
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

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

ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก อบต.ตูม 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๕่ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๑ นายสุรสิทธิ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นางสาวเพียรไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๗ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๙ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๑ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 



๓๒ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๓ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางสาวสมคิดตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖ สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักกงานธุรการ 
   
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภา ท าหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  - รับรอง เป็นเอกฉันท์ – 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 

  ๔.๑ เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดี 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมด้วยส านักพระราชวังได้มี
ประกาศ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ก าหนดประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของ
ประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ ๔-



๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยจะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั้นสุทไธสวรรย์ประสาท เพ่ือให้พสกนิกรเฝ้าทูลระ
อองธุรีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
  ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภัคดี  และชื่นชมพระบารมี
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งได้ศึกษา
เรียนรู้โบราณราชประเพณี และพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.สนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาศ
เรียนรู้ด้านพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการ
จัดท าโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ส าคัญ ในด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน 
  ๒.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือประชาชนทั่วไปได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ก็อาจด าเนินโครงการจัดศึกษาดูงานโดยเฉพาะโครงการเฉลิม
พระเกียรติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ๓.กรณีการสนับสนุนกิจการของจังหวัด/อ าเภอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ดังนี้  
  ๓.๑.กรณีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ หรืองานด้านอ่ืนๆให้
พิจารณาด าเนินการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
  ๓.๒.กรณีการสนับสนุนกิจการของจังหวัด/อ าเภอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๓.๓.กรณีจังหวัด/อ าเภอ ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เป็นวิทยากรโครงการ/กิจการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกค าสั่งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเดินทาง
ไปราชการและเบิกค่าใช้จ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓.๔กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับจังหวัด/อ าเภอ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการน าประชาชน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้พิจารณาเบิก
ค่าใช้จ่ายโดยให้ถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕  

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุก  

ประธาน  เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง   



นางสุภาวดี เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขอชี้แจง 
ดังนี้  
 
ข้อความเดิม 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง   จ านวน  21,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 -(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558) 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่  296  ล าดับที่ 43) 
 

ข้อความใหม่ ที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
แผนงานการศึกษา งบบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน  1 เครื่อง   จ านวน   
21,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  



(1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย 
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

(2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย 
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 -(เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558) 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่  296  ล าดับที่ 43) 
 (อ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน มีนาคม  2562 
ประกาศ ณ วันที่  15  มีนาคม  2562) 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุก 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายขาดจ านวน ๑๕๙,๐๐๐.๔๗ บาท จากการสอบราคาซื้อ
    รถยนต์ น ามาสั่งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ ขนาด ๔ ประตู และมีแรงม้าไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๑๔,๐๐๐ บาท แต่ในการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ ผู้ชนะการสอบ
ราคา ได้ขายรถยนต์ในราคา ๖๕๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเหลืองบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐.๔๗ บาท โดยน างบประมาณที่
เหลือจากการสอบราคารถยนต์มาตั้งจ่ายในรายการใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  
 



ครุภัณฑ์ส านักงาน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  1. โต๊ะท างาน ท าด้วยไม้ ขาเหล็ก มีลิ้นชัก 2 ข้าง ซ้าย-ขวา มีลิ้นชัก 2 ข้าง ซ้าย – ขวา 
ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร   จ านวน 2 ตัว  ตัวละ 4,200 บาท  เป็นเงิน 8,400 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) 
หน้าที่ 16 ล าดับที่ 5 
  2. เก้าอ้ีนั่งท างาน แบบมีล้อเลื่อน มีเท้าแขน ขาเหล็ก  ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 45 
เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร จ านวน จ านวน 26 ตัว ตัวละ 2,000 บาท  เป็นเงิน 52,000 บาท (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) หน้าที่ 
17 ล าดับที่ 12 
  3. โต๊ะประชุม ท าด้วยไม้ TOP PVC  ประกอบด้วย 
 - โต๊ะประชุม ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร  สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 6 ตัว 
ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  
 - โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2562 ) หน้าที่ 17 ล าดับที่ 13 
  4. เครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 34,000 บาท 
 1.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  12,000 บีทียู 
 2.  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 3.  เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
 4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้ งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 5. มีความหน่วงเวลาท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 
4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
 8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
  (1) ชนิดติดผนังขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท  

(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) 
หน้าที่ 16 ล าดับที่ 8 

  5. ถังเก็บน้ าท าจาก PVC ขนาด 2,000 ลิตร  จ านวน 1 ใบ  เป็นเงิน  2,500  บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) 
หน้าที่ 22 ล าดับที่ 52 



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท เป็นเงิน  
700 บาท 
 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO /IEC  7816 

ได ้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 

1.8 Volts  ได้เป็นอย่างน้อย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2562 ) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 4 

  2.  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 

1/2562 ) หน้าที่ 15 ล าดับที่ 17 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  1. ซิงค์สแตนเลส 2 หลุม มีก๊อก มีชั้นวางของ 2 ชั้น  ขนาดยาว 118 เซนติเมตร กว้าง 
50 เซนติเมตร สูง 79 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) หน้าที่ 17 ล าดับที่ 16 
  2.  เครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ  มอเตอร์ขนาด 80 วัตต์  ปริมาณน้ า 33 ลิตร/นาที จ านวน  
1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500  บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 6 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  1.  ไมค์ลอยโปรยูเทค  จ านวน  2 ชุด  เป็นเงิน 8,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) หน้าที่ 21 ล าดับที่ 55 
  2.  ไมค์ลอย  จ านวน  1 ชุด  เป็นเงิน  3,900 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) หน้าที่ 21 ล าดับที่ 56 



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
  1.  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท เป็นเงิน  
700 บาท 
 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO /IEC  7816 

ได ้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 

1.8 Volts  ได้เป็นอย่างน้อย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2562 ) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 4 

  4.  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็น
เงิน  2,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว 
   - รองรับความละเอียดการแสดงไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel 
   - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz 
   - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
แผนงานบริหารการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  1.  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท เป็นเงิน  
700 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO /IEC  7816 

ได ้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 

1.8 Volts  ได้เป็นอย่างน้อย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2562 ) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 4 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
แผนงานเคหะและชุม   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุม    
  1.  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท เป็นเงิน  
700 บาท 



คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO /IEC  7816 

ได ้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 

1.8 Volts  ได้เป็นอย่างน้อย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2562 ) หน้าที่ 16 ล าดับที่ 4 

  2.  สแกนเนอร์ ส าหรับเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,200บาท เป็นเงิน  
3,200 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A 4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2562 ) หน้าที่ 19 ล าดับที่ 29 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
แผนงานเคหะและชุม   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุม    
  1. โต๊ะท างาน ท าด้วยไม้ ขาเหล็ก มีลิ้นชัก 2 ข้าง ซ้าย-ขวา มีลิ้นชัก 2 ข้าง ซ้าย – ขวา 
ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร   จ านวน 2 ตัว  ตัวละ 4,200 บาท  เป็นเงิน 8,400 บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) 
หน้าที่ 18 ล าดับที่ 25 
  2. เก้าอ้ีนั่งท างาน แบบมีล้อเลื่อน มีเท้าแขน ขาเหล็ก  ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 45 
เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร จ านวน จ านวน 2 ตัว ตัวละ 2,000 บาท  เป็นเงิน 4,000 บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ) หน้าที่ 18 
ล าดับที่ 26 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบขออนุมัติ ใช้ เงินเหลือจ่ายขาดจ านวน 
๑๕๙,๐๐๐.๔๗ บาท จากการสอบราคาซื้อรถยนต์ น ามาสั่งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประธาน  เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจง 

ผอ.กองช่อง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระผม  
นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



บ้านบุพระเมืองไปบ้านคลองวัด หมู่ที่ ๖ ต าบลตูม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑,๖๖๙,๐๐๐ บาท โดยการท าสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ว.อภินันท์ ในวงเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท มีงบประมาณคงเหลือจ านวน ๖๒๙,๐๐๐ บาท จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติ ใช้ งบประมาณเหลือจ่ายเ พ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย                
บ้านบุพระเมือง – บ้านตูม – บ้านบุพระเมือง หมู่ที่ ๖ ต าบลตูม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๖๒๙,๐๐๐ บาท 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุพระเมือง – บ้านตูม – บ้านบุพระเมือง 
หมู่ที่ ๖ ต าบลตูม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร 
งบประมาณ ๖๒๙,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมตามหนังสืออ าเภอปักธงชัยที่ 
นม.๐๐๒๓.๒๕/ว๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคา ๒๕๖๒ 
รับทราบประกาศส านักพระราชวัง ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เตรียมความ
พร้อม กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินงานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งถือเป็นภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยหากมีการมอบหมายภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
โดยใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ จ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้
จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือ
แสดงออกถึงความจงรักภัคดี ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม จึงท าโครงการรายละเอียด ดังนี้   

 
 

ชื่อโครงการ:  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี       
 บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนร่วมแสดงความจงรักภักดี  และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยให้จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมประดับธงชาติ 



ธงสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชภิเษก  พุทธศักราช 2562  เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ  โดยพร้อมเพียงกัน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  2.2  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  2.3  เพื่อเฉลิมพระเกียรติโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

3. วิธีด าเนินการ 
  3.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  3.2 ประชุมวางแผนในการจัดงานฯ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  3.3 ด าเนินการตามโครงการ 

4. วิธีด าเนินการ 
๔.๑   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร ฯ 
 

5. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่ในการด าเนินการโครงการ 
  1.  แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตามอัธยาศัย 
  2.  ประดับธงชาติและตกแต่งสถานที่ส านักงานและตามหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลตูม 
  3. กิจกรรม 5 ส.  
    - ท าความสะอาดส านักงานทั้งภายนอกและภายใน 
    - ท าความสะอาดห้องน้ าและบริเวณโดยรอบ 
  4.  กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
  5.  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

6. งบประมาณ 
จ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ส านักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ รายจ่าย
การจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี2562ดังรายการต่อไปนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ภายใต้
งบประมาณท่ีตั้งไว้) 

 1.  ธงชาติ  ขนาด ๖๐x๙๐ จ านวน  400 ผืน     ผืนละ  60 x 400 = 24,000 บาท 

 2.  ธงสัญญาลักษณ์ขนาด ๖๐x๙๐  จ านวน  400  ผืน    ผืนละ 70 x 400 = 28,000 บาท 

 3.  เสาไม้  ขนาด 1.50  จ านวน 800 ต้น ต้นละ 65 x ๘00 = 52,000 บาท   

 4.  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 2.50 x 3.85 เมตร กรอบไฟเบอร์ลายไทยสีทอง ฐานเหล็กสีทอง พาน
พุ่มเงิน-ทอง ไฟเบอร์ 1 คู่ ตราสัญลักษณ์ ไฟเบอร์กลาส ครุฑไฟเบอร์กลาส  พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์อิงเจ็ท 
out door ลงบน PVC  ไวนิล  ป้ายทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส ชื่อหน่วยงายงานท าด้วยสติ๊กเกอร์ติดบน
แผ่นอะคิลิคพร้อมติดตั้ง  จ านวน 2  ซุ้ม เป็นเงิน 118,000 บาท 



 5.  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร กรอบไฟเบอร์ลายไทยสีทอง ฐานเหล็กสีทอง พาน
พุ่มเงิน-ทอง ไฟเบอร์ 1 คู่ จ านวน 1  ซุ้มตราสัญลักษณ์ ไฟเบอร์กลาส ครุฑไฟเบอร์กลาส  พระบรมฉายา
ลักษณ์ พิมพ์อิงเจ็ท out door ลงบน PVC  ไวนิล  ป้ายทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส ชื่อหน่วยงายงานท าด้วย
สติ๊กเกอร์ติดบนแผ่นอะคิลิคพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 139,000 บาท 

 6.  ตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ไม้อัด ขนาด กว้าง 64 ซ.ม. สูง 93 ซ.ม. 
จ านวน  1 ชิ้น  เป็นเงิน 490 บาท 

 ๗.ผ้าสีขาว เหลือง ขนาด ๖๐ หลา จ านวน ๔ ม้วน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
    

รวมค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น   3๖7,490 บาท(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้และเบิกจ่ายตามที่เป็นจริง) 
 

8.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

9.1ประชาชนได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

9.2 ประชาชนและหน่วยงานรัฐเกิดความรัก ความสามัคคีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมจิตใจท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมถวายพระเกียรติ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการเห็นชอบขออนุมัติใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม น ามาสั่งจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี       
 บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง อ่ืนๆ 

  ๙.๑ เรื่อง การท าความดีจิตอาสาเนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ประธาน  ในส่วนของวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภัคดี ผมขอเสนอการ
ท ากิจกรรมท าความสะอาดวัด เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภัคดี และความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ของ
ประชาชนในต าบลตูม ส่วน วัน เวลา สถานที่ จะขอประชุมและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๙.๒ เรื่อง การสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  

 



นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในส่วนของการบริหาร
ประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มีโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถหน้าห้องประชุม องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เพ่ือที่จะรองรับการให้บริการของประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพ่ิมเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   

       

          
        

 
 
 
 

 
 
  
 
 
  


