
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ 
คร้ังที่ ๑ 

วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

............................................................... ............................................... 
 

ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ นายสำรวย  กายจะโปะ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๕ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๖ นายธีรวุธ  พลตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๗ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 
๘ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๙ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๐ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๑ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๒ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๓ นายใบ  สุขตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๑๔ นางชอบ กลิ่นตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๑๕ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ 
๑๖ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๕ 
๑๗ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๖ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๕ นางกฤติกา  ไชยชวคุปด์  หัวหน้าสำนักปลัด 



๖ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๙ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๐ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๑ นายสมหมาย ประโรกิจจักร์ คนงานทั่วไป 
๑๒ นายสนธิชัย เกริ่นสระน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
๑๓ นายไพโรจน์ จุลผักแว่น  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๕  
๑๔ นายพงษ์สวัสดิ์ ตริตรอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
๑๕ นางลำดวน นรินทร์มา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายสมนึก แรมฉิมพลี ทำหน้าที่ประธาน
การประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง 

ประธาน   ด้วยอำเภอปักธงชัย ได้รับ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับกัญชาและกัญชง เรื ่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี ่ยวกับกัญชา และกัญชงของกระทรวงมหาดไทย ในการนี ้เพื ่อให้เป็นไปตามข้อสั ่งการของ
กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา หรือ
กัญชง อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และหลักวิชาทางการแพทย์ ตลอดจนโทษภัยที่อาจเกิดขึ้น ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารในพื้นที่  ได้แก่ หอกระจายข่าว  เสียง ตามสาย วิทยุชุมชน และสอดส่องดูแลการปลูก กัญชา
หรือกัญชงให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ เช่น การจดแจ้งการปลูกการใช้กัญชาเป็นพืชสมุนไพร การใช้กัญ 
ชาเป็นส่วนผสมของอาหารและเครื ่องดื ่ม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านกลไกเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ฯลๆ รวมทั้ง 
สอดส่อง ดูแลห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงเกินมาตรฐาน ที่
กฎหมายกำหนด 

 
 



๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  พิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับ 
กัญชาและกัญชง ดังนี้ 

๒.๑ ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชา กัญชง เพ่ือสันทนาการในสถานที่ราชการของตนรวมทั้ง 
สอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนเป็นกฎหมาย/ระเบียบ ในทาง  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

      ๒.๒ ควบคุมมิให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา กัญชง  
และมิให ้น่าอาหารเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชา กัญชง เช้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการ  
ของตน 

๓. กำชับ กำกับดูแล ช้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง  สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่  ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา 
กัญชง หรือ พืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งกฎหมาย หรือ
ประกาศอ่ืนใด ที่เก่ียวกับกัญชาโดยเคร่งครัด  

ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๑.๒ ความคืบหน้าการสร้างทำนบบ้านหนองจอก 

ประธาน  ผมได้ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำบ้านหนองจอก และได้สอบถามทางผู้รับเหมาได้
ชี้แจงว่าอีกประมาณ ๑๕ วันจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้นในส่วนของฝ่ายกั้นน้ำถ้าดำเนินการเสร็จสิ้นก็จะ
บรรเทา เรื่องของน้ำ ซึ่งปัจจุบันได้มีฝนตกหนักส่งผลกระทบให้พ้ืนที่การเกษตรบ้านบุโพธ์เกิดความเสียหาย 

ที่ประชุม - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน  เชิญ ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม ชี้แจง 
นางจิตติมา   เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางจิตติมา  เผยกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม ดิฉันและคณะกรรมการ ได้ตรวจสอบบันทึกการประชุม พบว่าถูกต้อง
เรียบร้อย ค่ะ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธาน  เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - รับรอง – 

 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

ประธาน  เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง 

นางสาวชลภัสสรณ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาว ชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงดังนี้ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  และ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๘ จึงขอประกาศการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

งบอนุมัติ คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข เหตุผล 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่  

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจาก
บ้านนายอดุลย์ ไปบ้านนายเงิน หมู่ที่ ๓   
กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑ - ๐๑   พร้อม
ป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี ๒๕๖๖  
งบประมาณ  ๘๔,๐๐๐ บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สายบ้านนายอดุลย์  หมู่ที่ ๓   
กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๓  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า    
๑๗๒  ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑ - ๐๑  พร้อมป้าย
โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี ๒๕๖๖  
งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไ้ขเพิม่เติม 
(ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบตัิตามระเบียบ
ฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 
 - ราคาสูงขึ้นเนื่องจากการปรับราคาค่า
วัสดุของพาณิชย์จังหวัด 

๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นางแตงไทย  หมู่ที่ ๘   
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๔  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๑๑๑  ตารางเมตร  ตามแบบกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  เลขท่ี ท๑ - ๐๑  
งบประมาณปี ๒๕๖๖  
งบประมาณ  ๗๘,๐๐๐ บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นางแตงไทย  หมู่ที่ ๘   
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๔  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
๑๑๑  ตารางเมตร  ตามแบบกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  เลขท่ี ท๑ - ๐๑  
งบประมาณปี ๒๕๖๖  
งบประมาณ  ๘๘,๐๐๐ บาท 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไ้ขเพิม่เติม 
(ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบตัิตามระเบียบ
ฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 
- ราคาสูงขึ้นเนื่องจากการปรับราคาค่า
วัสดุของพาณิชย์จังหวัด 

 



ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

งบอนุมัติ คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข เหตุผล 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่  

๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเรไร  ทิพรักษ์ หมู่ที่ ๑๑   
กว้าง  ๔.๐๐ เมตร  ยาว  ๗๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว ่า  ๒๘๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
เลขที่ ท๑ - ๐๑   พร ้ อมป ้ าย โคร งก าร  
จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี ๒๕๖๖  
งบประมาณ  ๑๙๖,๐๐๐ บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางกำไล ทิพรักษ์ หมู่ที่ ๑๑   
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๔  เมตร   
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า    ๑๖๒  ตารางเมตร   
ต า ม แ บ บ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
กระทรวงมหาดไทย  เลขที่ ท๑ - ๐๑  พร้อม
ป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี ๒๕๖๖  
งบประมาณ   ๑๐๙,๐๐๐ บาท 
 

เพ ื ่ อให ้สอดคล ้องก ับระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ ั ดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัต ิตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 

๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- โครงการติดตั้งและประกอบเครื่องเสียง 
(เสียงตามสาย)  บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๑๔   
ประกอบเครื ่องขยายเสียงขนาดไม่น้อย
กว ่า  ๒๕,๐๐๐ w ลำโพงขยายเส ียง  
จำนวน  ๒๐  จุด  เดินสายสัญญาณไม่
น้อยกว่า  ๑,๓๐๐  เมตร 
งบประมาณปี  ๒๕๖๖ 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 

โครงการติดตั้งและประกอบเครื่องเสียง 
(เสียงตามสาย)  บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๑๔   
ประกอบเครื ่องขยายเสียงขนาดไม่น้อย
กว่า  ๕๕๐ w   จำนวน  ๒  เครื่อง  ลำโพง
ขยายเสียง    จำนวนไม่น้อยกว่า  ๒๐  ตัว  
เดินสายสัญญาณไม่น้อยกว่า    ๑๓,๐๐๐  
เมตร 
งบประมาณปี  ๒๕๖๖ 
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

เพ ื ่ อให ้สอดคล ้องก ับระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ ั ดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัต ิตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 
 
 
 

 



 

 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/

แผนงาน 
งบอนุมัติ คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อระบายน้ำจากศาลากลางหมู่บ้านไปบ้าน
สวนหอม  หมู่ท่ี ๑๖   
ขยายถนนกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาวรวม  ๑๙๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พื ้นที ่ไม่น้อยกว่า  
๕๗๐  ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ    
๐.๔๐  เมตร  และบ่อพัก  ตามแบบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด   
พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี  ๒๕๖๖ 
งบประมาณ  ๖๖๕,๐๐๐  บาท 

โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ  หมู่
ที่ ๑๖  สายศาลาบ้านวังวารีวน - บ้านสวนหอม     
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง  ๓.๐๐ 
เมตร  ยาวรวม  ๑๙๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕๗๐  ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ     ๐.๖๐  เมตร  และบ่อพัก    
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด   
พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี  ๒๕๖๖ 
งบประมาณ  ๖๖๕,๐๐๐  บาท 
 

เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 
 
 
 

๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางหนูเติม หมู่ที่ ๓ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๘  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า    
๑๑๔  ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย             เลขที่ ท๑ - ๐๑  
 พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี  ๒๕๖๙ 
งบประมาณ   ๘๐,๐๐๐ บาท 
 

โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางหนูเติม หมู่ที่ ๓ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๓๘  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า    
๑๑๔  ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย             เลขที่ ท๑ - ๐๑  
  
งบประมาณปี  ๒๕๖๖ 
งบประมาณ   ๗๐,๐๐๐ บาท 
 

เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 
- ราคาสูงขึ้นเนื่องจากการปรับราคาค่า
วัสดุของพาณิชย์จังหวัด 



  

 
ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/

แผนงาน 
งบอนุมัติ คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๓ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๒  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า   
๑๕๖  ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย             เลขที่ ท๑ - ๐๑  
 พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี  ๒๕๖๘ 
งบประมาณ   ๑๐๙,๒๐๐ บาท 
 

โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๓ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๒  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า   
๑๕๖  ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย             เลขที่ ท๑ - ๐๑  
 พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี  ๒๕๖๖ 
งบประมาณ   ๙๘,๐๐๐ บาท 
 

เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 
 
 
 

๘ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางวาสนา อะถมพรมราช ถึงบ้านนาย
มานะ ปลอดกระโทก หมู่ที่ ๑๑ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า    
๑,๒๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย             เลขที่ ท๑ - ๐๑  
 พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี  ๒๕๗๐ 
งบประมาณ   ๘๔,๐๐๐ บาท 
 

โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางวาสนา อะถมพรมราช ถึงบ้านนาย
มานะ ปลอดกระโทก หมู่ที่ ๑๑ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า    
๑๒๐ ตารางเมตร  ตามแบบกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย             เลขที่ ท๑ - ๐๑  
  
งบประมาณปี  ๒๕๖๖ 
งบประมาณ   ๗๔,๐๐๐ บาท 
 

เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 
 

 



 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/

แผนงาน 
งบอนุมัติ คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุ้มที่ ๕ จากบ้านนางศรีไพร รักชัย ถึงที่
สวนนายจรูญ พูนขุนทด หมู่ที่ ๑๔ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๗๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า   ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ตาม
แบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย             
เลขที่ ท๑ - ๐๑   พร ้ อมป ้ าย โครงก าร  
จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี  ๒๕๗๐ 
งบประมาณ   ๕๖๗,๐๐๐ บาท 
 

โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
คุ้มที่ ๕ จากบ้านนางศรีไพร รักชัย ถึงที่
สวนนายจรูญ พูนขุนทด หมู่ที่ ๑๔ 
กว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๐๕  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า   ๘๑๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย             
เลขที่ ท๑ - ๐๑   พร ้ อมป ้ า ย โคร งก าร  
จำนวน  ๑  ป้าย 
งบประมาณปี  ๒๕๖๖ 
งบประมาณ   ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
 

เพ ื ่ อให ้สอดคล ้องก ับระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ ั ดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัต ิตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ และข้อ ๘ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   (ขั้นรับหลักการ) 

ประธาน  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการร่างงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพร้อม ๆ กัน
ตามเอกสารที่ได้แจกกับทางสมาชิกไปพร้อมกับวาระการประชุม 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ขอชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๔๐,๒๕๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ๙๔,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม ๑๐๓,๐๐๐   บาท 
หมวดรายได้จากทุน    รวม ๒๐,๐๐๐     บาท  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม ๑๘,๕๓๒,๐๐๐ บาท 
ค่าภาษีธรรมเนียมรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ     จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้     จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ        จำนวน ๒๐๐,๐๐๐    บาท 
ภาษีสรรพสามิต        จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าภาคหลวงแร่        จำนวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท 
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม       จำนวน ๓๐,๐๐๐      บาท 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล      จำนวน ๒,๐๐๐        บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน    รวม ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป     จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๐,๒๕๙,๐๐๐ บาท  แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง     รวม ๑๓,๔๗๖,๗๘๐ บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      จำนวน ๕,๐๐๐   บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       จำนวน ๑๑,๐๗๒,๔๐๐ บาท 
   เบี้ยยังชีพความพิการ       จำนวน ๑,๖๐๓,๒๐๐ บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จำนวน ๓๖,๐๐๐  บาท 
   เงินสำรองจ่าย        จำนวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       จำนวน ๓๘๕,๑๘๐ บาท 
   สมทบเงินทนุเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท 
   เงินช่วยพิเศษ        จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป     รวม ๖,๙๕๖,๘๐๐ บาท 
งบบุคลากร      รวม ๕,๑๑๓,๘๐๐   บาท 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     รวม ๒,๒๒๕,๕๒๐   บาท 
 - เงินเดือนนายก/รองนายก      จำนวน ๕๑๔,๐๘๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก    จำนวน ๔๒,๑๒๐    บาท 
 - เงินค่าตอบแทน/พิเศษนายก/รองนายก     จำนวน ๔๒,๑๒๐     บาท 
 - เงินค่าตอบแทน/เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.    จำนวน ๘๖,๔๐๐    บาท 
 - เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/  จำนวน ๑,๕๔๐,๘๐๐ บาท 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)       รวม ๒,๘๘๘,๒๘๐   บาท 



เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จำนวน ๒,๒๙๗,๒๘๐ บาท 
เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
- เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน ๑๒๖,๐๐๐  บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๓๒๔,๐๐๐  บาท 
 - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๓๖,๐๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม ๑,๘๒๓,๐๐๐ บาท  
ค่าตอบแทน      รวม ๔๔๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ๒๙๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเช่าบ้าน        จำนวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 - เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๘๓๕,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกิจการของ อบต.จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ      จำนวน ๕๐,๐๐๐   บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม     จำนวน ๕๐,๐๐๐   บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลตูม จำนวน ๑๐,๐๐๐   บาท 
 - โครงการจัดงานพระราชพิธีและวันสำคัญของชาติ    จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
- โครงการจ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซด์และปรับปรุงระบบข้อมูลของ อบต.  จำนวน ๕,๐๐๐     บาท 
- โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
สมาชิก อบต. พนักงาน อบต.ตูม และผู้นำชุมชน 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
- จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
ของผู้รับบริการ ของ อบต.ออกแบบ ประมาณ การก่อสร้างและสำรวจความ 
พึงพอใจของ อบต. 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวัสดุสำนักงาน       จำนวน ๔๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จำนวน ๕,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง      จำนวน ๒๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จำนวน ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 



 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุอื่น ๆ        จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าบริการไปรษณีย์       จำนวน ๕,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จำนวน ๒๕,๐๐๐    บาท 
- ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล      จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท 
 งบเงินอุดหนุน      รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน     รวม ๒๐,๐๐๐  บาท 
- อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- อุดหนุนรัฐพิธี        จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ    รวม ๕๕๕,๒๔๐ บาท 
      งบบุคลากร      รวม ๕๒๙,๔๔๐ บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)    รวม ๕๒๙,๔๔๐ บาท 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จำนวน ๔๐๙,๔๔๐ บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
- เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
   งบดำเนินงาน      รวม ๒๕,๘๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้สอย     รวม ๑๕,๘๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๗,๘๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม    จำนวน ๘,๐๐๐ บาท 
งานบริหารงานคลัง     รวม ๒,๒๓๔,๑๐๐ บาท 
 งานบุคลากร      รวม ๑,๙๒๗,๔๔๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๑,๙๒๗,๔๔๐ บาท 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน      จำนวน ๑,๗๒๖,๐๒๐ บาท 
  เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๒๑,๔๒๐  บาท 
งบดำเนินงาน      รวม ๓๐๖,๖๖๐ บาท 
  ค่าตอบแทน      รวม ๑๒๑,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.   จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
  - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๙๔,๖๖๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้ลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 - โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๙,๖๖๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๔๕,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุสำนักงาน        จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๔๖,๐๐๐ บาท 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท 
 ค่าบริการไปรษณีย์       จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม ๒๔๓,๐๔๐ บาท 
    งบบุคลากร     รวม ๒๒๒,๒๔๐ บาท 
    เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)    รวม ๒๒๒,๒๔๐ บาท 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จำนวน ๒๒๒,๒๔๐ บาท 
 งบดำเนินงาน     รวม ๒๐,๘๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร   จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค่าใช้สอย     รวม ๑๕,๘๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๗,๘๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม       จำนวน ๘,๐๐๐ บาท 
  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   รวม ๗๔๙,๕๖๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๕๖๔,๔๒๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๕๖๔,๔๒๐ บาท 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จำนวน ๓๒๔,๔๒๐    บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงาน       จำนวน ๒๑๖,๐๐๐    บาท 
- เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๒๔,๐๐๐      บาท 



 งบดำเนินงาน     รวม ๒๗๑,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทน     ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร   จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค่าใช้สอย     รวม ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม       จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 
- โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่   จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า   จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
- โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง    จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าวัสดุ      รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุเครื่องดับเพลิง       จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุจราจร        จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   รวม ๘๑๑,๔๐๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๖๙๒,๔๐๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๖๙๒,๔๐๐ บาท 
 - เงนิเดือนข้าราชการหรือพนักงาน     จำนวน ๖๕๐,๔๐๐ บาท 
 - เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน ๔๒,๐๐๐    บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๑๑๙,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม ๕๙,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน ๙,๐๐๐      บาท 
ค่าใช้สอย      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๕,๐๐๐  บาท 
 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม     จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 



- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท  
ค่าวัสดุ       รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุสำนักงาน        จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
 - คอมพิวเตอร์        จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม ๔,๖๗๐,๑๔๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๑,๕๖๗,๑๔๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๑,๕๖๗,๑๔๐ บาท 
  - เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จำนวน ๑,๐๕๖,๔๘๐ บาท 
  - เงินวิทยฐานะ        จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๓๘๒,๒๐๐ บาท 
  - เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๔๔,๔๖๐ บาท 
 งบดำเนินงาน     รวม ๑,๗๕๙,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ค่าใช้สอย     รวม ๗๘๔,๐๐๐ บาท 
- รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ      จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    จำนวน ๕๓๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ       รวม ๘๑๗,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุสำนักงาน        จำนวน ๑๕,๐๐๐  บาท 
 - วัสดุงานบ้านงานครัว       จำนวน ๗๘๐,๐๐๐    บาท 
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จำนวน ๒,๐๐๐  บาท 
- วัสดุก่อสร้าง        จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค     รวม ๓๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้า        จำนวน ๑๕,๐๐๐    บาท 
 - ค่านำ้ประปา ค่าน้ำบาดาล      จำนวน ๖,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จำนวน ๑๗,๐๐๐    บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา จำนวน ๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท 



ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)ในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม ๘๑๗,๖๒๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๓๒๒,๖๒๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๓๒๒,๖๒๐ บาท 
 - เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน     จำนวน ๒๐๒,๖๒๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
- เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน     รวม ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕,๐๐๐  บาท 
 ค่าใช้สอย     รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม       จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
- โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย     จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
- โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของอบต.จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด    จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน 
- อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข    จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
  งบดำเนินงาน      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่าย      รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้     จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน  รวม ๑,๓๗๗,๘๘๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๔๔๘,๙๒๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๔๔๘,๙๒๐ บาท 



- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน      จำนวน ๔๔๘,๙๒๐ บาท 
 งบดำเนินงาน     รวม ๙๒๘,๙๖๐ บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม ๓๔,๙๖๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๔,๙๖๐  บาท 
  ค่าใช้สอย     รวม๘๙๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการประชาชน  จำนวน ๙,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๘,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม     จำนวน ๗,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง       จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีตำบลตูมและศึกษาดูงาน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ   จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด     จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน    จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย     จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการอบรมประชุมประชาคมท้องถิ่น     จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมต้านยาเสพติด จำนวน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน     จำนวน ๑๐,๐๐๐    บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าใช้สอย      รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    จำนวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน ๓๐,๐๐๐    บาท 
 - โครงการร่วมงานเทศกาลไหมไทยอำเภอปักธงชัย    จำนวน ๓๐,๐๐๐  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม ๓,๐๔๒,๙๒๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๖๑๐,๙๒๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๖๑๐,๙๒๐ บาท 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล    จำนวน ๔๔๘,๙๒๐ บาท 



- เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
- เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง      จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 งบดำเนินงาน     รวม ๑,๘๓๒,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม ๒๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าใช้สอย     รวม ๑,๓๖๖,๐๐๐ บาท 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม    จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 
- โครงการจัดทำแผนที่การบริหารจัดการอากาศยานไร้คนขับ   จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง      จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
- โครงการสำรวจและประเมินแหล่งน้ำใต้ดินด้วยวิธีค่าสภาพด้านต้านไฟฟ้า จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ประสิทธิภาพสูงพื้นที่ตำบลตูม 
- โครงการสำรวจและปักหลักเขตท่ีสาธารณะและสาธารณะประโยชน์  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
- เงินค่าจ้างออกแบบและเขียนแบบ     จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ค่าวัสดุ      รวม ๒๗๕,๐๐๐ บาท 
- วัสดุสำนักงาน        จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุก่อสร้าง        จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค    รวม ๑๖๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าไฟฟ้า        จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน    รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  งานก่อสร้าง    รวม ๔,๕๐๕,๙๖๐ บาท 
  งบบุคลากร    รวม ๗๙๘,๓๖๐ บาท  



  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)   รวม ๗๙๘,๓๖๐ บาท 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จำนวน ๗๙๘,๓๖๐ บาท 
 งบดำเนินงาน     รวม ๑๗๙,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
 ค่าใช้สอย     รวม ๙,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม       จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 
 งบลงทุน     รวม ๓,๕๒๘,๖๐๐ บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    รวม ๓,๕๒๘,๖๐๐ บาท 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวาสนา อะถมพรหมราช จำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท  
ถึงบ้านนายมานะ ปลอดกระโทก หมู่ที่ ๑๑                   
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางเต็ม ร้อยพรหมราช  จำนวน ๒๖๐,๐๐๐  บาท 
ถึงสวนนางทองเมี้ยน หุนสระน้อย หมู่ที่ ๑๐ 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังบ้านกำนันไปบ้านนายสาย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐  บาท 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางแตงไทย หมู่ที่ ๘   จำนวน ๘๘,๐๐๐  บาท 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายไก่ถึงซอยอารีย์สามัคคี หมู่ที่๘ จำนวน ๙๐,๐๐๐บาท 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มที่๕จากบ้านนางศรีไพร รักชัย  จำนวน ๑๙๘,๐๐๐  บาท 
ถึงสวนนายจรูญ พูนขุนทด หมู่ที่๑๔            
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอพักนายสุรพล พุทธรักษา ถึงบ้าน จำนวน ๑๔๘,๖๐๐  บาท 
นางติ๋ม ถนนหลังสายวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย หมู่ที่ ๑๕ 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกำไล ทิพรักษ์ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๐๙,๐๐๐  บาท 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเฉลียว แสนพรมราช หมู่ที่๖ จำนวน ๔๘,๐๐๐  บาท 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนูเติม หมู่ที่ ๓  จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหวอง สิงห์สระน้อย หมู่ที่๑๒ จำนวน ๙๗,๐๐๐  บาท 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทิน หมู่ที่๖   จำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๓  จำนวน ๙๘,๐๐๐ บาท 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสันทัด จุลตะคุ ถึงบ้าน  จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท 
นางเพียร เกตุตะคุ หมู่ที่ ๑๒ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอดุลย์ หมู่ที่๓   จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าปะคาบ-คลองวัด หมู่ที่ ๕  จำนวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท 
- ก่อสร้างถนนหินคลุก(ลงดินพ้ืนทาง)สายหน้าบ้านนางเจียง นาเมืองรักษ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึงบ้านนายประมวล จันทร์พรมราช หมู่ที๑่๕ 



- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านประจวบฟาร์ม ไปนาพ่อใหญ่แก้วหมู่ที่๑ จำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
- ก่อสร้างหลังคามุงเครื่องออกกำลังกายข้างศาลาเอนกปรสงค์บ้านตูม หมู่ที่๙ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
- ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากศาลากลางหมู่บ้าน จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ บาท 
ไปบ้านสวนหอมหมู่ที่๑๖ 
- ขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านใหม่ป่าตะแบก-บ้านสวนหอม หมู่ที่๗ จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท 
- ติดตั้งและประกอบเครื่องเสียง(เสียงตามสาย)บ้านสวนหอม หมู่ที่๑๔  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- วางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านนายสง่า ถึงห้วยลำพระเพลิง หมู่ที่๔  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)     จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร     รวม ๕๐๗,๕๖๐ บาท 
 งบบุคลากร      รวม ๒๓๘,๕๖๐ บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม ๒๓๘,๕๖๐ บาท 
- เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จำนวน ๒๓๘,๕๖๐ บาท 
 งบดำเนินงาน     รวม ๒๖๙,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒,๐๐๐  บาท 
 ค่าใช้สอย     รวม ๒๖๖,๐๐๐ บาท 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 
 - ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์    จำนวน ๕,๐๐๐    บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จำนวน ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม     จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 
-  โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  จำนวน ๕,๐๐๐      บาท 
- โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นรักษ์ป่ารักษ์น้ำ” จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร     จำนวน ๕๐,๐๐๐    บาท 
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในสระน้ำสาธารณะในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
- โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร      จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
 ค่าวัสดุ      รวม ๑,๐๐๐ บาท 
 วัสดุการเกษตร        จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 

ประธาน  ตามที่ผู ้บริหารได้ชี ้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของแต่ละส่วน
ราชการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ร่วมกันพิจารณาในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่าน
ใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นที่จะขออภิปรายในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ อีกหรือไม่ 



ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไมเ่ห็นชอบ กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  ใน
วาระข้ัน (รับหลักการ) 

ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 

ประธาน  เนื่องด้วยการประชุมในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุม เป็นจำนวนมาก ผมขอพักการ
ประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ใน เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประธาน  กล่าวเปิดการประชุม ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน  ในระเบียบวาระนี้ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

ปลัด สำรวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทำหน้าที่ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในระเบียบวาระนี้ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบังค ับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง  ๆ ตามความ
จำเป็นต่อกิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่า  ท่านใดมีความเหมาะสมที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ในส่วนของการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จะเสนอเป็นคณะกรรมการจำนวนกี่
ท่าน โดยเสนอได้ตั้งแต่ ๓ ท่าน แต่ไม่เกิน ๗ ท่าน 

ประธาน  เชิญสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติควรกำหนดกี่ท่าน 

อบต.เกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๑๕ บ้านดอนจันทร์ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ ท่าน 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอต่างจากนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน 

ที่ประชุม เห็นด้วย เอกฉันท์  

ประธาน  ในการขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ท่าน เป็นเอกฉันท์  
ประธาน  ขั้นตอนต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกเสนอรายชื่อและมีผู้รับรอง
จำนวน ๒ ท่าน เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 



อบต.เกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์  
ขอเสนอชื่อ นายแมน ก่ำพรมราช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถ 

ประธาน  ขอผู้รับรองนายแมน  ก่ำพรมราช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

อบต.ศักดา เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายศักดา อ่ำอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๔ บ้าน
สวนหอม ขอรับรอง นายแมน ก่ำพรมราช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้
ความสามารถ 
อบต.สมศักดิ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายสมศักดิ์ ชิดครบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๙ บ้าน
ตูม ขอรับรอง นายแมน ก่ำพรมราช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถ 
อบต.วีรชน  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้าน
โนนวังหิน ขอเสนอชื่อ นายธีรวุธ พลตะคุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน  ขอผู้รับรองนายธีรวุธ พลตะคุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

อบต.เกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านดอนจันทร์ ขอรับรอง นายธีรวุธ พลตะคุ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้
ความสามารถ 
อบต.แมน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายแมน ก่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้าน
คลองวัด ขอรับรอง นายธีรวุธ พลตะคุ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถ 
อบต. ดาว เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่า
ตะแบก ขอเสนอชื่อ นายสมศักดิ์ ชิดครบุรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน  ขอผู้รับรองนายสมศักดิ์ ชิดครบุรี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

อบต.ชาติชาย  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายชาติชาย วิไลลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๖ 
บ้านวังวารีวน ขอรับรอง นายสมศักดิ์ ชิดครบุรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้
ความสามารถ 



อบต.วีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่  ๒ บ้าน
โนนวังหิน ขอรับรอง นายสมศักดิ ์ ชิดครบุรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เพราะท่านเป็นคนมีความรู้
ความสามารถ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอสรุปรายชื ่อคณะกรรมการ     
แปรญัตติ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้  
  ๑. นายแมน ก่ำพรมราช     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ 
  ๒. นายธีรวุธ พลตะคุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ 
  ๓. นายสมศักดิ์ ชิดครบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๙ 
ที่ประชุม - เห็นชอบ – 
ประธาน  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งต่อไปเป็น
การประชุมในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดที่จะขอ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต้องเสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาก่อน ก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่วาระการประชุมเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยผู้ที ่จะ
นำเสนอคำแปรญัตติ คำแปรญัตตินั้น ต้องเป็นการเสนอปรับลดงบประมาณได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแปร
ญัตติเพ่ิมงบประมาณได ้

การนำเสนอคำแปรญัตติมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนแรก กรอกรายละเอียดที่จะนำเสนอคำแปรญัตติ  ต้องมีผู ้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน เสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง คือผู้ที่จะเสนอขอแปรญัตติ จะต้องยื่นคำแปรญัตติภายในวันที่ ๔-
๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ขั้นตอนที่สอง คณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณานำเสนอขอแปรญัตติ จะเรียกผู้ที่เสนอขอแปรญัตติมา
ชี้แจงหลักการและเหตุผลในคำแปรญัตติภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
ขั้นตอนที่สาม คณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นในการพิจารณาคำแปรญัตติผู้เสนอคำแปรญัตติต่อ
ประธานสภา และประธานสภาจะส่งรายงานการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
ขั้นตอนที่สี่ ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
ที่ประชุม - รับทราบ – 

  ๖.๑ เรื่องเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุม 

ประธาน  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 



ปลัด สำรวย เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทำ
หน้าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการพิจารณา
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันนี้เวลา ๑๕.๓๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง พิจารณาส่งมอบทรัพย์สิน(ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังวารีวน 

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมเป็นผู้ดูแล 
ประธาน เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมชี้แจง  
ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผูบ้ริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ดิฉัน นางสาวสุภาวดี อุทัยคำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขอชี้แจงเรื่องการส่งมอบ 
ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๔ มอบให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ดังรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.ที่ดิน ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๕๓.๓๕ เมตร รวมพ้ืนที่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา 
  ๒.อาคารเรียน ขนาดกว้าง ๑๓.๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร  
  ๓.รั้วกำแพงรอบพ้ืนที่ทั้งหมด ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๕๓.๓๕ เมตร 
  ๔.หลังคาสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๔ เมตร 
  ๕.พ้ืนคอนกรีตสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร  
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้รับมอบดูแลทรัพย์สินทั้งหมดต่อไป 
ประธาน  ขอบคุณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่
เห็นชอบเรื่องการส่งมอบ ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๔ 
มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมดูแล 
มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท ์  

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ 

ประธาน  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางกฤติกา  ไชยชวคุปด์ หัวหน้าสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จากการตรวจสอบงบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่าสำนักปลัด และกองช่าง ไม่ได้ตั้งงบประมาณครุภัณฑ์บางรายการเอาไว้และมี
ความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อในปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อใช้งานภายในสำนักงาน อบต.ตูม จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 



   
  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๖๗,๗๔๑.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๗๘,๔๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๓๘๙,๓๔๑.-บาท 
  โอนตั้งรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอ้ี แบบผ้าตาข่าย มีล้อเลื่อน ขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม ปรับระดับได้ ตัวละ 
๒,๘๐๐ บาท จำนวน ๒๘ ตัว  เป็นเงิน ๗๘,๔๐๐ บาท ตั้งจ่าย ๗๘,๔๐๐.-บาท 
  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๘๙,๓๔๑.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๕,๐๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๓๕๔,๓๔๑.-บาท 

โอนตั้งรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะโล่ง ไม้เคลือบเมลีมีน ขาไม้ ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ ซ.ม (กว้างxยาวxสูง)  ตัวละ 
๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ตัว เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย ๓๕,๐๐๐.-บาท  
  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕๔,๓๔๑ .-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๓๓๒,๓๔๑.-บาท 

โอนตั้งรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะขาวเอนกประสงค์ ขนาด ๑๘๐x๗๕x๗๕ ซ.ม (กว้างxยาวxสูง) ตัวละ ๒,๒๐๐ 
บาท จำนวน ๑๐ ตัว เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย ๒๒,๐๐๐.-บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๓๒,๓๔๑ .-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๓๐๒,๓๔๑.-บาท 

โอนตั้งรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ เครื่องเลื่อยยนต์ กำลัง ๐.๘ แรงม้า บาร์โซ่ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว เครื่องละ 
๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท   ตั้งจ่าย ๓๐,๐๐๐.-บาท 
  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
๒,๖๖๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๒,๓๔๑ .-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๒๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือ
หลังโอน ๒๘๐,๓๔๑.-บาท 



โอนตั้งรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์
ประเภทคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เครื่องละ 
๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง  ตั้งจ่าย ๒๒,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ 
  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทค่าตอบแทน
ประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั ้งจ่ายไว้ 
๒,๖๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๘๐,๓๔๑ บาท ขอโอนครั ้งนี ้ ๗,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน 
๒๗๒,๘๔๐ บาท 
  โอนตั้งรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง ตั้ง
จ่าย ๗,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร   
ข้อ ๒๗  การโอนงบประมาณรายจ่าย โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ   

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที ่ประชุม ขออนุมัติโอนงบประมาณเปลี ่ยนแปลงรายการใหม่ จำนวน 
๑๙๔,๙๐๐ บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ เอกฉันท์ - 

ระเบียบวาระที่ ๙   เรื่อง การพิจารณากำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมประจำปี ๒๕๖๖  

ประธานสภาฯ ต่อไป ขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 
๑๑ (๓) ความว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย
ประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การ



กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี    ของ
แตล่ะสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้
นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ  

นายเกรียงไกร   เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผม
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ ผมขอเสนอใน
การประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๖  ผมเสนอมี ๔ สมัย ดังนี้ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยที่มี
การประชุมทั่วไป  
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยที่
มีการประชุมการจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงแผน และเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยที่มี
การประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยที่มี
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในการกำหนดช่วงระยะเวลาการประชุมสมัย
สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ หรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่ การกำหนดการประชุมสมัย
สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ เอกฉันท์– 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๑๐.๑ เรื่อง การจัดการขยะในชุมชน 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมได้ไปดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด จังหวัดเลย ได้ศึกษาการจัดการขยะ อย่างมี
ระบบเพ่ือนำมาปรับใช้ในพ้ืนที่ตำบลตูม โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด ได้บริหารจัดการ โดยมี
การจัดการขยะในทุกภาคส่วนและการบริหารจัดการเศษขยะเปียก สามารถบริหารจัดการได้ดี โดยมีการนำ
ภาชนะชนิดต่างๆมาเจาะและนำมาเก็บขยะ สามารถทำเป็นปุ๋ย แก่พืชหรือต้นไม้ได้อีกทาง ดังที่เราไปดูงานมา
นั้นผมมีแนวคิดท่ีจะนำมาใช้ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลตูม โดยอยากให้มี หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการ 
ดังกล่าว 



หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ดิฉันนางกฤติกา ไชยชวคุปต์ หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของการจัดการขยะชุมชน เราควรมี
คณะกรรมการ ของหมู่บ้านเพื่อที่จะบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน และทาง อบต.จะนำคณะกรรมการออกไป
ศึกษาดูงานต่อไปค่ะ จึงเสนออยากให้จัดหมู่บ้านนำร่องในการดำเนินการ  

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน ผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมจะตั้งคณะทำงานเพ่ือที่จะให้ความรู้ตามหมู่บ้าน ใน
การจัดการขยะ 

ผญ.ไพโรจน์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ ผมเห็นด้วยกับแนวคิ ดของ
การจัดการขยะในชุมชน เพราะทางพื้นที่ตำบลตูม ยังไม่มีรถเก็บขยะ และมีชาวบ้านนำขยะมาทิ้งบริเวณริม
ทาง ทำให้เกิดมลพิษ ผมขอเสนอวัดพรมราชเป็นต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านมาศึกษาและ
นำมาปรับใช้   

ที่ประชุม - รับทราบ –  

  ๑๐.๒ เรื่อง ต้นไม้ล้มหลังวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 

ประธาน  เชิญ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ ชี้แจง 

อบต.เกรียงไกร เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านดอนจันทร์ มีชาวบ้านแจ้งว่ามีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า บริเวณหอพักหลังวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จึงแจ้งให้
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม นำเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องออกไปตรวจสอบ 

๑๐.๓ เรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ดิฉันนางกฤติกา ไชยชวคุปต์ หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ 
อาศัยอำนาจตาม มาตราที่ ๖  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นหรือใช้สิทธิ์ ได้อย่างถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น ดังนั้น เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างมีระบบ และถูกต้อง องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๓ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ และม ีการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสาร ผ ่านทางเว ็บไซต์  
www.abttoom.com , E-mail.อบต.ตูม , และ เฟสบุ๊ค อบต.ตูม 

http://www.abttoom.com/


ที่ประชุม  รับทราบ 

  ๑๐.๔ เรื่อง ระบบกล้องวงจรปิด 

อบต.ธนพร เรียน ประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ดิฉันนางธนพร ฉ่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๕ อยาก
ทราบว่าระบบกล้องวงจรปิดของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมที่ชำรุด ใช้การได้ปกติหรือยัง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ดิฉันนางกฤติกา ไชยชวคุปต์ หัวหน้าสำนักปลัด ทางดิฉัน และเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบระบบกล้อง
วงจรปิด ในพ้ืนที่ตำบลตูม พบว่าเกิดความชำรุดเสียหาย และได้รายงานไปยังผู้บริหารเพื่อพิจารณาแก้ไข  

รองนายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำ
ชุมชน ผมนายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของกล้องวงจรปิด ในช่วงของ
นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดคนก่อน ได้ให้ช่างเข้ามาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด และพบว่า
ปัจจุบันระบบกล่องชำรุดไม่สามารถใช้การได้ ดังนั้นทางผู้บริหารจึงเห็นชอบให้มีการติดตั้งใหม่ โดยจะลด
จำนวนจุด จากเดิม ๑๖ จุด โดยจะติดตั้งจุดที่สำคัญ  

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๑๐.๕ เรื่องการป้องกันอันตรายจากถนนสาย ๒๐๗๒     

ผญ.ไพโรจน์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายไพโรจน์ จุลผักแว่น ผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ผมได้รับเรื่องจากชาวบ้านที่ใช้
เส้นทาง ถนนสาย ๒๐๗๒ ในการสร้างรั้วหนามข้างบริเวณไหล่ทางทำให้ เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
และผมได้ไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดินที่สร้างรั้วรวดหนามและเจ้าของที่ดินรับทราบและรับปากว่าจะดำเนินการ
แก้ไข 
ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอกล่าวปิดประชุม 

ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.   

                

  

 

         

 

 



 
 


