1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั ้งในและนอกระบบ ตลอดจน

การศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุภาพ ประสิทธิภาพและเท่ียงธรรม 
   2.  พัฒนาสถานศึกษาทั ้งในระบบ ให้มีสิ ่งแวดล้อมที ่ดี ปราศจากมลพิษแล
มลภาวะ 

   3.  พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

  4. การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลตูม  และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
  5.  การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
  6.  การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  7.  การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8.  การสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ชุมชน 
  9.  การผนึกพลังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

   10.  สร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ให้มีประวัติและมีตำนานเล่าขานทำให้เข้าใจ
และเชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นมาได้ง่าย 

  11 .สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 
   12.  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ตำบล  อำเภอ

และจังหวัดใกล้เคียง 
   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.  ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ป่าไม้  ทรัพยากร 
ชายฝั่งลุ่มน้ำ 

   2.  สร้างจิตสำนึกของเอกชน  ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อ
สังคม และการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   3.  ส่งเสริมการชลประทาน  และก่อสร้างฝายต้นน้ำ  เพื่อปรับประดับความเร็ว
ของการไหลของน้ำ 

  4.  เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ  อากาศ  และเสียงให้ได้มาตรฐาน 
   6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองท่ีดี 
   1.  ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารเพ่ือปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง 
     



    2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง  และการใช้ 
สิทธิเลือกตั้ง 

  3.  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4.  ส ่งเสริมมาตรฐานการประหยัดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของ
หน่วยงานองค์กรอย่างคุ้มค่า 

  5.  ส ่งเสร ิมการนำระบบ   ICT   มาใช ้ในการบร ิหารจัดการและมีศ ูนย์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

  6.  จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว  เพ่ือให้บริการประชาชน 
  7.  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทองค์กรปกครองส่วน 

ง. การวางแผน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  2562  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 2563 ปีที่ 4 2564 ปีที่ 5 2565 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

32 8,759,000 33 10,201,000 59 41,777,000 63 51,353,400 53 47,868,000 240 159,958,4
00 

2.ด้าน
เศรษฐกิจ 

12 
 
  

745,200 12 745,200 16 995,200 16 995,200 16 995,200 72 4,476,00
0 

3.ด้านการ
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

43 18,72,000 47 20,410,000 51 21,601,600 51 22,811,600 51 25,541,600 243 92,245,800 

4.ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี 

19 7,800,000 21 8,320,000 22 8,870,000 22 9,390,000 21 8,900,000 105 43,280,00
0 

5.ด้าน
ทรัพยากรธรร

9 1,230,000 9 1,230,000 10 1,380,00
0 

10 1,380,000 10 1,380,000 48 6,600,00
0 



มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

21 5,695,000 21 5,695,000 23 6,795,00
0 

23 6,795,000 23 6,795,000 112 31,775,0
00 

รวม 136 26,101,200 141 46,601,200 181 81,418,80
0 

185 92,725,200 174 91,479,800 820 365,174,2
00 

 
    จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 
73 โครงการ งบประมาณ 18,210,022 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 17 3,329,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษกิจ 6 61,203.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมชมุชนและคณุภาพชีวิต 26 14,750,719.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนาธรรมประเพณ ี 6 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 0.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ด ี 13 68,600.00 

รวม 73 18,210,022.00 
 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ตูม มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
1 

187,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

5 สาย 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
1 

187,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

1 สาย 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 3 

254,500.00 
สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

3 สาย 



โยธา, กอง
ประปา 

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 4 

98,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

1 สาย 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 5 

482,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป? มา
ได้สะดวก 

3 สาย 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 6 

40,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

9 สาย 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 8 

220,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

5 สาย 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้า
ถนน คสล. หมู่ที่ 
10 

79,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

5 สาย 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้า
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11 

90,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

5 สาย 

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล.หมู่ที่ 
15 

260,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

6 สาย 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล. หมู่ที่ 
15 

58,000.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อให้ประชาชน 
สามารถสัญจร ไป? มา
ได้สะดวก 

1 สาย 



สำนักงาน
ปลัด อบต. 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยาย
ถนน คสล. 
พร้อมวางท่อสาย
ใหม่ ป่าตะแบก
ไปสวนหอม หมู่
ที่ ๗ 

200,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๓๙๐ เมตร หนา 0.๑
5 ม.หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
๑,๑๒๐ ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท๑-๐๑ และวาง
ท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 
Æ ๐.๖๐ ม. ยาวรวม 
๓๙๐ ม. พร้อมบ่อพัก
จำนวน ๕๐ บ่อ ตาม
แบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท๒-๐๓ พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
๑๑ 

70,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

สายที1่ ซอยบ้านนาง
จัดสายที่ 2ซอยบ้าน
นางอุไรสายที3่ ซอย
บ้านผู้สมบัตสิายที4่
ซอยบ้านผู้ช่วยมานนท์
สายที5่ ซอยบ้านนาง
กำไล 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการดาด
เหมือง คอนกรีต 
สายบ้านยายพร 
หมู่ที่ ๑๒ 

249,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาระบบ ส่งน้ำ
เพื่อการเกษตร 

ปากกว้าง ๓ ม. ก้น
กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๖๐ หนา 0.
๐๗ ม. ยาวรวม ๔๖๐ 
ม. ตามแบบ อบต.ตูม
กำหนด พร้อมป้าย
โครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
๑๓ 

55,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

สายที1่ซอยบ้านผู้ช่วย
ประสงค์ กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๓ เมตร หนา 0.
๑5 ม.หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
๙๒ ตารางเมตร ไหล่



ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 
๐.๒๐ หนาเฉลี่ย 0.1
๕ ม. ตามแบบ
มาตรฐานกรมการ
ปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท๑-๐๑ สายที2่
สายเรียบคลองส่งน้ำ 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร หนา 0.๑
5 ม.หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ย ๐.๕๐ หนาเฉลี่ย 
0.1๕ ม. ตามแบบ 
มาตรฐานกรมการ
ปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท๑-๐๑ พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

16. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ท่อ ระบายน้ำ
พร้อมขยายถนน 
คสล. ถนนสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 
๑๔ 

400,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
คสล. Æ ๐.๔๐ ม.
พร้อมบ่อพักคอนกรีต 
ยาวรวมข้างละ ๓๗๐ 
ม. และ ขยายถนน 
คสล. ยาวรวม ๕๓๐ 
ม. หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๗๐๓ 
ตารางเมตร หนา 
๐.๑๕ ม. พร้อมปา้ย
โครงการจำนวน ๑ 
ป้าย 

17. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
๑๖ 

400,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง ให้
มีมาตรฐานความ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

สายที่ 1 สายเลียบ
คลองส่งน้ำ 
ชลประทาน จากบ้าน
วังวารีวน ไปบ้านสวน
หอม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 



ไหล่ทางหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท1-๐1 พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน 2 
ป้ายสายที2่ สายบ้าน
นายกลิ่น เทโพธ์ิ กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร 
หนา 0.๑5 ม.หรือ
พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ย ๐.๓๐ หนาเฉลี่ย 
0.1๕ ม. 

18. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงกาฝึกอบรม
ส่งเสริม
สนับสนุน กลุม่
อาชีพ 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
และ พัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชน 

16 หมู ่

19. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้
เกษตร อินทรีย ์

18,023.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีแหล่งเรยีนรู้ใน
ด้าน เกษตรอินทรยี ์

16 หมู ่

20. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการตรวจ
วิเคราะหด์ินและ
การ ใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 

6,400.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เกษตรได้เรียนรู้
การ เก็บตัวอย่างดินใน
ไร่นา มา ตรวจวัด
ปริมาณธาตุอาหาร ใน
ดินและผสมปุ๋ยตามค่า 
วิเคราะหด์ิน เพื่อลด
ต้นทุน การผลิต 

16 หมู ่

21. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักย ภาพ
เกษตรกร ผู้นำ
ชุมชนด้านการ 
เกษตรอินทรีย ์

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อศึกษาดูการทำการ 
เกษตรมีปรับใช้กับ
ตำบล ตมู อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16 หมู ่

22. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง

6,780.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก

เพื่อส่งเสริมการใช้สาร 
อินทรีย์ธรรมชาติ และ 

16 หมู ่



ปฏิบัติการสนับ 
สนุนการจดั
เกษตรชีวิภาพ
และการ ให้
ความรู้ในการใช้
สารอินทรียห์รือ 
ปุ๋ยพืชสด
บำรุงรักษาดูแล
ดิน 

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

23. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษกิจ 

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน 
เขตพื้นท่ีตำบล
ตูม 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว ในเขตตำบล
ตูม 2.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ในเขตพื้นท่ี
ตำบลตูมมี รายได้จาก
การท่องเที่ยว 

16 หมู ่

24. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬาองค์การ 
บริหารส่วน
ตำบลตูม ต้านยา
เสพติด ฯ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การ เล่นกีฬาและเชื่อม
ความ สามัคคีระหว่าง
ชุมชน ลดปัญหาและ
ต่อต้าน 

16 หมู ่

25. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดัส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การ แข่งขัน 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ในพื้นที่ได้
พัฒนาทักษะด้าน การ
เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ไปสูร่ะดับสากลมาก
ยิ่งข้ึน 

16 หมู ่

26. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้
ส่งเสริม คุณภาพ
ชีวิตแก่ผู้สูงอาย ุ

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ผูสู้งอายุได้ 
รับความรูค้วามเข้าใจ 
หลักการ และวิธีการ 
พัฒนาศักยภาพของ 
ตนเอง 2.เพื่อให้
ผู้สูงอายไุด้ ฝึกทักษะ
การดูแล ตนเอง และ
ใช้เวลา ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

16 หมู ่

27. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
บ้านคนจน และ
ซ่อมแซม 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย 
ของผู้ไร้ที่ไม่มีที่อยู่ที่ ที่
ทำกิน 2. เพื่อบรรเทา
ความ เดือดร้อนได้ใน 
ระดับหนึ่ง 

ประชาชนไดร้ับการ 
ช่วยเหลือให้ได้รับ 
ความสะดวกในการ 
ติดต่อราชการได้ทัน 
ท่วงที 



28. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมบทบาท
กลุ่มสตรี ใน
ชุมชน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ ในการ
พัฒนาตนเองของ สตรี
ให้เป็นท่ียอมรับต่อ 
สังคม 2.เพื่อส่งเสริม
การจัด กิจกรรมที่
แสดงศักยภาพ ของ
กลุ่มสตรี 3.เพื่อ
เสรมิสร้างความรู้ 
ทักษะและเพิ่มขดี
ความ สามารถต่อการ
พัฒนา ความเป็นผู้นำ
ของสตรีใน การที่จะ
บริหารจดัการ องค์กร
สตรีใหม้ีประสิทธิ ภาพ 
4.เพื่อพัฒนาและสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้ผู้นำ
สตรี เขม้แข็ง เป็นฐาน
พลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรม ตา่งๆเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้ กับ
ชุมชนและสังคม ตาม 
นโยบายของรัฐบาล ให้ 
บรรลสุำเร็จตาม
เป้าหมาย 

16 หมู ่

29. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการหนึ่ง
ตำบล หน่ึงทีมกู้
ชีพกู้ภัย 

470,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อจัดบริการ
การแพทย์ ก่อนส่ง
โรงพยาบาล 2.เพื่อให้
ผู้รับบริการที่เจ็บ ป่วย
ฉุกเฉินและประสบภัย 
อุบัติเหตไุดร้ับบริการที่ 
มาตรฐานอยา่ง
ทันท่วงที 3.เพื่อเป็น
การสร้างหลัก ประกัน
ถึงความปลอดภยั ของ
ประชาชนเมื่อเกิดการ 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

16 หมู ่

30. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดังาน
พระราช พิธีรัฐ
พิธีและวันสำคญั 
ของชาติ 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความ สำคญัของชาติที่
ต้อง เทิดทูนไว ้

16 หมู ่



31. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนการ
จัดตั้ง ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ใน การช่วยเหลือ 
ประชาชนองค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการ ร่วม
ช่วยเหลือประชาชน 
ในด้านต่างๆ ที่ขอรับ 
การช่วยเหลือใหไ้ดร้ับ 
ความสะดวกในการ
ติดต่อ ราชการได้
ทันท่วงที 

16 หมู ่

32. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุใน เขต
ตำบล 

9,625,800.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพ ผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้ สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

16 หมู ่

33. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์ผู้
พิการและ ด้อย
โอกาส 

1,697,100.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพ ผู้พิการและเพื่อให้
ผู้สูงอายุ มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

16 หมู ่

34. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์ผูต้ิด
เอดส์ ในตำบล 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นผูป้่วย
เอดส์ มีความเป็นอยู่ที่
ด ี

16 หมู ่

35. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสำรองจ่าย 2,217,419.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง 
จ่ายและเพื่อใช้จ่ายใน 
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณ ภยัเกิดขึ้นหรือ
บรรเทา ปัญหาปัญหา
ความ เดือดร้อนของ
ประชาชน เป็น
ส่วนรวมเท่านั้น 

16 หมู ่

36. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

98,100.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบ 
สปสช. 

16 หมู ่

37. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสบทบ
กองทุนบำเหน็จ 
บำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท) 

98,100.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบ 
กบท.ตามพ.ร.บ.
บำเหน็จ บำเหนจ็
บำนาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500 

1 ครั้ง 



38. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฉดีพ่น
หมอกควัน 
กำจัดยุงลาย 

50,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อกำจัดตัวแก่ของ
ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ
ของโรคไข้ เลือดออก 
และลดอันตราย ของ
ไข้เลือดออก 

16 หมู ่

39. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
และ ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

80,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและลด
จำนวน สุนัขและแมว
ทั้งที่มีเจ้าของ และไมม่ี
เจ้าของ 

16 หมู ่

40. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
การ ดำเนินงาน
และบรหิาร 
จัดการระบบ
แพทย์ ฉุกเฉิน
ของอบต. 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินงาน และบริหาร
จัดการระบบ 
การแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

16 หมู ่

41. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโรค
ระบาด 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้ เความเข้าใจ
โรคระบาดใน พ้ืนท่ี
ตำบลตูม 

16 หมู ่

42. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

320,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพิ่อดำเนินงานตาม
แนวทาง โครงการ
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข โดยให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ 
คณะกรรมการชุมชน
จัดทำโครง การตาม
พระราชดำริด้าน 
สาธารณสุขอย่างน้อย 
๓ โครงการโดยจัดทำ
โครงการ เสนอขอรับ
งบประมาณจาก 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้ังนี้ต้องผ่าน
การประชาคม ของ
ชุมชน/หมู่บ้านให้มี 
ความเหมาะสมกับ
ปัญหาและ บริบทของ
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน 

16 หมู ่



43. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

28,900.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.ดำเนินการตาม
มาตรการ แผนป้องกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทางถนน
ใน ช่วงเทศกาลสำคัญ 

16 หมู ่

44. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

4,300.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี สัญจร 
และประประสานกับ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการ
ให้ ความช่วยเหลือ 

16 หมู ่

45. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยว 
กับการใช้ถัง
ดับเพลิง 

1,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรม สามารถใช้ถัง
ดับเพลิงได้ อย่างถูกวิธี 

16 หมู ่

46. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
ให้ความรู้ในการ 
ป้องกันและเฝ้า
ระวังไฟป่า 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังไฟ ป่า ในเขต
พื้นที่ตำบลตมู 

16 หมู ่

47. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สนับสนุนกิจการ 
ลูกเสือชาวบ้าน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการปกป้อง สถาบัน
สำคัญของชาต ิ

16 หมู ่

48. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
รณรงค์ป้องกัน 
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชน มีความรู้
และร่วมป้องกันการ 
แพร่ระบาดยาเสพตดิ 

16 หมู ่

49. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
ชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงกาจัด
ฝึกอบรมชุด 
ปฏิบัติการอาสา
ภัยพิบัต ิ

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออบรมชุด
ปฏิบัติการ อาสาภยั
พิบัติ 

ตามโครงการของ 
อบต. 

50. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

สนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) แก่
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.และเด็ก
เล็กในศูนย์ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดสรรอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็กใน
โรงเรียน และเด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กในเขต
พื้นที่ตำบลตมู ไดร้ับ

เด็กในศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน 
ได้รับการปลูกฝังและ 
เรียนรูไ้ดไ้ม่น้อยกว่า
65% 



พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพื้นที่ ตำบล
ตูม 

อาหารเสริม (นม) 
อย่างทั่วถึง 

51. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การ
บริหาร
สถานศึกษา - 
เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน 
อาหารกลางวัน 
สำหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก - 
เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน 
ค่าจัดการเรียน
การสอนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) - 
เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อจัดสรรสำหรับ
เด็ก ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กท้ัง 2 
แห่ง ให้ได้ รับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก 
โภชนาการอย่าง
ครบถ้วน ทั่วถึงทุกคน 

เด็กในศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน 
ได้รับการปลูกฝังและ 
เรียนรูไ้ดไ้ม่น้อยกว่า
65% 

52. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนสังกัด
สำนักงาน 
คณะกรรมการ
การศึกษา ขึ้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
ในเขต พื้นที่
ตำบลตูม 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียน ท่ีอยู่ในเขต
พื้นที่บริการ ของ อบต.
ตูม ไดร้ับการ จดัสรร
งบประมาณอาหาร 
กลางวันอย่างครบถ้วน 
และทั่วถึง 

เด็กนักเรยีนใน 
โรงเรียนที่อยู่ใน เขต
พื้นที่บริการ ของ 
อบต.ตูมได้ รับการ
จัดสรร ค่าอาหารกลาง 
วันคิดเป็น๑๐๐% 

53. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

โครงการจดังาน
วันเด็ก แห่งชาติ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ตระหนักถึง
ความสำคญั ของ
ตนเองและบทบาท 
หน้าท่ีอันพึงกระทำใน 
สังคม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
2 แห่งและโรงเรยีนใน
เขตตำบลตูม 



54. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

โครงการจดังาน
ประเพณี ลอย
กระทง 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อร่วมอนุรักษ์และ 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ลอยกระทง
ให้คงอยู่สืบ ต่อไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลตูม 

55. 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนา 
วัฒนาธรรม
ประเพณ ี

โครงการจดังาน
ประเพณี 
สงกรานตส์ืบ
สาน วัฒนธรรม
ไทย 

0.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ, 
สำนัก
นโยบายและ
แผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

- เพื่อร่วมอนุรักษ์และ 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ลอยกระทง
ให้คงอยู่สืบ ต่อไป 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลตูม 

56. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่า
ชุมชนและ ดูแล
ป่าชุมชน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติ 2.ปลูกจติ
สำนักในการ รักษา
สิ่งแวดล้อม 

1 ครั้ง 

57. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
และส่งเสรมิการ 
ลดปรมิาณขยะ 
การคัดแยก ขยะ 
และและการ
กำจัดขยะ อย่าง
ถูกวิธี 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อให้ประชาชนใน
เขต พื้นที่ตำบลตูมมี
ความรู้เกี่ยว กับขยะ
ประเภทต่างๆตลอด 
จนทราบถึงปัญหาและ
ผล กระทบท่ีเกิดจาก
ขยะ 2.เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ 
เกี่ยวกับวิธีการลด
ปริมาณ ขยะวิธีการคดั
แยกขยะ การ 

1 ครั้ง 

58. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น
ไทยรวม ใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวใน
เขต ตำบลตูม 

1 ครั้ง 

59. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการกำจดั
วัชพืชและสิ่ง กีด
ขวางทางน้ำใน
เขตพื้นท่ี ตำบล
ตูม 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่ง 
กีดขวางทางน้ำ 

1 ครั้ง 

60. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงการอบรม
ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท

0.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ ตำบลตูมมี
ความรู้ความ เข้าใจ

1 ครั้ง 



ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

หน้าท่ี ของ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่น รักษ์โลก 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าท่ีของตน 

61. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการวางและ
ปรับปรุง ผัง
เมือง 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจัดระเบียบผังเมือง เขตพื้นท่ีตำบลตูม 

62. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการสำรวจ
และปักหลัก เขต
ทางที่สาธารณะ
และทาง 
สาธารณะ
ประโยชน ์

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อจัดระเบียบทาง
สาธารณะ และไม่ถูก
บุกรุก 

เขตพื้นท่ีตำบลตูม 

63. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

ค่าชดเชยการทำ
สัญญา แบบปรับ
ราคาได้(ค่าK) 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ 
ผู้รับจ้างไทย ที่ไดร้ับ 
ความเดือดร้อนไม่
สามารถ ประกอบ
กิจการต่อไปได้ รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดการเป็น 
ธรรมทั้งสองฝ่าย 

อบต.ตูม 

64. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการอบรม
จัดเวที 
ประชาคมเพื่อ
ทบทวน จัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อทบทวนแผน
ชุมชน และรับทราบ
ปัญหาความ ต้องการ
มาพิจารณาประกอบ 
การจัดทำแผนพัฒนา
สามปี 2.เพื่อกำหนด
ประเด็นหลัก การ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุด 
มุ่งหมายการพัฒนา 
และ ปัญหา ความ
ต้องการของ 
ประชาคมและชุมชน 
3.เพื่อให้เกิดการ
ประสาน กิจกรรม 
ระหว่างแผนชุมชน 
แผนพัฒนาอบต./
แผนพัฒนา จังหวัด
เชื่อมโยงแผนงาน 
โครงการ 

พื้นที่ตำบลตำบล 



65. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้งของ
อบต. ท้องถิ่น 

เขตพื้นท่ีตำบลตูม 

66. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการจดัทำ
สื่อ 
ประชาสมัพันธ์
ประชาชน ทราบ
กิจการของ 
อบต. 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ ผลการ
ดำเนินงานของอบต. 

เขตพื้นท่ีตำบลตูม 

67. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่

8,600.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพือ่ให้บริการ
ประชาชนใน ด้าน
ต่างๆ เช่น รับชำระ
ภาษี รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 2.เพื่อ
ประชาสมัพันธ์การ 
ดำเนินงานของ อบต. 

16 หมู ่

68. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

จ้างท่ีปรึกษา
หรือสถาบันท่ี
เป็น กลางเพื่อ
ดำเนินการ
สำรวจ ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ ของ
อบต. ออกแบบ
ประมาณ การ
ก่อสร้างและ
สำรวจความ พึง
พอใจของอบต. 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อประเมินความพึง
พอ ใจในการ
ดำเนินงาน ของอบต.
ประจำป ี

อบต.ตูม 

69. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการจ้าง
เหมาพัฒนาเว็ป
ไซด์ และ
ปรับปรุงระบบ
ข้อมูลของ อบต. 

5,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

อบต.ตูม 

70. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการ
ฝึกอบรมทัศน
ศึกษา ดูงานเพื่อ
พัฒนา
ศักยภาพอของ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การทำงานให้คณะผู้ 
บริหารส.อบต.ผู้นำ
ชุมชน และพนักงาน
อบต.ตูม มีแนวทางใน
การบริการ ชุมชนให้
เข็มแข้งและ ยั่งยืน 2.

1 ครั้ง 



พนักงานอบต.
ตูมและผู้นำ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น ประสบการณ์ 
นำมา ประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร งานของ
อบต. และ ร่วมกัน
พัฒนาตำบล 3.เพื่อให้
ผู้บริหารฝึก อบรมนำ
ความรู้ไปเผย แพร่
ประชาสมัพันธ์ให้ 
ประชาชนไดร้ับรู้และ 
เข้าใจอย่างท่ัวถึง เป็น
การสร้างความเข้าใจ 
อันดีต่อต่อกัน 4.เพื่อ
สร้างขวัญและ กำลัง
ใจความสามคัคีให้ 
บังเกิดแก่ส.อบต. 
ให้กับ ประชาชนและ
ผู้นำชุมชน 

71. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ความรู้เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการ 
ปฏิบัติงาน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อปลูกจติสำนึกให้ 
คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต.มี 
คุณธรรมจริยธรรม 2.
เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ 3.เพื่อให้
ผู้บริหารส.อบต. 
พนักงานอบต. ได้รับ
การ พัฒนาจิตใจ 
พัฒนา ตนเองให้มีจิตร
สาธารณะ ประพฤติตน
เป็นพลเมือง ท่ีดี สร้าง
ประโยชน์ ครอบครัว
และประเทศ ชาติ 4. 
เพื่อสร้างความรัก 
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

1 ครั้ง 

72. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

อุดหนุนงานรัฐ
พิธี 

5,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุน โครงการ
จัดงานเฉลมิ พระ
เกียรติพระบาท สมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 
โครงการจดังานเฉลมิ 
พระชนนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชินี 

1 ครั้ง 



โครงการจดังานวันปิ
ยะ มหาราช 23 
ตุลาคม อำเภอปัก
ธงชัย 

73. 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ราชการบ้านเมืองที่
ด ี

ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ 
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ ของอบต. โดย
สามารถ จัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ ได้ อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ธรรม และสะดวก 
รวดเร็ว 2. เพื่อเป็น
การรวบรวม ข้อมูล
ของอบต.ในด้าน การ
คลังท้องถิ่น 3.เพื่อ
ประโยชน์ในการ 
บริหารงานของอบต. 
4.เพื่อให้การจดัเก็บ 
ภาษีมีระบบที่แน่นอน 
และสามารถตรวจสอบ 
ได้โดยสะดวกและ 
รวดเร็ว 

จำนวน 16 หมู่บ้าน 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ตูม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จำนวนเงิน 18,159,022 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 
32 โครงการ จำนวนเงิน 16,977,669 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 17 3,326,000.00 14 2,477,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษกิจ 2 24,803.00 2 24,803.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมชมุชนและคณุภาพชีวิต 13 14,448,985.70 13 14,448,985.70 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนาธรรมประเพณ ี     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ด ี 3 26,880.00 3 26,880.00 

รวม 35 17,826,668.70 32 16,977,668.70 

    
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ตูม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 



  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นายกั๊ก ดวง
ทองคำ ม.๑ 

187,000.00 187,000.00 187,000.00 0.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นายกั๊ก ดวง
ทองคำ ม.๑ 

187,000.00 187,000.00 187,000.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นายสาย ม.๓ 

254,500.00 254,000.00 254,000.00 500.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนค
สล. หมู่ที่ 4 

98,000.00 98,000.00 98,000.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายป่าปะ
คาบ ม.๕ 

482,000.00 480,000.00 480,000.00 2,000.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านพ่อ
ใหญ่หรีด ม.๖ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนอง
อ้ายเหลา ไป เมรุ 
หมู่ที่ ๘ 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นางทองม้วน ม.
๑๐ 

79,000.00 79,000.00 79,000.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
นางจัด ม.๑๑ 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 



10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคสล.หมู่ที่ 
15 

260,000.00 260,000.00 260,000.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายที่ ๑ 
ซอยบ้านนางวัน 
ม.๑๕ 

58,000.00 58,000.00 58,000.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายถนน คสล.
พร้อมวางท่อ 
สายใหม่ป่า
ตะแบกไปสวน
หอม ม.๗ 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้าน
นางอุไร ม.๑๑ 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ดาดเหมือง
คอนกรีต สาย
บ้านยายพร ม.
๑๒ 

249,000.00 249,000.00 0.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ผู้ช่วยประสงค์ ม.
๑๓ 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำพร้อม
ขยายถนนคสล. 
ถนนสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 
14 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายเรียบ
คลองส่งน้ำ
ชลประทาน จาก
บ้านวังวารีวนไป
บ้านสวนหอม หมู่
ที่ ๑๖ 

400,000.00 399,000.00 399,000.00 1,000.00 



18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษกิจ 

ค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย ์

18,023.00 18,023.00 18,023.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษกิจ 

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
สนับสนุนการจัด
การเกษตร
ชีวภาพและการ
ให้ความรู้ในการ
ใช้สารอินทรีย์
หรือปุ๋ยพืชสด
บำรุงรักษาดูแล
ดิน 

6,780.00 6,780.00 6,780.00 0.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่าย
โครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภัย 

470,000.00 432,000.00 432,000.00 38,000.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

9,625,800.00 9,625,800.00 9,625,800.00 0.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,697,100.00 1,492,800.00 1,492,800.00 204,300.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

30,000.00 25,500.00 25,500.00 4,500.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เงินสำรองจ่าย 2,217,419.00 2,216,733.70 2,216,733.70 685.30 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

สมทบเงเงินทุน
เข้ากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

98,100.00 98,100.00 98,100.00 0.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

สมทบเงเงินทุน
เข้ากองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

98,100.00 98,100.00 98,100.00 0.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการฉดีพ่น
หมอกควัน กำจัด
ยุงลาย 

50,000.00 800.00 800.00 49,200.00 



28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
และ ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

80,000.00 76,132.00 76,132.00 3,868.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
การ ดำเนินงาน
และบรหิาร 
จัดการระบบ
แพทย์ ฉุกเฉิน
ของอบต. 

30,000.00 29,820.00 29,820.00 180.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุน
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

28,900.00 28,900.00 28,900.00 0.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการราชการบ้านเมือง
ที่ด ี

ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมจัด
เวทีประชาคม
เพื่อทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.00 3,930.00 3,930.00 26,070.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการราชการบ้านเมือง
ที่ด ี

จ้างท่ีปรึกษาหรือ
สถาบันที่เป็น 
กลางเพื่อ
ดำเนินการสำรวจ 
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
ของอบต. 
ออกแบบ
ประมาณ การ
ก่อสร้างและ
สำรวจความ พึง
พอใจของอบต. 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



35. 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการราชการบ้านเมือง
ที่ด ี

โครงการจ้าง
เหมาพัฒนาเว็ป
ไซด์ และปรับปรุง
ระบบข้อมลูของ 
อบต. 

5,000.00 2,950.00 2,950.00 2,050.00 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.ตูม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ดังนี้ 

  - โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2564 
  - โครงการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
  - การปฏิบัติการตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 
ซ. คณะกรรมการ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑.  นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การริหารส่วนตำบลตูม ประธาน
กรรมการ 
  ๒.  นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
  ๓.  นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา  รองนายองค์องค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
        ๔.  นางสาวอรสา  จุลผักแว่น    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กรรมการ 
  ๕.  นายธีรวุธ  พลตะคุ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ม.3 กรรมการ 
  ๖.  นายดาว  มงคล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ม.7 กรรมการ 
  ๗.  นายใบ  สุขตะคุ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ม.12 กรรมการ 
  ๘.  ปลัดอำเภอประสานงานตำบลตูม     กรรมการ 
  ๙.  เกษตรประจำตำบลตูม      กรรมการ 
  ๑๐. พัฒนากรผู้ประสานตำบลตูม     กรรมการ 
  ๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   กรรมการ 
  ๑๒ นายสมนึก  แรมฉิมพลี ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๑๓.นายชูศักดิ์  สุดสายออ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๑๔. นายประทีป  ลักษณะพรมราชผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๑๕  นางนาที  สังคะรักษ์  กำนันตำบลตูม   กรรมการ 
  ๑๖. นางเบญจพร  ผังฉิมพลี ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๑๗. นายสมบัติ  นาคสระน้อย ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๑๘. นายธงชัย  เชยสระน้อย ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
             ๑๙. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม           กรรมการ/เลขานุการ 
         ๒๐. หัวหน้าสำนักปลัด         ผู้ช่วยเลขานุการ 



 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้อำนวยการกองคลัง       กรรมการ 
 ๓.  ผู้อำนวยการกองช่าง       กรรมการ 
           ๔.  ผู้อำนวยกองการศึกษา                            กรรมการ 
 5.  นายเรืองยศ  จันทรขัมมา ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
           6.  นายสำนวน  ฉ่ำพรมราช ผู้แทนประชาคม               กรรมการ 
           7.  นายพงษ์สวัสดิ์  ตริตรอง ผู้แทนประชาคม              กรรมการ 
           8.  หวัหน้าสำนักปลัด                   กรรมการและเลขานุการ 
          9. นางสาวชลภัสสรณ์  พึ่งสระน้อย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

   ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัย
หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ทราบ  เพ่ือจะเสนอได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม จากสมาชิก
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 
นายธานินทร์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที่  หลักการสำคัญ เพื ่อสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม 
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นประชาชนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
  แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประกาศใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ 
มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 
  • เข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น 
  • ประชาชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  • การจัดการสุขภาพของชุมชน มีการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทหรือ
ปัญหาของพ้ืนที ่
  • เกิดความม่ันใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุกกลุ่มวัย 



การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกนัสุขภาพ (ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
  ๑) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ 
หรือหน่วยงานสาธารณสุข 
  ๒) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกนัโรคขององคก์รหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 
  ๓) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 
   • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก
ในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล
เด็กเล็กในชุมชน 
   • ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
  ๔) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพของอปท. 
  ๕) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที ่

องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน อำนาจหน้าที่ 
  ๑. ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. เป็นประธานกรรมการ  
  ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
  ๓. สมาชิกสภา อปท. ที่สภา อปท. มอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
  ๔. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง  
จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ  
  ๕. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน 
เป็น กรรมการ  
  ๖ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่
เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ  
  ๗ ผู ้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื ่อง
ร้องเรียน อิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ  
  ๘ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  ๙ ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่ 
เรียกชื ่ออื ่นของ อปท. หรือเจ้าหน้าที ่อื ่นที ่ผ ู ้บริหารสูงสุดของ อปท. มอบหมาย เป็น  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. 
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  • คณะกรรมการกองทุนมีท่ีปรึกษาเป็น สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำ
ที ่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอำเภอ 

อำนาจหน้าที่ 
  ๑. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
  ๒. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
  ๓. ออกระเบียบที่จำเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับประกาศ  



  ๔. สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นเข้าถึงบริการ สาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือ
หน่วย บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  ๕ . ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที ่เก ี ่ยวกับงาน
สาธารณสุข ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือ กลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การ
จ่ายเงิน และ เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  ดังนั ้น ในวันนี ้จึงขอมติที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยคณะกรรมการกองทุนชุดเดิมได้สิ้นสุดวาระลงจึงต้องมีการเลือก
คณะกรรมการชุดใหม ่
ประธานสภาฯ ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด ที่ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และขอ     
ผู้รับรอง ๒ ท่าน  
นายบงกช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หมู่ที่ ๒  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายสมศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายสมศักดิ์ ชิดครบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๙ ขอรับรองครับ 
นางหนูริ้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ ขอรับรองค่ะ 
นายเกรียงไกร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ ขอเสนอนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หมู่ที่ ๘  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายดาว  เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ที่เคารพผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอรับรองครับ 
นายชาติชาย  เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ที่เคารพผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๖ ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอสรุป ดังนี้ 
ประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกได้ลงมติเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม
จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้ 



  ๑.นายวีรชน เชยฉิมพลี   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม 
  ๒.นายประยูร เอิบพรมราช คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม  
มติที่ประชุม เห็นชอบ   
ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่องขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็น 
  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน เชิญผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง   
ผอ.กองการศึกษา เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ดิฉัน นางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เพื ่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีทิศทางที ่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ซึ่ง อปท.ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างน้อยประกอบด้วย  

๑.ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
๔. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนฯ ที่เก่ียวข้อง  กรรมการ 
๕. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ 
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  กรรมการ 
๗. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

(ถ้ามี)  
๘. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา ฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

 คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และมีอำนาจหน้าที ่ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนี้  จึงขอความเห็นชอบในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่
สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จำนวน  ๒ ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน ขอบคุณ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประธาน เชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน 
นายดาว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายแมน ก่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑  เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 



นายประยูร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ ขอรับรองครับ 
นายสมศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายสมศักดิ์ ชิดครบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๙ ขอรับรองครับ 
นายบงกช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านปลัด 
ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอนายสมนึก แรมฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม หมู่ที่ ๑๑  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายใบ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายใบ สุขตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ขอรับรองครับ 
นายศักดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายศักดา อ่ำอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๔ ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอสรุป ดังนี้ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านสมาชิกได้ลงมติเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
 ๑.นายสมนึก แรมฉิมพลี ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  
 ๒.นายแมน ก่ำพรมราช  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 
ประธาน เชิญผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
ผอ.คลัง เรียนท่านประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางศิริพร เฉื่อยกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  
 เรื่องเดิม 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
๒๕๖๕ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน้า๙๙) ซึ่งได้ประกาศไปแล้วนั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 เนื ่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใหม่ ดังนี้ 



 ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ 
นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว ่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ 
แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณ ีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย กว่า ๔ GHz 
จำนวน ๑ หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB 
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ซ่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบพิจารณา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑๑ เรื่อง อ่ืนๆ  
 ๑.๑ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและหอกระจายข่าว 
นายดาว เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะและหอกระจายข่าว ในหมู่บ้านใหม่ป่าตะแบก ได้เกิดการชำรุด และยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงแจ้ง
ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ออกไปตรวจสอบ 
นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ในส่วนของการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน นั้นผมจะให้กองช่างเร่ง
ดำเนินการโดยด่วน และนโยบายของผม คือถ้าไฟฟ้าจุดใดเกิดความเสียหาย ผมจะให้กองช่างดำเนินการทันที 
ที่ประชุม รับทราบ 
  
 



 ๑.๒ เรื่อง การซ่อมแซมสะพานชำรุด 
นางหนูริ้ว เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ 
แจ้งสะพานข้ามคลองสายบ้านคุณยายหอม ชำรุด ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และยังไม่ได้รับการแก้ไข จึง
แจ้งให้ทางองคก์ารบริหารส่วนตำบลตูม ได้ออกไปตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
นายก เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ในส่วนของการซ่อมแซมสะพานนั้นผมและกองช่างได้ออกสำรวจ โดยทางกรมชลประทานรับปากจะดำเนินการ
สร้างสะพานปูน และผมได้มอบหมายทางกองช่างให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ  
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของ
สะพานนั้นได้รองบประมาณจากกรมชลประทาน และการซ่อมแซมสะพาน ได้เข้าบรรจุในแผนข้อบัญญัติ
งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ แต่รายละเอียดโครงการนั้น เป็นการซ่อมแซมสะพาน แต่
ปัจจุบันสะพานได้พังทลายลง งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการและทางท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ได้มอบหมายให้กระผมดำเนินการสร้างสะพาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนข้างต้น ไป
ก่อน  
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง การทำแบบยินยอมในการดำเนินการก่อสร้าง กองช่าง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของ
การจัดทำแผนพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา อาจเกิดปัญหาข้อผิดพลาด โดยบรรจุเข้าแผนพัฒนา แต่มีปัญหาในเรื่อง
ของเขตพื้นที่ โดยเจ้าของพื้นที่ตกลงกันไม่ได้ในการก่อสร้าง เป็นปัญหาในการดำเนินการ ดังนั้นจากปัญหา
ดังกล่าวที่ผ่านมา ทางกองช่างจะมีการทำแบบฟอร์มเพื่อให้ทางสมาชิกได้ออกตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการ
ก่อสร้าง และถึงจะเสนอโครงการเข้าบรรจุเข้าแผนพัฒนา ต่อไป เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างที่เคยประสบมา 
ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   

                 

 

                 

 



 

        
 

  
   
  
 


