
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ / ๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๘ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๙ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๑๐ นายธีรวุธ  พลตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๑๑ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๒ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๓ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๔ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๕ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๖ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๗ 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 นางกฤติกา ไชยชวคุปต์  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวพัสตราภร์ ศิริวงษ์  นักวิชาการเกษตร 
๔ นางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย นักวิชาการศึกษา  
๕ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแลว้โดย
มี นายสมนึก แรมฉิมพลี ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

  ๑.๑ เรื่อง คำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง  

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
เชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้วางกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นที่ส่งเสริมความมีคุณภาพบุคคลกร ให้
ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบการประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นการถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธาน  กิจกรรม การแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ภาย แนวคิด ZERO Tolerance 
คนไม่ทนต่อการทุจริต โดยให้สมาชิกทุกท่านแสดงสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณ ดังนี้ 
  

    คำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

   ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ)............................................................. ............................................... 
ขอกล่าวคำปฏิญาณว่า 
          ๑. ข้าพเจ้าจะร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื ่อนำพาบ้านเมืองไปสู ่ความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน 



          ๒.  ข้าพเจ้าจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น และจะประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต 
          ๓. ข้าพเจ้าจะเคารพกฎหมาย กติกาและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด จะร่วมมือเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคม ที่มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล 
          ๔. ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยม การติดสินบน จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เอาประโยชน์
ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 

  ๑.๒ เรื่อง โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ข้าว 

ประธาน  กรมการข้าวได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเข้าถึง และได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจาก
กรมการข้าวทั่วประเทศ โดยเกษตรกร สามารถเข้าร่วมโครงการได้ผ่านกลุ่มเกษตร และสถาบันเกษตรกร เช่น 
ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ในราคาตามหลักเกณฑ์ของกรมการข้าวที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ชาวนา
ได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสำหรับการเพาะปลูก และขยายพันธุ์ รายละเอียดตามเอกสารที่ทางนักวิชาการเกษตร ได้
แจกให้กับทางท่านสมาชิก ได้ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่สนใจร่วมโครงการ ได้ยื่นเอกสารที่ทาง นักวิชาการ
เกษตร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน ขอให้พิจารณารายงานการประชุมตามลำดับครับ เริ่มจาก ๒.๑ ก่อน  

  ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  

ประธาน  เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตรวจเอกสารรายงานการประชุมที่แจกให้ล่วงหน้าแล้ว 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 
๑ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑    

มติที่ประชุม  รับรอง 

๒.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ หลังที่ ๒ 

ประธาน  เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตรวจเอกสารรายงานการประชุมที่แจกให้ล่วงหน้าแล้ว 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 
๒ หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒    

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
-ไม่มี- 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
-ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

๕.๑เรื ่องรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

ประธาน  ในวาระนี้ทางคณะผู้บริหารได้จัดส่งรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ไปแล้วเป็นรูปเล่มการประเมินครั้งนี้ดำเนินการโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นการประเมินประจำปีพ.ศ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้  

๑.ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบการประเมิน 
๒.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมโดยภาพรวม 
๓.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมจำแนกตาม

งานที่ให้บริการ 
๔.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือซักถามหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มีถือว่าท่านสมาชิกรับทราบตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ที่ประชุม รับทราบ 

๕.๒เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

ประธาน  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะพิจารณาในระเบียบวาระนี้ขอเชิญ
เลขานุการสภาได้ชี้แจงกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องเชิญครับ 

เลขานุการสภา เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบรริหารส่วนตำบลตูมผม
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการ
จ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ถ ึง ๒๕๕๗  ศ ูนย ์ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมตามรายละเอียดตามหนังสือ โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม



สาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  

โดยเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แล้วให้เสนอญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการ ในการประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นสอบถามอธิบายเสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอภิปรายชี้แจงตอบข้อ
ซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นในตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต  

ประธาน  ลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

นายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ 
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)  ให้รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่ง ได้
จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้งภายใน เดือน 
ธันวาคม ของทุกปี 
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อคณะผู้บริหาร  ดังนี้ 
 

 ๑. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้จำแนกการพัฒนาออกเป็น              
๖ ยุทธศาสตร์ ๑๑ แผนงาน  ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอปักธงชัย  
 

                   สรุป  แผนพัฒนาท้องถิ่น ,แผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑,๒,  แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์   

  - จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มีจำนวน 
๑๗๔ โครงการ    
 - จำนวนกิจกรรม/โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ
โครงการเพิ่มเติมแผน (ฉบับที่ ๑,๒) จำนวน ๗๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๕๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 - จำนวนกิจกรรม/โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม
จ่ายเงินโครงการเพิ่มเติมแผน (ฉบับที่๑,๒) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 
๒๔.๗๑  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๕ 



 ๓. ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan: รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๕  

  - จำนวนโครงการที ่ปรากฏอยู ่ในแผนพัฒนา และอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นฯ แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑,๒)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๗๔ โครงการ    
  - จำนวนโครงการท ี ่ดำเน ินการแล ้ว เสร ็จ  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                             
จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ของแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
  - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔๓ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๑ ของแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔. ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 - ควรบรรจุโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และความสามารถในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือให้การคิดคำนวณร้อย
ละ มีคะแนนที่เพ่ิมข้ึน และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา            
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการในแต่ละปีมากขึ้น  เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 - ตัวเลขร้อยละและจำนวนโครงการที่มีตัวเลขน้อย เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ต้องรอการ
จัดสรรเงินงบประมาณและอุดหนุน จึงจะสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งในประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) ทำให้หลายโครงการจะต้องยกเลิกการดำเนินงาน 
 - จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ มีจำนวนมากแต่ ไม่ได้นำไปบรรจุในข้อบัญญัติทั ้งหมด 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีข้อจำกัด ทำให้ประสิทธิภาพ จำนวนร้อยละต่ำ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มีท่านใดอธิบายถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ที่ประชุม รับทราบ  

๕.๓ เรื ่องรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ในสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภา เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบรริหารส่วนตำบลตูมผม
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบล มาตรา๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบาย ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมต ิทั้งนี ้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ ผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล กรณีที ่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และรอง



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถูกยุบตาม มาตรา ๕๓ ปล่อยให้
เนิ ่นช้าไปจะกระทบผลต่อประโยชน์สำคัญของรัชกาล หรือราษฎรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะ
ดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว  ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลการประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กระทำโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้ ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายใน ๗ วัน โดยให้นำวิธีการแก้คำสั่งทางปกครอง เพ่ือหนังสือตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า  นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

ประธาน  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูง
เนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน 
๒๕๖๕ กระผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ตามนโยบายที ่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เมื ่อวันที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ ๒๕๕๒ 
และมาตรา๕๘/๕ วรรค๕ ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหาร และการดำเนินกิจการภายใน
การบริหารส่วนตำบลตูมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี กระผมจึงขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานการบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ -  กันยายน ๒๕๖๕) ที่ผ่านมาดังนี้  

 

 



องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๐๕,๑๐๗ 
บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยรายละเอียดตามเอกสารที่ผมได้แจกให้กับท่าน 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามหรือไม่เชิญครับ 

ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามหรืออภิปรายถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมรับทราบ
เมื่อรับทราบแล้วผมจะได้ส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

  ๖.๑ เรื่อง กำหนดการโครงการดูงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธาน  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง 

นายก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ ไม้สูง
เนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้ 

กำหนดการ 
โครงการดูงานด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                                                                               

ระหว่างวันที่  ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕                                                                                                

 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิตที่พอเพียง จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้าน

บัวเทิง การท่องเที่ยวเชียงเกษตรนิเวศศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านบัวเทิง จังหวัดอุบลราชธานี 
********************************************************** 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  การแต่งกายชุดสุภาพ 
เวลา ๐๔.๐๐ น.    พร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมและเดินทางไปศึกษาดูงาน  
    จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมรับประทานอาหารเช้า                            
เวลา ๐๙.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน และเข้ารับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพ่ือชีวิต
    ที่พอเพียง แบ่งตามฐานดูงาน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                       
เวลา ๑๒.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                                  
เวลา ๑๓.๐๐ น.   เดินทางไปที่พัก ณ อารยารีสอร์ทโขงเจียม ริเวอร์ไซด์ ตำบลโขงเจียม  
    อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี                                                           
เวลา ๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น ณ อารยารีสอร์ทโขงเจียม ริเวอร์ไซด์   
    ตำบลโขงเจยีม อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  และพักผ่อนตาม    

อัธยาศัย 
 



วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ การแต่งกายชุดสุภาพ 
เวลา ๐๗.๐๐ น.   รับประทานอาหารเฃ้า ณ อารยารีสอร์ทโขงเจียม ริเวอร์ไซด์   
    ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี                                             
เวลา ๐๘.๐๐ น.    เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางศึกษาดูงาน                                                           
เวลา ๐๙.๐๐ น.    ศึกษาดูงาน และฟังบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านบัวเทิง 
    การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านบัวเทิง 
    ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี                                    
เวลา ๑๒.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                                   
เวลา ๑๓.๐๐ น.    เดินทางกลับ                                                                                        
เวลา ๒๐.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารเย็น                                                                            
เวลา ๒๑.๐๐ น.    เดินทางถึงองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ  :  กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด   

          : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.   

            


