
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๑ 

วันที่  ๓๑  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์  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 นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๒ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๔ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๕ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖ นายสมหมาย ประโรกิจจักร์ คนงานทั่วไป 
 



   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชมุเรียบร้อยแลว้ โดยมีนายสมนกึ แรมฉิมพลี ทำหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้   
    

ประธาน   กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่อง การขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ 

ประธาน   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพ่ือแก้ไขแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เนื่องจาก
ไม่สามารถพิจารณาได้ทันภายในสมัยประชุมที่กำหนด 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ วรรคสี่ จึงเสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติขยาย
เวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ออกไปอีก ๑๕ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี๔ ประจำปี๒๕๖๕ครั้งที่ ๑ 
ประธาน   ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เชิญสมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้แจกให้ทราบ
ล่วงหน้าแล้ว เชิญพิจารณา ครับ 
ประธาน   มีสมาชิกสภา ฯท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๒ ในการรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม่  
ประธาน   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรอง ๑๕ เสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

๕.๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธาน   ในระเบียบวาระที่ ๕ ขอให้พิจารณาเรียงตามลำดับจะพิจารณาระเบียบวาระที่ 
๕.๑.๑ ก่อน ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมสิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอญัตติ ครับ 

นายก   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
เชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  หลักการ 
  ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
  เหตุผล 
  เนื่องจาก/โดยที่ เนื่องจากสำนักปลัดมีคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ 
ทั ้งคอมพิวเตอร์บางตัวก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้และมีภาระงานจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้งานทำให้
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจำเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ด้งนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข 
  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๒,๖๒๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๒,๖๒๐ บาท 
รวมโอนลด ๖๘,๐๐๐ บาท 
โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 



งบลงทุน 
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
โครงการ/รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คำชี้แจง  งบประมาณรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

๑. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมาลผล จำนวน ๒ 
เครื่อง เครื่องละ ๒๓,๐๐๐ รวมเป็นเงิน ๔๖,๐๐๐บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกน
เสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ 
หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

๑.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

๒.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

-  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 

  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 

  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย 

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

  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 

  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

  -  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) 

  -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth 

 



๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๒,๐๐๐บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน(๘ 
Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต ้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด 
Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth 

  รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  ระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๖ ดังกล่าวข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธาน   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้อภิปรายหรือซักถามครับ 

ประธาน   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่านใดอภิปราย ผมขอความเห็นใน
วาระนี้ครับ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอญัตติขอให้ยกมือ ครับ 

 



มติที่ประชุม  อนุมัต ิ  ๑๕  เสียง 

   ไม่อนุมัต ิ -  เสียง 

   งดออกเสียง   เสียง 

ประธาน   ต่อไปเป็นการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของกองคลัง การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้จะใช้ระเบียบเช่นเดียวกับการพิจารณาในระเบียบวาระ
ที่ ๕.๑.๑ ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
นายก   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
เชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หลักการ   
ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เหตุผล   
  เนื่องจาก/โดยที่ เนื่องจากกองคลังมีคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  เครื่อง  ที่ชำรุดไม่สามารถใช้
งานได้และมีภาระงานจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้งานทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน .  จึง
จำเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
  โอนลด  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 

งบดำเนินงาน 
  ค่าตอบแทน 

โครงการ/รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

รวมโอนลด  ๒๓,๐๐๐  บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน 
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
โครงการ/รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คำชี้แจงงบประมาณรายการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All 

In  One  สำหรับงานประมวลผล  ราคา  ๒๓,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  เครื่อง   
 
 
 



คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน 

(๑๒ Thread)  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 ๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถใน

การใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
 ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่......๒๓,๐๐๐.............บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

(ระบุแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ตั้งงบประมาณรายการใหม่ไว้) 

ระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 

๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.    ๒๕๖๖   ดังกล่าวข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ  

ประธาน   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมท่านใดต้องการอภิปรายผมจะขอ
ความเห็น สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามท่ีท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลตูมได้เสนอญัตติ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ  ๑๕  เสียง 

   ไม่อนุมัต ิ -  เสียง 

   งดออกเสียง -  เสียง 



๕.๒ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 

ประธาน   เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาวาระนี ้

เลขานุการ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมสิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ 
๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ประธาน   เชิญท่านนายกเสนอญัตติ ครับ 

นายก   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
เชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ ๒๕๖๖  - ๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อเป็นการปฏบิัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ ๒๕๔๘ แก้ไข
ฉบับปัจจุบันข้อ ๒๒ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในการประชุมคราวนี้
รายละเอียดตามอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน 

ประธาน   เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อภิปราย หรือซักถาม ครับ 

ประธาน   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือซักถาม ผมจะขอให้สภาฯพิจารณา ครับ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๖ 

 

 



มติที่ประชุม  อนุมัต ิ  ๑๕  เสียง 

   ไม่อนุมัต ิ -  เสียง 

   งดออกเสียง   เสียง 

๕.๓ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

ประธาน  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอญัตติ ครับ 

นายก   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนาย
เชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยสำนักปลัด  ขอเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่๑/๒๕๖๖ เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องจากว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
ให้ถูกต้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วน
ที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และ ข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  
ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจนุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามท่ีเห็นสมควรและให้นำ
แนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย  รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  เรื ่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  ซึ่งปัจจุบัน ได้มีประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ราชกกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๖๕ แล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามอกสาร
ที่แจกให้กับทุกท่าน 

ประธาน   เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อภิปราย หรือซักถาม ครับ 

ประธาน   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือซักถาม ผมจะขอให้สภาฯพิจารณา ครับ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

 



มติที่ประชุม  อนุมัต ิ  ๑๕  เสียง 

   ไม่อนุมัต ิ -  เสียง 

   งดออกเสียง   เสียง 

๕.๔ เรื ่อง ปรึกษาหารือการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ ประจำปี ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป 

ประธาน   ก่อนพิจารณาปรึกษาหารือให้เลขานุการสภาฯได้ชีแจงกฎหมายระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

เลขานุการ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมสิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ ๒๕๓๗ มาตรา ๕๓ ในปี ๑ ให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกิน ๔ สมัยวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๕๔) หมวด ๒ การประชุม ข้อ 
๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี
โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้กำหนด สมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ 
ดังนี้ 

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
สมัยที่มีการประชุมทั่วไป  

   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๖ สมัยที่มีการประชุมการจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงแผน และเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
สมัยที่มีการประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
สมัยที่มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

ประธาน   ถ้าไม่มี สรุปว่าในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี ๒๕๖๖ 
กำหนด ๔ สมัย ยืนตามการวาระประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  



ประธาน   ต่อไปเป็นการหารือระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป 
เชิญท่านสมาชิก เสนอ ครับ 

นายเกรียงไกร   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๑๕ ผมเสนอการประชุมสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ ใน วันที่ ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗   

ประธาน   ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน 

นายดาว   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ รับรอง
การประชุมสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ ใน วันที่ ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗   

นายศักดา   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายศักดา อ่ำอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๔ 
รับรองการประชุมสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ ใน วันที่ ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗   

ประธาน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม ่

ประธาน   ถ้าไม่มีเป็นอันว่าการประชุมสมัยสามัญสมัยที ่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันเริ่ม
ประชุมสามัญ ปี ๒๕๖๗ การประชุมสมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน คือระหว่าง วันที่ 
๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

   ๖.๑ เรื่องสอบถามการดำเนินการสอบเขตเหมือง  

นายบงกช  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๑๐ ผมขออนุญาตสอบถามในการดำเนินการสอบเขตเหมืองซึ่งทางกระผมได้ยื่นเอกสารมายังกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมไม่ทราบว่าขณะนี้การดำเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว 

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผอ.กองช่าง ในส่วนของการดำเนินการด้านการสอบ
เขตเหมืองนั้นทางกองช่างต้องประสานกับทางหัวหน้าสำนักปลัดเพื่อประสานงานกับทางที่ดินในส่วนของการ
ดำเนินการจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ที่ประชุม  รับทราบ 

๖.๒ เรื่องสอบถามการดำเนินการเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม  



นายบงกช   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๑๐ ผมอยากสอบถามในส่วนของกำหนดการในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมไม่
ทราบว่าการดำเนินการถึงขั้นตอนใดเพ่ือที่จะได้ประสานกับทางนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันในการฝึกซ้อมกีฬา  

นางสุภาวดี   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในส่วนของการ
ดำเนินการในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ติดปัญหาเรื่องของเอกสา รของ
นักกีฬาโดยนักกีฬาหมู่ที่ ๘ ยังไม่ยื่นเอกสารดังนั้นถ้าเอกสารยังไม่ครบก็ไม่สามารถที่จะจัดรายการแข่งขันได้
และวันนี้ดิฉันอยากขอความเห็นชอบที่ประชุมในส่วนของการยื่นเอกสารของนักกีฬาถ้าวันนี้หมู่บ้านใดยื่น
เอกสารไม่ครบขออนุญาตตัดการแข่งขันนั ้นออก เพื ่อที ่จะได้ดำเนินการจัดแมทแข่งขันและให้ทันกับ
กำหนดเวลาในการจัดการแข่งขัน  

ประธาน   ในการส่งเอกสารของหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ภายในวันนี้ยังไม่ยื ่นเอกสารขอตัดกีฬานั้น
ออกไปเพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดแมททีมที่ส่งที่เหลือ  

พี่ประชุม  รับทราบ 

๖.๓ เรื่องการซ่อมแซมเหมืองคอนกรีตสายบุงาชำรุด  

นายเกรียงไกร   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๑๕ ในส่วนของเหมืองคอนกรีตสายบุงาชำรุดส่งผลกระทบให้ชาวนาในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรและผมได้
ยื่นเอกสารมายังกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดโดย ยังไม่มีการ
ซ่อมแซมหรือมีการแก้ปัญหาแต่อย่างใดและผมได้สอบถามพูดคุยกับทางชลประทานทางชลประทานได้ตอบว่า
เหมืองบุงาอยู่นอกเขตรับผิดชอบผมจึงขอเสนอปัญหาดังกล่าวมายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในการ
ดำเนินการแก้ไข  

นายวีรชน   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒
ในส่วนของเหมืองสายบุงานั้นกระผมได้สอบถามกับทางชลประทานชลประทานได้แจ้งว่าอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
พอผมสอบถามมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้รับแจ้งว่ายังไม่มีงบประมาณในการดำเนินการดังนั้นผม
อยากทราบว่าเหมืองบุงาอยู่พิกัดความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมหรือของหน่วยงานใดกันแน่
เพ่ือที่ผมจะได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมเหมือนบุงาที่ชำรุด  

นายก    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม       
ผมนายเชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของความเดือดร้อนของเกษตรกรในพ้ืนที่ผม
มิได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และผมได้ประสานกับทางกองช่างให้ทางกองช่างออก
สำรวจและหาแนวทางแก้ไข  



นายบุญชอบ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผอ.กองช่าง ในส่วนของการออกพื้นที่ในการ
ตรวจเหมืองคอนกรีตสายบุงาที่เกิดการชำรุดทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมยังไม่มีงบประมาณในการ
ดำเนินการซึ ่งงบประมาณเราได้โอนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในส่วนของปัญหาเร่งด่วนดังนั ้นผมจะเร่ง
ดำเนินการจัดหางบประมาณในการดำเนินการแก้ไข และในส่วนนี้ผมจะนำกระสอบทรายในการดำเนินการ
แก้ไขในขั้นตอนแรก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านไปก่อน  

ที่ประชุม  รับทราบ 

๖.๕ เรื่องบานหมุนเปิด - ปิดเหมืองชำรุด 

นายดาว    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ ผมขอ
แจ้งปัญหาของทางชาวบ้าน ในส่วนของบานหมุนเปิดปิดระบบน้ำเหมือง เกิดการชำรุดและทางชลประทานยัง
ไม่ได้มาดำเนินการแก้ไขในส่วนนี้ จึงแจ้งมาในที่ประชุมโครงการบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อที่จะได้ดำเนินการ
แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผอ.กองช่าง ทางกองช่างจะออกสำรวจเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขและจะเสนอทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในการพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

๖.๖ เรื่องถนนชำรุด 

นางจิตติมา   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางจติติมา เผยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖ 
ดิฉันขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่ถนนหลังวัดต้องขอขอบคุณทางกองช่างและ
ทางท่านนายกที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากถนนชำรุดหลังจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมและยังเหลือในพ้ืนที่
ของถนนคุ้มครองลึกยังไม่ได้มีการดำเนินการจึงแจ้งมาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมเพ่ือ
รับทราบและดำเนินการแก้ไข 

นายก    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมผมนาย
เชาว์ ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขถนนหมู่ ๖ ถึงหมู่ 
๑๒ เรายังไม่ได้ดำเนินการเพราะเป็นเส้นทางน้ำเส้นทางฝายโดยเราได้ออกสำรวจพ้ืนที่ร่วมกับชลประทานและ
ได้ประสานงานกับทางกองช่างเพ่ือที่จะออกพื้นที่ชี้แจงชาวบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงฝายชลประทานเพื่อที่จะหา
ข้อตกลงในการดำเนินการ 

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผอ.กองช่าง ในส่วนของการดำเนินการลงพื้นที่



ผมได้ตั้งเป้าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่โดยเนื่องจากมีงานต่างๆที่มีความเร่งด่วนจึงเกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินการผมขอระยะเวลาอีก ๒ อาทิตย์โดยจะนัดหมายกับทางชลประทานและนัดหมายกับทางเจ้าของพ้ืนที่
โดยออกสำรวจร่วมกัน และหาข้อตกลงโดยขอให้ผู้นำชุมชนช่วยนัดหมายเจ้าของพ้ืนที่ได้มาพูดคุยทำข้อตกลงที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมและจะลงพ้ืนที่จริงอีกครั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

๖.๗ เรื่องไฟฟ้าสายดับ 

นายเกรียงไกร   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ 
๑๕ ผมอยากสอบถามในการดำเนินการเชื่อมสายไฟมายังหมู่บ้านคลองวัดซึ่งปัจจุบันเราได้เชื่อมมิเตอร์จากทาง
วัดพรหมราชและจะเสนอถ้าจะผ่านเชื่อมมิเตอร์บริเวณบ้านผู้ช่วยอ้อจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรเพราะใน
เส้นทางวัดมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบถึงหมู่บ้านดอนจันทร์ถ้า
ดำเนินการได้ก็จะส่งผลดีโดยไม่ต้องผ่านเส้นทางวัดพรหมราช 

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผอ.กองช่าง ในส่วนของการดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงแนวสายไฟผมจะต้องประสานงานกับทางการไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขการดำเนินการดังกล่าว
เดี๋ยวจะให้คำตอบอีกครั้งว่าการดำเนินการดังกล่าวจะได้หรือไม่และในส่วนของมีสมาชิกบางท่านขอเพ่ิม
หลอดไฟบริเวณกู้ชีพการดำเนินการในปีงบประมาณนี้ยังดำเนินการมิได้เพราะไม่ได้ตั ้งหรือกำหนดใน
แผนพัฒนาดังนั้นต้องมีการกำหนดในแผนพัฒนาจึงจะมีการดำเนินการได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

๖.๘ เรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาตลิ่งบริเวณต้นโพธิ์ บริเวณโรงเรียน  

นายใบ    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายใบ สุขตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ทาง
โรงเรียนได้ประสานกับทางผมในส่วนของการดำเนินงานป้องกันตลิ่งพังบริเวณต้นโพธิ์ข้างโรงเรียนยังมิได้มีการ
ดำเนินการจึงขอประสานมาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผอ.กองช่าง ในส่วนของพื้นที่บริเวณต้นโพธิ์ข้าง
โรงเรียนนั้นผมขอลงพ้ืนที่และสำรวจความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียนว่าต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมช่วยเหลือในส่วนใดและจะประสานกับทางชลประทานลงพ้ืนที่ในการหาทางช่วยเหลืออีกครั้ง  

 

 

 



๖.๙ เรื่องการดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  

นายสุรเชษฐ์    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายนายสุรเชษฐ์ ปิดตาคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มีงบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาทในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ตำบล
ตูมดังนั้นให้ผู้นำชุมชนได้สำรวจบ้านผู้ยากไร้ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว 

ประธาน   ปกติการประชุมครั้งที่แล้วในการประชุมสนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวน ๔๐,๐๐๐ 
บาทในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลตูมเราได้จัดอันดับของแต่ละหมู่บ้านตามความเร่งด่วนและตาม
ความเหมาะสมซึ่งหมู่บ้านต่อไปในการจัดลำดับที่จะได้รับเงินงบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาทคือหมู่บ้าน   
บุพระเมืองมีสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเชิญอภิปรายได้ 

นางหนูริ้ว  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หมู่ที่ ๔ ดิฉันขอเสนอบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ โดยมีผู้อาศัยเป็นผู้พิการและเป็นผู้สูงอายุสภาพบ้านทรุด
โทรมจึงเสนอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจเพื่อของบประมาณดังกล่าว 

ประธาน   ในส่วนของหมู่ที่ ๔ ที่ได้เสนอบ้านผู้ยากไร้เข้ามาจะดำเนินการหลังจากดำเนินการ
บ้านบุพระเมือง มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีก็ขอให้ดำเนินการดังนี้  

ที่่ประชุม  รับทราบ 

๖.๑๐ เรื่องปัญหาขยะบริเวณเส้นทางสาธารณะ  

นายแมน   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร เพื่อนสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูมหัวหน้าส่วนราชการ ผมนายแมน ก่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ 
ผมอยากเสนอการแก้ไขปัญหาขยะบริเวณหลังกู้ชีพไปทางบ้านทุ่งเสาธงมีประชาชนนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวน
มากบริเวณด้านข้างถนนดังนั้นอยากขอความคิดเห็นที่ประชุมว่าเราจะมีการดำเนินการอย่างไรในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขยะดังกล่าว  

นายสุรเชษฐ์    เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายนายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปัญหาการ
จัดการขยะเป็นนโยบายเร่งด่วนของทางผู้บริหารโดยผู้บริหารอาจจะดำเนินการโครงการทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่เร็วๆนี้และจะมีการดำเนินการจัดหากล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ฝ่า
ฝืนแนะนำขยะมาทิ้งบริเวณพื้นที่ราชการ และในส่วนของปัญหาขยะนั้นให้ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมดำเนินการในหมู่บ้านในโครงการถังขยะเปียกรถโลกร้อนเพื่อที่จะลดปัญหาดังกล่าวให้ชาวบ้านใน
พ้ืนที่ดำเนินการ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 



ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   

  

         

           

 

           

 

  

  

 
 


