
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันที่  ๒๕  เมษายน  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 นางจุไรรัตน์  ทองรอด               นักพัฒนาชุมชน 
๘ นางฐิติพรรณ  แย้มโพธิ์กลาง  นักจัดการงานทั่วไป 
๙ นายกิตติศักดิ์  แทนสระน้อย   นักทรัพยากรบุคคล 
๑๐ นายปิยะ  วีระศร                    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑ นางสุทารัตน์  พุดดอน   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๒ นางสาวอาภาภรณ์  ศรีชำนาญ     นักวิชาการคลัง 
๑๓ นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช      นักวิชาการพัสดุ 
๑๔ นายทักษ์ดนัย  ยาตะคุ  นายช่างโยธา 
๑๕ นางธงชัย  สิงหวิสัย                 นายช่างโยธา 
๑๖ นายสมหมาย  ประโรกิจจักร์ คนงานทั่วไป 
๑๗ นางโชติกา  ซอพรมราช             คนงานทั่วไป 
๑๘ นางสาวพิมพ์ปวีณ์  อ่ำอินทร์ ผู้ช่วยพัสดุ 
๑๙ นางสาวมณีรัตน์  ชดตะคุ  คนงานทั่วไป 
 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม นายสำรวย กายจะโปะ เลขานุการสภาฯ 
ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายสมนึก แรมฉิมพลี 
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี๓ เรื่องการติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี๔ เรื่องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๕ 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกท่านผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีภารกิจสำคัญในการ
ปฏิบัติงานเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



รับทราบ ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและ ประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำ
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม
และงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
ประธาน ขอบคุณนายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธาน เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.ช่าง เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่๑ ให้กับทาง
สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่๑ ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผมขอชี้แจง ดังนี้   
 

 
 
 
 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ขนาดกว้าง 6 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ ให้มีมาตรฐานความ ยาว 5,670 เมตร เส้นทางสัญจร
ป่าชุมชนต าบลตูม เชื่อม ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก
ต่อบ้านหนองปรือ ต าบลง้ิว ไหล่ทางหินคลุกกว้าง และปลอดภัย

ข้างละ 1 เมตร พร้อม เพ่ิมข้ึน
วางท่อระบายน้ า 
 ø 1 เมตร จ านวน 
10 ท่อน 3 จุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

 

 
 
 
 
 

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 5 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ให้มีมาตรฐานความ ยาว 670 เมตร เส้นทางสัญจร
บ้านหนองปลิงต าบลตูม ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก
เชื่อมต่อบ้านหนองชุมแสง ไหล่ทางหินคลุกกว้าง และปลอดภัย
ต าบลสุขเกษม ข้างละ 0.50 เมตร เพ่ิมข้ึน

พร้อมต่อเติมความยาว
ท่อลอดเหล่ียม
จ านวน 6 เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 8 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ลาดยางเอสฟลัทติก ให้มีมาตรฐานความ ยาว 650 เมตร เส้นทางสัญจร
คอนกรีตจากบ้านสวนหอม ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนา 0.05 เมตร ไปมาสะดวก
ต าบลตูมเชื่อมต่อบ้านสุขัง พร้อมตีเส้นจราจร และปลอดภัย
ต าบลตะคุ แบ่งช่องทางและไหล่ เพ่ิมข้ึน

ทาง

4 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 6 เมตร 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ให้มีมาตรฐานความ ยาว 2,130 เมตร เส้นทางสัญจร
ป่าชุมชนไปจรดถนน ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนา 0.15 เมตร ไปมาสะดวก
ลาดยางข้ึนวัดคลองตะคร้อ ไหล่ทางหินคลุกกว้าง และปลอดภัย
หมู่ท่ี 3 ข้างละ 1 เมตร เพ่ิมข้ึน

พร้อมวางท่อระบายน้ า
 ø 1 เมตร จ านวน 

 10 ท่อน 2 จุด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือสูบเพ่ือการเกษตร ก่อสร้างระบบสูบน้ า 2,500,000  -  -  -  - เพ่ิมรายได้ ประชาชนเพ่ิม กองช่าง
สูบน้ าบาดาลด้วยพลังงาน บริเวรพ้ืนท่ีไม่น้อย บาดาลพร้อมวางท่อ และลดต้น รายได้
แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ กว่า 150 ไร่ ส่งน้ าบริการน้ าไม่น้อย ทุนในภาค

กว่า 150 ไร่ ก่อสร้าง การเกษตร
ในท่ีดินของ
นางสาวพัชรินทร์
หลงศรีภูมิ

6 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือสูบเพ่ือการเกษตร ก่อสร้างระบบสูบน้ า 2,500,000  -  -  -  - เพ่ิมรายได้ ประชาชนเพ่ิม กองช่าง
สูบน้ าบาดาลด้วยพลังงาน บริเวรพ้ืนท่ีไม่น้อย บาดาลพร้อมวางท่อ และลดต้น รายได้
แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ กว่า 150 ไร่ ส่งน้ าบริการน้ าไม่น้อย ทุนในภาค

กว่า 150 ไร่ ก่อสร้าง การเกษตร
ในท่ีดินของ
นางสมพร  ไม้สูงเนิน

7 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือสูบเพ่ือการเกษตร ก่อสร้างระบบสูบน้ า 2,500,000  -  -  -  - เพ่ิมรายได้ ประชาชนเพ่ิม กองช่าง
สูบน้ าบาดาลด้วยพลังงาน บริเวรพ้ืนท่ีไม่น้อย บาดาลพร้อมวางท่อ และลดต้น รายได้
แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ กว่า 150 ไร่ ส่งน้ าบริการน้ าไม่น้อย ทุนในภาค

กว่า 150 ไร่ ก่อสร้าง การเกษตร
ในท่ีดินของ
นางอุบล  สร้อยตะคุ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ เพ่ือบริการการสูบน้ า ประกอบการติดต้ัง 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 ประชาน กองช่าง
พลังงานทดแทนเศรษฐกิจ การเกษตร ของกลุ่ม ระบบสูบน้ าพลังงาน ประหยัด
ฐานราก กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ แสงอาทิตย์แบบ ค่าใช้จ่าย
 1  - 30  1  - 30 เคล่ือนท่ีแบบรถเข็น

ขนาด 340 วัตต์

ประกอบการติดต้ัง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

ระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคล่ือนท่ีแบบรถเข็น
ขนาด 3,060 วัตต์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังและประกอบ เพ่ือแจ้งข้อมูล ประกอบเคร่ือง ภายในหมู่บ้าน 500,000 1 สาย ประชาชน กองช่าง
เคร่ืองเสียง(เสียงตามสาย) ข่าวสารทาง ขยายเสียง สวนหอม รับทราบข้อ

บ้านสวนหอม  หมู่ท่ี 14 ราชการแก่ ขนาดไม่น้อยกว่า มูลข่าวสาร

ประชาชน 25,000w. ต่างๆ โดยเร็ว

ล าโพงขยายเสียง
จ านวน 20 จุด
เดินสายสัญญาณ
ไม่น้อยกว่า
1,300 เมตร

500,000รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

 
 
 
 
 
 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอ ติดต้ังเสาไฟฟ้าใน 7,500,000 7,500,000  -  -  - มีความ ประชาชนโดย กอง
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ และเพ่ิมความปลอดภัย ระยะทางรวม สะดวก รอบมีแสงสว่าง ช่าง
จากทางเข้าบ้านสวนหมาก ในชีวิตและทรัพย์สินของ 4,200 เมตร และ เพียงพอและได้

ต าบลตูมเชื่อมต่อบ้าน ประชาชน ใช้เสาไฟฟ้าจ านวน ปลอด รับความปลอดภัย

ดอนทะยิงต าบลง้ิว 168 ต้น ภัย ในชีวิตและ

ในการ ทรัพย์สิน

เดิน
ทาง

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอ ติดต้ังเสาไฟฟ้าใน 6,500,000 6,500,000  -  -  - มีความ ประชาชนโดย กอง
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ และเพ่ิมความปลอดภัย ระยะทางรวม สะดวก รอบมีแสงสว่าง ช่าง
จากทางเข้าบ้านหนองปลิง ในชีวิตและทรัพย์สินของ 3,600 เมตร และ เพียงพอและได้

ต าบลตูมเชื่อมต่อบ้าน ประชาชน ใช้เสาไฟฟ้าจ านวน ปลอด รับความปลอดภัย

สุขังต าบลตะคุ 144 ต้น ภัย ในชีวิตและ

ในการ ทรัพย์สิน

เดิน
ทาง

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอ ติดต้ังเสาไฟฟ้าใน 8,640,000  -  -  -  - มีความ ประชาชนโดย กอง
ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ และเพ่ิมความปลอดภัย ระยะทางรวม สะดวก รอบมีแสงสว่าง ช่าง
จากทางเข้าบ้านโนนวังหิน ในชีวิตและทรัพย์สินของ 2,400 เมตร และ เพียงพอและได้

(ทางหลวง 2072) ต าบล ประชาชน ใช้เสาไฟฟ้าจ านวน ปลอด รับความปลอดภัย

ตูม เชื่อมต่อบ้านหนองปรือ 96 ต้น ภัย ในชีวิตและ

ต าบลง้ิว ในการ ทรัพย์สิน

เดิน
ทาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 
 
 
 

ประธาน ขอบคุณนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่๑ 

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างระบบ N.14.665439 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีน้ า ประชาชน กองช่าง
การบริหารจัดการน้ าประปา มีน้ าอุปโภค-บริโภค ประปาบาดาล E.101967666 ประปา มีน้ าสะอาด
หมู่บ้านด้วยระบบอัจฉริยะ บริเวณป่าชุมชน สะอาด ไว้อุปโภค-

ขนาดใหญ่มาก ราคาถูก บริโภค
เพ่ือบริการท้ัง ใช้
หมด 16 หมู่บ้าน
และต าบลใกล้
เคียง

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือสูบน้ าเพ่ือการ ก่อสร้างระบบ N.14.665897 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 มีน้ า ประชาชน กองช่าง
สูบน้ าบาดาลด้วยพลังงาน เกษตรบริการพ้ืนท่ี สูบน้ าบาดาล E.101.969896 ประปา มีน้ าสะอาด
แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 150 ไร่ พร้อมวางท่อ สะอาด ไว้อุปโภค-

ส่งน้ าบริการไม่ ราคาถูก บริโภค
น้อยกว่า 150 ไร่ ใช้
ก่อสร้างในท่ีดิน
ของ น.ส.น้ าทิพย์
กล่ันสระน้อย

3 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือแก้ปัญหาการ ระบบประปา N1623099 120,000,000    ประชาชน ประชาชน กรมบาดาล
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ขาดแคลนน้ าอุปโภค ขนาดใหญ่ E819955 ท้ัง 16 มีคุณภาพ อบต.ตูม
แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเน่ือง บริโภค และลดค่า จ านวน 1 ระบบ หมู่บ้าน ชีวิตท่ีดีข้ึน
มาจากพระราชด าริ(ระยะ ใช้จ่ายให้แก่ พร้อมระบบส่งน้ า มีน้ า

ท่ี 3 ) บ้านดอนจันทน์ ประชาชนท้ัง 16 ด้วยท่อภายใน สะอาด

หมู่บ้าน ต าบล ตามแบบ คุณภาพ

ของกรมบาดาล ดี ใชไ้ด้

ก าหนด ตลอดท้ังปี

175,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000รวม  3 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เหตุผล การเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ปัจุบัน เปล่ียนแปลง

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าบ้านประจวบฟาร์ม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าบ้านประจวบฟาร์ม 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงาน
ปลาดุกไปนาพ่อใหญ่แก้ว หมูท่ี 1 ปลาดุกไปนาพ่อใหญ่แก้ว หมูท่ี 1 ความเป็นจริงตามสภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม

พ้ืนท่ี และการโยธา
กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉล่ีย 0.15 เมตร 2. เพ่ือน าไปจัดท างบ
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ประมาณรายจ่ายปี 2566
เลขท่ี ท1-10 เลขท่ี ท1-10

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ต้ังไว้ 315,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ 315,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2567 (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เหตุผล การเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ปัจุบัน เปล่ียนแปลง

2 โครงการก่อสร้างถนนดินสายข้างบ้านนายช่วยถึงเหมือง โครงการก่อสร้างถนนดินสายข้างบ้านนายช่วยถึงเหมือง 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงาน
บุงา บ้านโนนวังหิน หมู่ท่ี 2 บุงา บ้านโนนวังหิน หมู่ท่ี 2 ความเป็นจริงตามสภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม

พ้ืนท่ี และการโยธา
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร 2. เพ่ือน าไปจัดท างบ
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ประมาณรายจ่ายปี 2566
เลขท่ี ท1-10 เลขท่ี ท1-10

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ต้ังไว้ 420,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ 420,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2567 (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่๑ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี๕ เรื่องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๕ 
ประธาน เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.ช่าง เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑ ให้กับทาง
สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑ ด้าน
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผมขอชี้แจง ดังนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เหตุผล การเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ปัจุบัน เปล่ียนแปลง

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(ลงดินพ้ืนทาง) สายหน้าบ้าน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(ลงดินพ้ืนทาง) สายหน้าบ้าน 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงาน
หนางเจียง นาเมืองรักถึงบ้านนายประมวล จันทร์พรมราช หนางเจียง นาเมืองรักถึงบ้านนายประมวล จันทร์พรมราช ความเป็นจริงตามสภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม
หมู่ท่ี 15 หมู่ท่ี 15 พ้ืนท่ี และการโยธา

2. เพ่ือน าไปจัดท างบ
กว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ประมาณรายจ่ายปี 2566
หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อ คสล.  Ø0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อ คสล.  Ø0.40 เมตร
จ านวน 4 ท่อน ตามแบบ อบต.ตูม ก าหนด จ านวน 4 ท่อน ตามแบบ อบต.ตูม ก าหนด

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ต้ังไว้ 30,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ 30,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2567 (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เหตุผล การเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ปัจุบัน เปล่ียนแปลง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหอพัก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหอพัก 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงาน
นายสุรพล พุทธรักษา ถึงบ้านนางต๋ิม ถนนสายหลัง นายสุรพล พุทธรักษา ถึงบ้านนางต๋ิม ถนนสายหลัง ความเป็นจริงตามสภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย บ้านดอนจันทน์ หมู่ท่ี 15 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย บ้านดอนจันทน์ หมู่ท่ี 15 พ้ืนท่ี และการโยธา

2. เพ่ือน าไปจัดท างบ
กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ประมาณรายจ่ายปี 2566
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.ตูม ก าหนด ตามแบบ อบต.ตูม ก าหนด

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ต้ังไว้ 875,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ 875,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2568 (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เหตุผล การเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ปัจจุบัน เปล่ียนแปลง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงาน
นางวาสนา อะถมพรมราช ถึงบ้านนายมานะ ปลอดกระโทก นางวาสนา อะถมพรมราช ถึงบ้านนายมานะ ปลอดกระโทก ความเป็นจริงตามสภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม

พ้ืนท่ี และการโยธา
กว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี กว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 2. เพ่ือน าไปจัดท างบ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร  ตามแบบมาตราฐาน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร  ตามแบบมาตราฐาน ประมาณรายจ่ายปี 2566
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท1-10 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท1-10
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ต้ังไว้ 84,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ 84,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2570 (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เหตุผล การเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ปัจจุบัน เปล่ียนแปลง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มท่ี 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มท่ี 5 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงาน
จากบ้านนางศรีไพ  รักชัย   ถึง ท่ีสวนนายจรูญ พูนขุดทด จากบ้านนางศรีไพ  รักชัย   ถึง ท่ีสวนนายจรูญ พูนขุดทด ความเป็นจริงตามสภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม
หมู่ท่ี 14 หมู่ท่ี 14 พ้ืนท่ี และการโยธา

2. เพ่ือน าไปจัดท างบ
กว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี กว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี ประมาณรายจ่ายปี 2566
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตราฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มาตราฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
เลขท่ี ท1-10 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย เลขท่ี ท1-10 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570)
ต้ังไว้ 567,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้ังไว้ 567,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2570 (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2566



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
ประธาน ขอบคุณนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑ 
ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี๖ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี๒๕๖๕ 
ประธาน เชิญนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
รองนายก เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขออนุมัติโอน
งบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
งบประมาณตั้งไว้ ๔,๐๑๖,๘๘๐ บาทงบประมาณคงเหลือถ่ายโอน ๑,๖๖๐,๐๑๐ บาทขอโอนลดจ่ายเงิน 
๑๙,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ี
ผู้บริหารจำนวน ๑ ตัว จากรายละเอียด ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๒x๙๐x๑๑๐ ซ.ม. (กว้างxยาวxสูง) มีพนักพิง หุ้ม
หนังแท้ ที่วางแขนไม้ มีล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ำได้  ขาไม้ ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ 

ล าดับท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) เหตุผล การเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
ปัจจุบัน เปล่ียนแปลง

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน  2  เคร่ือง  คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน  1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรท่ี  4 แผนงาน
จ านวน  2  เคร่ือง  ความเป็นจริงตามสภาพ ด้านการศึกษา การศึกษา

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) พ้ืนท่ี ศาสนา วัฒนธรรม
ต้ังไว้ 50,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 25,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2. เพ่ือน าไปจัดท างบ ประเพณี

(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2569 (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2566 ประมาณรายจ่ายปี 2566

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570)  
ต้ังไว้ 25,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2567

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรท่ี  4 แผนงาน
จ านวน  2  เคร่ือง จ านวน  2  เคร่ือง ความเป็นจริงตามสภาพ ด้านการศึกษา การศึกษา

พ้ืนท่ี ศาสนา วัฒนธรรม
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566 - 2570) 2. เพ่ือน าไปจัดท างบ ประเพณี
12,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 12,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประมาณรายจ่ายปี 2566
(พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2569 (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2567



ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เกี่ยวกับขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ระเบียบวาระที่๗ เรื่องเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วย
  ไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม (ขั้นรับหลักการ) 
ประธาน เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามท่ีสถานี
สูบน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำบ้านตูม โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยตั้งแต่ได้รับการถ่ายโอนได้ดำเนินการบริหารโครงการ โดยการผสมผสานกับ
ภาคประชาชนมาโดยตลอดเพื่อเป็นการจัดหาข้อมูลปัญหาต่างๆในการดำเนินการ และปัจจุบันได้รวบรวม
ข้อมูลปัญหาในการดำเนินการ ประกอบกับได้มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ สอบถามความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ กองช่างจึงขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติเรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตูม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงจัดทำร่ างจากข้อมูลในการ
ประชุมผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการโดยได้จัดร่างตามเอกสาร ดังนี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) 
(๗) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกาศร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตูม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
หลักการ 

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำบ้านตูม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

เหตุผล 
  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้รับมอบถ่ายโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำบ้านตูม  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  รับผิดชอบการ
บริหารจัดการเองทั้งหมด  จึงออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ประกอบกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดทำตัวอย่างการจัดทำข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น  เป็นแบบในการตราข้อบัญญัติ  เพื ่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และตราข้อบัญญัติให้แตกต่าง



จากตัวอย่างได้ตามความเหมาะสมและความต้องการในแต่ละพื้นที่  จึงสมควรออกข้อบัญญัติว่าด้วยการ
บริหารกิจการสถานีสูบน้ำบ้านตูม  พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ
บ้านตูม  จึงตราเป็นข้อบัญญัตินี้ 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตูม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
.............................................. 

  โดยเป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เรื ่องการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๖๕  เพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตูม  และเกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกผู้ใช้น้ำ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ 
(๑) (๗) และมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒    องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  จึงออกข้อบัญญัติโดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  และนายอำเภอปักธงชัย ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เรื่องการบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ำบ้านตูม พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบัญญัติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เป็นต้นไป 

 
หมวดที่ ๑ 

ข้อความทั่วไป 
  ข้อ ๓  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม                     
  “สถานีสูบน้ำ”  หมายถึง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตูม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานชลประทานที่ ๘  กรมชลประทาน  และรวมถึงสถานีสูบน้ำที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมได้ก่อสร้างข้ึนเองด้วย   
  “เกษตรกรรม”  หมายความว่า การทำนา  ทำไร่  ทำสวน  ประมง  เลี้ยงสัตว์  หรือ
เกษตรกรรมประเภทอ่ืน ๆ 
  “คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำของสถานีสูบน้ำใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
  “สมาชิกผู้ใช้น้ำ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ทำการเกษตรใน
เขตพ้ืนที่บริหารของสถานีสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบล และได้สมัครสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยผู้นั้นจะ
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรมหรือในฐานะผู้เช่าก็ได้ 



  ข้อ ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการความข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
ระเบียบบังคับ ประกาศ  คำสั่ง  เกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 
  ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  คำสั่ง  เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวดที่ ๒ 

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ 
  ข้อ ๕  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตูม  เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
  ข้อ ๖  การใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำ  ให้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาให้ใช้น้ำเพ่ือการอ่ืนได้  โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม
หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
  ข้อ ๗  ผู้ใดประสงค์ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำ ให้ยื่นความประสงค์เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำ
ต่อคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำของสถานีสูบน้ำ   หรือยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ ๘  ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   (๑)  เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   (๒)  มีพ้ืนที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตบริการของสถานีสูบน้ำขององค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับทำการเกษตรกรรม  หรือในฐานะผู้เช่าก็ได้ 
  ข้อ ๙  ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำ  ให้ยื่นความประสงค์เป็นหนังสือต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบล  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  หนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้บริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ให้เป็นไปตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด 
  ข้อ ๑๐  เพ่ือประโยชน์แก่การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ และการบริการประชาชน  องค์การ
บริหารส่วนตำบล  มีอำนาจที่จะผ่อนผันการดำเนินการตามข้อ ๙  ตามเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด 
  ข้อ ๑๑  การพิจารณาอนุญาตให้เดินเครื่องสูบน้ำแต่ละครั้ง  และระยะเวลากำหนดการ
เดินเครื่องสูบน้ำแต่ละวันให้เป็นไปตามประกาศท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
  องค์การบริหารส่วนตำบล  อาจพิจารณาให้เดินเครื่องสูบน้ำนอกเวลาตามเวลาก่อนได้     
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและหรือประโยชน์แห่งการบริหารกิจการสูบน้ำ 
  ข้อ ๑๒  สมาชิกผู้ใช้น้ำมีหน้าที่เปิดท่อจ่ายน้ำ  และดูแลปล่อยน้ำเข้าคลองไส้ไก่  และเข้า
พ้ืนที่เกษตรของตนเอง และดูแลไม่ให้มีสิ่งกรีดขวางทางน้ำ  หรือมีการลักขโมยน้ำระหว่างการสูบน้ำ 



  ข้อ ๑๓  เมื่อพบความเสียหายของระบบน้ำ หรืออาคารประกอบให้สมาชิกผู้ใช้น้ำแจ้งความ
เสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือพนักงานสูบน้ำทันที 
  ข้อ ๑๔  อัตราค่าบริการสูบน้ำที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ  โดยจัดทำเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล   
  ข้อ ๑๕  กรณีมีการยกเลิกการใช้น้ำ หรือโอนให้ผู้อื่นต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบเป็นหนังสือและได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ำ  มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ำอยู่  และ
จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ได้รับผิดมอบหมายเรียกเก็บ 
  ข้อ ๑๖  การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำ  ต้องมีสมาชิกมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกผู้ใช้น้ำ
ทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม  และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
ในที่ประชุม 
  ข้อ ๑๗ ค่าธรรมเนียมของการขอใช้น้ำ การสมัครสมาชิก  ค่าปรับ  ค่าเชื่อมต่อการใช้น้ำให้
เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
  ข้อ ๑๘  ผู้ใดทำทรัพย์สินของสถานีสูบน้ำเสียหาย ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบล  และหากไม่ทำการชดใช้องค์การบริหารส่วนตำบล จะดำเนินคดีแก่ผู้กระทำดังกล่าว 
  ข้อ ๑๙  ผู้ใดทุจริตเอาน้ำสถานีสูบน้ำไปใช้  หรือกระทำใด ๆ ก็ตามโดยมิชอบเพ่ือเอาน้ำจาก
สถานีสูบน้ำไปใช้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะงดจ่ายน้ำทันทีและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามสมควรแก่กรณีด้วย  และองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินคดีแก่ผู้กระทำดังกล่าว 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
  ข้อ ๒๐  คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ  มีข้ึนเพื่อประสานงานระหว่างสมาชิกผู้ใช้น้ำกับองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
  คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ  มีประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวนหนึ่งคนและ
คณะกรรมการอีกไม่เกินห้าคน 
  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจแต่งตั้งประธานและเลขานุการกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยการ
เสนอชื่อจากสมาชิกผู้ใช้น้ำ  ของสถานีสูบน้ำ นั้น ๆ 
  การได้มาของคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำความวรรคสองให้เป็นไปตามประกาศท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด 
  ข้อ ๒๑  คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารสถานีสูบน้ำ  ดังนี้ 
           (๑) ประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับสถานีสูบน้ำระหว่างสมาชิกผู้ใช้น้ำกับองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
          (๒) ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเกิดจากบริการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
          (๓) รับสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพ้ืนที่บริหารสถานีสูบน้ำที่ตนรับผิดชอบ 



                            (๔) พิจารณาการจัดรอบเวรเพื่อจ่ายน้ำ และควบคุมการจ่ายน้ำให้สมาชิกโดยคำนึ งถึง
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของการบริหารสถานีสูบน้ำเป็นหลัก 
                            (๕) หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด (โดยผ่านการพิจารณาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อน) 
  ข้อ ๒๓  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
           (๑) เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
                             (๒) มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ 
                             (๓) มีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตตำบลตูม ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 
                             (๔) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต  ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 
           (๕) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
                             (๖) ไมเ่ป็นบุคคลที่หูหนวก  หรือตาบอด หรือเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
                             (๗)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
          (๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระทำผิดการทุจริต  และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  ข้อ ๒๔  ประธาน และกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำมีวาระดำรงตำแหน่งวาระละ ๔  ปี  หรือละพ้น
ตำแหน่งตาม ข้อ ๒๕ 
  ข้อ ๒๕  ประธานและคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   (๓) ย้ายออกจากทะเบียนบ้านในเขตตำบลตูม 
   (๔) สิ้นสุดการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
   (๕) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒๓   
   (๖) ต้องโทษจำคุกฐานกระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่การกระทำผิดในคดีลหุโทษ 
หรือกระทำผิดโดยประมาท 
   (๗) ผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากตำแหน่ง  เพราะกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือสวัสดิ์ภาพของประชาชน  หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือ
เหตุผลสมควรอื่น   
  ข้อ ๒๖ เมื่อพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง  ให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง แต่
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบล อาจขยายระยะเวลาออกไปได้  หากไม่เกิดความเสียหายต่อการบริหารสถานีสูบน้ำ 

 



หมวดที่ ๔ 
การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน 

  ข้อ ๒๗  ให้สมาชิกผู้ใช้น้ำที่ใช้บริหารสถานีสูบน้ำ  นำเงินไปชำระค่าบริการสูบน้ำให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบล ณ  ที่ทำการบริหารส่วนตำบลด้วยตนเอง  ภายใน  ๗  วันนับแต่วันรับแจ้ง  หรือ
ภายในกำหนดเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด   
  ข้อ ๒๘  สถานีสูบน้ำอาจมีรายรับ  ดังนี้ 
   (๑) เงินค่าบริการสูบน้ำ 
   (๒) เงินค่าธรรมเนียม  เงินค่าปรับ 
   (๓) เงินบริจาค 
   (๔)  เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล 
  ข้อ ๒๙  สถานีสูบน้ำมีรายจ่าย  ดังนี้ 
   (๑) รายจ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการระบบการจ่ายน้ำ  การบำรุงรักษา  
ซ่อมแซมและขยายกิจการสถานีสูบน้ำ 
   (๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ เช่น ค่าจ้างเจา้หน้าที่ คา่วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆ 
  ข้อ ๓๐  รายได้ของกิจการสถานีสูบน้ำ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  และการเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบของทางราชการ 
  ข้อ ๓๑  รายจ่ายของสถานีสูบน้ำ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไข
เพ่ิมเติมและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบของทางราชการ   
  ข้อ ๓๒  กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องดำเนินการใด ๆ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ  หรือเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ประชาชน  และกรณีมิได้
กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการไปก่อนได้แล้วรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ทราบ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม (ข้ันรับหลักการ) หรือไม่ 
ประธาน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม (ข้ันรับหลักการ) 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการ ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบรับหลักการ ๐ เสียง 
 
 



ระเบียบวาระท่ี๘ เรื่องขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธาน เชิญ นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบตูมได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ติดตั้งเครนพร้อม
กระเช้าไฟฟ้า ได้ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น เนื่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕ ในแผนงาน ดังกล่าว ตั้งงบประมาณไม่ชัดเจน จึงขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คำชี้แจง ดังนี้ 
 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เดิมมีข้อความว่า “ตัวเครนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ 
เมตร” แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ “ตัวเครนสามารถยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (วัดจากพ้ืนดินถึงขอบกระเช้า) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๓๕ ลำดับที่ ๓๘  
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่๒และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
ประธาน ขอบคุณ นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธาน เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ๐ เสียง 
ประธาน ผมขอพักการประชุม และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
ร่วมกัน และเชิญเข้าร่วมประชุม ในเวลา ๑๓.๐๐ น.   
ระเบียบวาระที่๙ เรื่องเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วย
  ไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม (ขั้นแปรญัตติ) 
ประธาน ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีมติเห็นชอบเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม (ขั้นรับหลักการ) ในวาระ
แรก เสร็จสิ้นแล้วนั้น ให้สมาชิกศึกษารายละเอียด เพื่อนำมาพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม ในวาระที่๒ (ขั้นแปรญัตติ) และต้องมีผู้รับรอง
อย่างน้อย ๒ คน  



ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการยื่นเสนอคำแปรญัตติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง
การบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม หรือไม ่
ประธาน  ตามท่ีได้เสนอความเห็น เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านใดเสนอ
คำแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ และให้คงไว้ร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการ
บริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ใน
วาระท่ี ๒ (ข้ันแปรญัตติ) เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม ให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง
การบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม  
มติที่ประชุม  เห็นคงร่างเดิม  ๑๖ เสียง 
   ไม่เห็นคงร่างเดิม ๐ เสียง 
ระเบียบวาระที่๑๐ เรื่องเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วย
  ไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม (ขั้นลงมติ) 
ประธาน  ตามท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม ในวาระ  ๑  ขั้นรับหลักการและ
วาระที่ ๒ การแปรญัตติมาแล้ว บัดนี้จะเข้าสู่วาระ ๓ การลงมตินี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น  เกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม ขอมติที่
ประชุมว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการบริหารสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าโครงการสูบน้ำบ้านตูม นี้ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี๑๑ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๑๑.๑ เรื่องการประชุมประจำเดือน 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกท่านผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการประชุมสมัยสามัญ ที่ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ได้กำหนดในสมัยประชุม แล้วนั้น ในส่วนข้อราชการ ที่ทางอำเภอปักธงชัย ได้นัดประชุม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามข้อสั่งการของทางรัฐบาล ดังนั้นจึงมีความจำเป็น ที่ทางสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้องเชิญประชุมประจำเดือน เพ่ือให้สมาชิกรับทราบข้อราชการ การปฏิบัติต่างๆ
ตามนโยบายของทางรัฐบาล 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๑๑.๒ เรื่องการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกท่านผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้



ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา และวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ร้อยโทอนุชา        
ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอปักธงชัย พร้อมคณะได้ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลตูม พร้อมได้รับคำ
ชมเชยจากทางท่านนายอำเภอปักธงชัย ถึงการเตรียมความพร้อม และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของ อปพร, สมาชิกสภาฯ,ผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการเข้าเวร
ยาม ณ จุดบริการประชาชนตำบลตูม และผมขอขอบคุณ ทุกๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๑๑.๓ เรื่อง เงินบริจาคกู้ชีพ,กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธาน เชิญ นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 
หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชาวบ้านในพื้นที่
ตำบลตูมที่ได้ใช้บริการรถกู้ชีพ กู้ภัย หรือที่มิได้ใช้แต่มีความประสงค์ท่ีจะบริจาคเงินให้กับทางกู้ชีพตำบลตูม ใน
ส่วนของเงินบริจาคผมได้จัดทำเอกสาร รายรับ รายจ่าย เพื่อให้ตรวจสอบได้ ในส่วนของเงินบริจาคได้นำมาใช้
ประโยชน์ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อน้ำมันตัดหญ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ หรือใช้ในงานของกู้ชีพ และใน
การจัดทำบัญชีผมได้มอบหมายให้ นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ดำเนินการต่อ เพราะผม
ต้องไปดำรงตำแหน่งที่อ่ืน สมาชิกท่านใดได้รับเงินบริจาค ดังกล่าว สามารถนำส่งได้ที ่ นักพัฒนาชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๑๑.๔ เรื่อง ความคืบหน้าการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกท่านผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการยื่นเอกสารขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ยื่นเอกสารตามขั้นตอนการดำเนินการ และอาจมี
บางอย่างที่ยังตกลงเรื่องแนวเขตที่ดินกับทางวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ยังไม่ได้ข้อสรุป และผมได้เข้าไปปรึกษา
กับทางวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เพื่อหาทางออก และปัจจุบันได้ขอยุติเรื่องแนวเขต และทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับทางวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จะร่วมมือกันดำเนินการในการยื่นเอกสารขอใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบ ของทางราชการ ต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๑๑.๕ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างเกิดความชำรุด 
ประธาน เชิญ นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ 
อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯเพื ่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๒ ผมขอ
เสนอปัญหา เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านโนนวังหิน เกิดความชำรุดเป็นทางยาว นับได้ ๑๙ หลอด 
และยังไม่มีการดำเนินการซ่อมแซมแต่อย่างไร จึงขอแจ้งให้กับทางผู้บริหารรับทราบปัญหาของชาวบ้าน 



ประธาน เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านโนนวังหินผมได้เข้าไปตรวจสอบสาเหตุ เกิดจากการที่ ไม่มีระบบไฟฟ้าไหลผ่าน
มิเตอร์ไฟฟ้า และผมได้แจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย เพ่ือให้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ที่ประชุม รับทราบ 
  ๑๑.๖ เรื่อง หอกระจ่ายข่าวชำรุด 
ประธาน เชิญ นายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ 
อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯเพื ่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๒ ใน
ส่วนของหอกระจายข่าวบ้านโนนวังหิน ผมได้ยื่น เอกสารเพื่อให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบ และแก้ไขการชำรุด
แต่ยังไม่มีการแก้ไข ผมจึงเสนอปัญหาดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือขอให้ดำเนินการแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชน 
ประธาน เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วน
ของหอกระจายข่าวบ้านโนนวังหินผมจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของปัญหาอาจเกิดจากการ
ไม่มีความรู้ในการใช้งาน  และผมจะรีบดำเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ 
  ๑๑.๗ เรื่องการติดตั้งบานประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ 
ประธาน เชิญ นายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ 
อบต.ดาว เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯเพื ่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๗ ขอเสนอ
ปัญหาในหมู่บ้านเรื่องของบานประตูระบายน้ำในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๗ ยังไม่มีการมาติดตั้งบานประตู ดังกล่าว  
ประธาน เชิญ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วน
ของบานประตูระบายน้ำพื้นที่ หมู่ที่๗ ผมได้ติดต่อทางชลประทาน ให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว โดยทาง
ชลประทานได้รับปากว่าจะมีการดำเนินการ สร้างใหม่ โดยเรื่องนี้ได้ออกสำรวจ ผ่านมาแล้ว ๒ เดือน และผม
จะเร่งติดตามประสานงาน ให้อีกครั้ง 
 ที่ประชุม รับทราบ 
   
 
 



๑๑.๘ เรื่อง การจ่ายถุงยังชีพผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ในพื้นที่ตำบลตูม 
ประธาน เชิญ นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 
หัวหน้า สป. เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ใช้งบกลางในการดำเนินการ จัดซื้อถุงยังชีพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ เพ่ือแจกให้กับผู้
ที่ติดเชื้อโควิด ๑๙ ในพื้นที่ตำบลตูม และมีแนวโน้มว่า การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด๑๙ เป็นแนวกว้าง และ
งบประมาณในการจัดซื้อถุงยังชีพ คงเหลือ อาจไม่เพียงพอในการดำเนินการ ผมจึงอยากเสนอให้หยุดจ่ายถุงยัง
ชีพ สิ้นเดือน เมษายน นี้ 
ประธาน เชิญ นายแมน ก่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ 
อบต.แมน เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯเพื ่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายแมน ก่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่๑ ผมขอ
เสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้แจกจ่ายถุงยังชีพผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ในพื้นที่ ตำบลตูม ไปจนถึงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกท่านผม
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของงบประมาณ ในการจัดซื้อถุงยังชีพผู้ติดเชื้อ
โควิด ๑๙ นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ใช้งบกลางในการดำเนินการเบิกจ่าย โดยจะต้องดูงบประมาณ
คงเหลือ พร้อมกับจำนวนผู้ที่ติดเชื้อรายวัน ว่ามีเท่าไหร่ สอดคล้องกับงบประมาณท่ีเหลือ หรือไม่ เรื่องนี้ผมขอ
นำปรึกษากับทาง ผู้อำนวยการกองคลัง อีกครั้ง  
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.   

                 

 

 

 

                 

 

 

 

         



 
 
 
 
     
    


