
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๐ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  25๖๐ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

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

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชมุเรียบร้อยแลว้ โดยมีนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รอง
ประธานสภา ท าหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง แจ้งประธานสภาลาป่วย 
ประธาน  เนื่องด้วย นาย วิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ขอลา
ป่วยเนื่องจากได้ไปผ่าตัดดวงตาจึงมอบหมายให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาในการประชุมสมัยสามัญสมัย
ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๑.๒ เรื่อง สรุปการไปศึกษาดูงาน 
ประธาน  ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมของเราได้มีโอกาสไป
ศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ และได้น าความรู้จากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือมา
ปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลของเราผมอยากเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีการจัดท าวีดีทัศน์ 
ในการน าเสนอข้อมูลขององค์กรของเรา และพ้ืนที่ที่รับผิดชอบผลงานในการด าเนินการต่างๆเพ่ือเป็นการให้ 
ท้องถิ่นต่างๆที่มาเยี่ยมชม องค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้รับความรู้และได้รู้จักและเข้าถึงพ้ืนที่ต าบลตูมว่ามี
ความเป็นอยู่และมีการบริหารจัดการอย่างไง 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - รับรอง – 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ๓.๑ เรื่อง การติดกล้องวงจรปิด CCTV  
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมก็เล็งเห็นถึงความส าคัญ แต่ติดที่เรื่องงบประมาณในการจัดซื้อ ในงบการ
ติดตั้งต้องบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี โดยผมได้มอบหมาย ท่าน ส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมศึกษาในการขอใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด  เรียน ประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในการติดตั้งกล้อง



วงจรปิด CCTV ผมได้ศึกษากับองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ต่างๆ ยังไม่ได้มีการติดตั้ง ในส่วนของทาง
เทศบาลได้มีการติดตั้งเพราะได้ของบจากส่วนงานรัฐบาล ช่วงนี้ก าลังศึกษาการใช้งบประมาณ ถ้าท าการติดตั้ง
ต้องติดตั้งในส่วนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และมีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยกล้องจะต้องลากสายมาที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ในการใช้งบประมาณในการติดตั้ง ต้องท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือขอใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม ถ้า
ไม่ได้ ต้องรอปรับปรุงแผนงบประมาณ 
ประธาน  ขอบคณุ ปลัดส ารวย กายจะโปะ 
ประธาน  เชิญ ส อบต.บุญชอบ ชี้แจง 
ส อบต.บุญชอบ เรียน ประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่
ป่าตะแบก ในการท าประชาคมหมู่บ้านจะสามารถน าเงินจ่ายขาดมาใช้ในการติดตั้งกล้อง CCTV ไดห้รือไม ่
น.ส.ชลภัสสรณ์ เรียน ประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่มีเกียรติทุกท่านดิฉัน นางสาว ชลภัสสรณ์ พ่ึงสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประชาคม
ได้บรรจุในแผนงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ โดยการด าเนินการไม่ต้องใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม โดยออกส ารวจจุดที่
ล่อแหลมที่สุดและความจ าเป็นในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
ประธาน  ขอบคุณ นางสาวชลภัสสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประธาน  เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
ปลัด  เรียน ประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผม นายส ารวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ในการพิจารณา
อนุมัติ โอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ เคลื่อน เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณรายจ่ายส านักปลัด หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ บาท นั้นเนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในส่วนของส านักปลัดมีขนาด บีทียูมากเกินไป ส่งผลให้ไฟฟ้าในส านักปลัดเกิดความ
ช ารุดบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครื่องปรับอากาศ และมีการซ่อมแซมในอัตราสูง 

รายการเดิมแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

  ๑. รายการเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ บาท 
   คุณสมบัติ 

๑. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาติดตั้ง 
๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถท าความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู 

ต้องได้รับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 



๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากหน่วยงานเดียวกัน 

๔. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ ชนิดติดตั้งหรือแขวน / ชนิดติดผนัง 

๕. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๓๓ แจ้งตามหนังสือคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๓๓ และตามมตินโยบายแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับ
ประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

- ถ้าจ านวน บีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวน บีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)ผล

ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่า EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-  แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับยาว ๕ 

เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
๘. ค่าติดตั้ ง เครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้ งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 
- ชนิดตู้ติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท 
๒. รายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ 

บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 
คุณสมบัติ 
๑. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาติดตั้ง 
๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถท าความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู

ต้องได้รับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕  
๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากหน่วยงานเดียวกัน 
๔. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ

สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ ชนิดติดตั้งหรือแขวน / ชนิดติดผนัง 
๕. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๓๓ แจ้งตามหนังสือคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๓๓ และตามมตินโยบายแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับ
ประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

- ถ้าจ านวน บีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวน บีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)ผล

ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่า EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 



๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-  แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับยาว ๕ 

เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
๘. ค่าติดตั้ ง เครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้ งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 
- ชนิดตู้ติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ – ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท   
รายการที่ตั้งใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๔เครื่อง เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
๑. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาติดตั้ง 
๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถท าความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู 

ต้องได้รับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากหน่วยงานเดียวกัน 
๔. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ

สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ ชนิดติดตั้งหรือแขวน / ชนิดติดผนัง 
๕. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๓๓ แจ้งตามหนังสือคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๓๓ และตามมตินโยบายแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับ
ประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

- ถ้าจ านวน บีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวน บีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)ผล

ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่า EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-  แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับยาว ๕ 

เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
๘. ค่าติดตั้ ง เครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้ งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 
๑. ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๔,๕๐๐ บาท 
๒. ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท 



๓. ชนิดติดผนัง 
 - ขนาด ๑๒,๐๐๐ – ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท                          

ประธาน  ขอมติในที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ที่ประชุม - เห็นชอบเอกฉันท์ – 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า 
ประธาน  ตามท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้เสนอเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือ
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าวัดคลองตะคล้อเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เนื่องด้วยอ่างเก็บน้ าวัดคลอง
ตะคร้อ เกิดการช ารุดบริเวณด้านข้างโดยเกิดรอยรั่วท าให้น้ าที่กักเก็บไว้ไหลออกนอกอ่าง จากการส ารวจของ
ช่าง ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยต้องใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม และได้สอบถามกองคลังว่ามียอดเงินสะสมที่
สามารถน ามาแก้ไขได้จ านวน ๗,๔๘๐,๔๔๖.๐๑ บาท ในส่วนการซ่อมแซมให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง
รายละเอียดที่จะต้องมีการซ่อมแซม และต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่  
ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ผอ.กองช่าง เรียน ประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่มีเกียรติทุกท่านกระผมนายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง  โดยมีรายละเอียดโครงการ
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าวัดคลองตะคล้อ ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยรายละเอียดโครงการ ดังนี้  
  - รื้อดอนสันอ่างเก็บน้ ายาวรวมผิวจราจร ความยาวผิวทาง ๗๐.๐๐ เมตร ขนาดผิวทางกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ลึกถึงโพลงรูรั่วประมาณ ๕.๐๐ เมตร แล้วก่อสร้างสันเขื่อนกลับทางเดิม ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ใช้งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท โดยใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธาน  ขอบคุณ นายบุญชอบ จรจังหรีดผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายหรือไม ่
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเรื่อง ใช้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า 
ที่ประชุม - เห็นชอบเอกฉันท์ – 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
  ๖.๑  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
         ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559เป็นกฎหมายควบคุมการขอทานซึ่งมีลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยการขอเงินหรือ
ทรัพย์สินจากผู้อ่ืนเพ่ือเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความหรือการแสดงกิริยาอาการใด หรือการ
กระท าด้วยวิธีการใดให้ผู้อ่ืนเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้การแสดงความสามารถ  ไม่ว่าจะ
เป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือ
ทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการเรี่ยรายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร ไม่ถือว่าเป็นการขอทาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้ใดเป็นผู้แสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใด ตาม
มาตรา ๑๓ วรรคสามให้ผู้นั้นแจ้งเพ่ือเป็นผู้แสดงความสามารถตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และเมื่อ
จะท าการแสดงในพ้ืนที่ใด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่นั้น เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับแจ้งแล้ว



ออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ใดกระทาการฝ่าฝืน เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้น
หยุดหรือเลิกกระทาการ ดังกล่าวได้ 
  ๑. ผู้ท าก าไรขอทาน 
  บทลงโทษผู้กระท าการขอทานระวางโทษจ าคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาทกรณีหนี
ออกจากสถานคุ้มครองฯ: จ าคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับกรณีมีผู้ช่วยให้ผู้ท า
การขอทานหลบหนี : จ าคุก 2 ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับกรณีมีการใช้ก าลังประทุษร้ายใช้
อาวุธ จ าคุก 4 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ท ากรขอทานจ าคุก
ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท กรณ ี
  ๑.๑. แสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก หญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพล
ภาพหรือเจ็บป่วย 
  ๑.๒. ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลแสวงหาประโยชน์ 
  ๑.๓. น าผู้อื่นจากนอกราชอาณาจักรมาขอทาน 
  ๑.๔. ร่วมกันกระท า หรือกระท ากับบุคคลตั้งแต ่๒ คน ขึ้นไป 
  ๑.๕. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐแสวงหาผลประโยชน์ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 
ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ๒. ผู้แสดงความสามารถ 
  การเล่นดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน จากผู้ชมหรือผู้ฟัง 
  - ผู้แสดงต้องแจ้งเพ่ือขอมีบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถที่ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
  - แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่จะแสดงความสามารถ แล้วให้ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งไว้เป็น 
ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
  ๖.๒ เรื่อง สรุปการประชุมหารือขอใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในเรื่องของการน าน้ ามาใช้ใน
แปลงเกษตรน้ าน้อย ณ สวนตูมพฤกษา โดยน้ าและไฟได้ระงับไว้ก่อนเพราะเป็นค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยเทคนิค
ปักธงชัย และพ้ืนที่ที่จะสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลตูมแห่งใหม่นี้พ้ืนที่ยังไม่ถูกต้องโดยทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ สั่งการให้นายอ าเภอปักธงชัย ก ากับดูแลเพ่ือให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็น นส.ร เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ผมคิดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปีหน้านี้รอให้เอกสารที่ดินถูกต้อง  
  ๖.๓ เรื่อง แจ้งการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์โครงการ 
        สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง  
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
แก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑๒) ประกอบมาตรา ๑๑ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 



๒๕๔๖ และข้อ ๒ แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ 
ในการจัดการศพตามประเพณ ีพ.ศ. ๒๕๕๗” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ใน 
การจัดการศพตามประเพณ ีพ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ข้อ ๔ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงิน 
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสองพันบาท 
  ข้อ ๕ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผู้สูงอายุที่ตายต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  (๒) มีสัญชาติไทย 
  (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนา
ชุมชนกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา 
  (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ 
ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือ 
นายอ าเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามข้อ ๕ 
แบบหนังสือรับรองตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุก าหนด 
  ข้อ ๖ การยื่นค าขอเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นค าขอในท้องที่ท่ีผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิล าเนา 
ที่ถึงแก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  (๒) ในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือ
ที่ว่าการอ าเภอ หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแบบค าขอรับการสงเคราะห์ใน
การจัดการศพตามประเพณี ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ก าหนดข้อ ๗ ผู้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ ๖ 
ต้องยื่นค าขอ 
ภายในก าหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุพร้อมส าเนาจ านวนหนึ่งฉบับ 



  (๒) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลข
ประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอพร้อมส าเนาจ านวนหนึ่งฉบับ 
  (๓) หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นค าขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งรับรองโดย 
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด หรือนายกเมือง
พัทยา หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้านหรือประธาน
ชุมชน โดยผู้ยื่นค าขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันแบบหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  (๓) ให้เป็นไป
ตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ก าหนด 
  ข้อ ๘ ให้หน่วยงานที่รับค าขอตามข้อ ๖ ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
และหลักฐานตามข้อ ๗ เมื่อเห็นว่าค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานดังกล่าวถูกต้องก็ให้หน่วยงานที่รับค าขอ
นั้นพิจารณาทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยื่นค าขอต่อไป 
  ข้อ ๙ ในกรณีผู้ที่มีคุณสมบัติหรือได้ยื่นค าขอเพ่ือรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณีถูกต้องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้
ยื่นค าขอดังกล่าวถูกต้องตามประกาศนี้  
ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่อง อ่ืนๆ 
  ๗.๑ เรื่อง สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ประธาน  เชิญ รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
รองนายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม สรุปได้ดังนี้ 
  - การส ารวจกล้องวงจรปิด CCTV โดยทางส านักงานจังหวัดให้สาธารณสุขอ าเภอส ารวจและ
รายงานข้อมูล 
  - ปัญหาภัยแล้ง โดยทางจังหวัดแจ้งให้เกษตรกรลดการท านาปลัง โดยให้เกษตรกรหันมาปลูก
พืชใช้น้ าน้อยทดแทนการท านาปลัง 
  - การเพ่ิมจ านวนโคกระบือโดยทางจังหวัดแจ้งให้เพ่ิมจ านวนกระบือ/โค ให้มากขึ้น ๕ – ๑๐ 
เปอร์เซ็นต์  
  - การร้องเรียนต่างๆให้ทางหน่วยงานเร่งด าเนินการสรุปและแก้ไข 
  - การขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาด โดยมอบหมายให้ท้องถิ่นส ารวจตรงไหนควรได้รับการ
ปรับปรุง แผนงานการทิ้งขยะ 
  - ปัญหาผักตบชวาให้รายงานและด าเนินการแก้ไข ถ้าเกินก าลังความสามารถขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ท าเรื่องขอสนับสนุนเครื่องมือ/เครื่องจักร 
ประธาน  ขอบคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
นายก  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่มีเกียรติ
ทุกท่านกระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในเรื่อง การก าจัดผักตบชวา
นั้นบางครั้งต้องใช้เครื่องจักรกลในการด าเนินการ จึงขอประชาสัมพันธ์สมาชิกแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ทราบว่าในการปลูกพืชเกษตรบริเวณริมคลองอาจได้รับความเสียหายบางส่วน เพราะเครื่องจักรกลต้องเข้าไป
บริเวณนั้น แจ้งให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ 



ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายข้อราชการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอกล่าวปิดประชุม 
ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
     
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


