
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
คร้ังที่ ๑ 

วันที่ ๓๐ กันยายน  25๖๔ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

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

ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายสำรวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก  
๘ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นายวิเชียรฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๖ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ ๘ 
๒๐ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘  
๒๑ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๐ 
๒๓ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๔ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๖ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๗ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 



๒๘ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๐ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๒ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 

 เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก
เข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภา ทำหน้าที่ประธาน
การประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน    กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.๐0 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

   ๑.๑ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก,และ
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธาน   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 และมาตรา 50 ประกอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ทวิ และ 58/1 ได้กำหนดคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
   1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
   2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 
25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำ
กว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 
   3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวัน
สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
   4. สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องสำเร็จ
การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
   1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
   2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 



   4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1) เป็นภิกษุ
สามเณร นักพรตหรือนักบวช (2) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ และ (4) 
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
   5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิ สมัครรับเลือกตั้ง 
   6. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
   7. เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ
หน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
   9. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   10. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริ ตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน
เป็นผู้ผลิตนำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน 
   11. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
   12. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
   13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
   14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
   15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
   16. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
   17. เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
   18. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับ
โทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
   19. เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง 5 ปี
นับถึงวันเลือกตั้ง 



   20. อยู ่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั ้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 
   21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิก
ถอน สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 
   22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   23. เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้
เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำ
กับหรือให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือ
ประโยชน์ส่วนตน ระหว่างกัน และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
   24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
   25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้ง
หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตน
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อม
เสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจาก
ตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
   26. ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
การสมัครรับเลือกตั้ง 
   ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้ 
หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
   1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 
   2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของ
ตนเองขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวนตามที่ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
   4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
   5. ใบรับรองแพทย์ 
   6. หลักฐานการศึกษา (กรณีสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) 
   7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่
สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการ
ไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี (2561 , 2562 , 2563) ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้ง 



ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง 
   1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1,000 บาท 
   2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2,500 บาท 
 ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตาม
มาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ในการสมัครรับเลือกตั ้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั ้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั ้งแต่ 20,000 บาท ถึง 
200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
   ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   - มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
   - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง 
   - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถึงวันเลือกตั้งและคุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
   - บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
   - เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
   - อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
   - ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย 
   - วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
   - มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
   - บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น 
   - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   - ใบขับข่ี 
   - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ   

ที่ประชุม  - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม  -รับรอง - 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โครงการ
   ก่อสร้าง พื้นฐานกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 



นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ  ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ตามที่สภาฯองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมได้ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และได้มีประกาศเรียกประชุมสภาฯจากทางอำเภอปักธงชัย นั้น ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้มีความจำเป็นกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี โดยมีโครงการก่อสร้างพื้นฐาน 
ทั้งหมด ๓ โครงการ ดังนี้ 
   ๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน คสล.ถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 
๑๔ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐.เมตรผิว
จราจร คสล.กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต จำนวน ๒๐ บ่อ และขยายถนน คสล.
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๖ 
   ๒.โครงการขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อสายใหม่ป่าตะแบกไปสวนหอม หมู่ที่ ๗ 
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดโครงการกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเลขที่ ท๑-๐๑และวาง
ท่อ คสล.ลอดใต้ถนนเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ ตามแบบ
แบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๒-๐๓ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๘ 
   ๓.โครงการดาดเหมืองคอนกรีต สายบ้านยายพร หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท 
ขนาดปากเหมืองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๔๖๐ เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๓ 
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้าง พ้ืนฐานกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือไม ่

ประธาน   ถ้าไม่ม ีผมขอมติที ่ประชุมเห็นชอบหรือไม่ในการพิจารณาขออนุมัต ิก ันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   ๕.๑ เรื่อง ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

ประธาน   เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง  
หน.สน.ปลัด  เรียนประธาน รองนายก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมข่าวสารของทางราชการ อาศัย
อำนาจตาม มาตราที่ ๖  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน



ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
หรือใช้สิทธิ์ ได้อย่างถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ดังนั้น 
เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างมีระบบ และถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม หมู่ที่ ๓ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๐๔๕๐ 
โทรสาร ๐๔๔-๐๐๐๔๕๒ และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.abttoom.com , E-mail.
อบต.ตูม , และ เฟสบุ๊ค อบต.ตูม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๕.๒ เรื่อง แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด 

ประธาน   เชิญ ส.อบต.ประเสริฐ โครวัตร ชี้แจง 

ส.อบต.ประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ข้าราชการ  ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ ผมขอ
แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่ที่ ๑ เกิดความชำรุดเสียหายอยากให้ทางกองช่างออกตรวจสอบและแก้ไข 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ  ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนนี้ให้ทาง สมาชิก
สภาในพ้ืนที่ได้ยื่นเอกสารมายังกองช่าง เพ่ือรับการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว    

ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน   เชิญ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

   ๕.๓ เรื่อง เหมืองชำรุด 

ประธาน   เชิญ ส.อบต.ประเสริฐ โครวัตร ชี้แจง 

ส.อบต.ประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ข้าราชการ  ผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  หมู่ที่ ๑ ได้รับ
ข่าวจากชาวบ้านให้สอบถามถึงการดำเนินการซ่อมแซมเหมืองที่ชำรุด ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนนี้ผมจะ
ประสานกองช่างออกตรวจสอบ เพ่ือรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ ่มเติม ข้อราชการ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุม ในครั้งนี้   

ประธาน   ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น 
                

http://www.abttoom.com/


         


