
       ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

............................................................... ............................................... 
 
ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย๑ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร๎อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายสํารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย๑เลิศ รองนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
๗ นางรัชนีย๑ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๘ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑ 
๙ นางอภัย หํอฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๒ 
๑๐ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๒ 
๑๑ นายอดุลย๑ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ๑ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๔ 
๑๔ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๕ 
๑๕ นายวิเชียรฉ่ําพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๕ 
๑๖ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๖ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๖ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๗ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๗ 
๒๐ นายสุรสิทธ๑ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๘ 
๒๑ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๘ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๐ 
๒๓ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๐ 
๒๔ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๑ 
๒๕ นายชํวง สิงห๑รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๑ 
๒๖ นายบุญสํง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๒ 
๒๗ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๒ 
๒๘ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๓ 
๒๙ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๓ 
๓๐ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๔ 



๓๑ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๕ 
๓๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ๑  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่๑๖ 
๓๓ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที๑่๖ 

ผู้ลาประชุม 
๑ นางหนูริ้ว กลํอมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมูํที่ ๔ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร๑  บุญเย็น  หัวหน๎าสํานักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู๎อํานวยการกองชําง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ๑ พึ่งสระน๎อย นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง  
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน๎อย  เจ๎าพนักงานธุรการ 
๗ นายชยพล ศิริพยัคฆ๑  ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ ๑๒ 
๘ นายประสาร หุนตะคุ  ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ ๖ 

  เมื่อสมาชิกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม มาครบองค๑ประชุม เลขานุการสภาให๎สัญญาณเรียก
สมาชิกเข๎าห๎องประชุมเมื่อสมาชิกเข๎าห๎องประชุมเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีนายวิบูลย๑ วิจิตรกิ่ง ทําหน๎าที่ประธานการ
ประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตํอไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง สมาชิกลาประชุมสภา 
ประธาน  เนื่องด๎วยมีสมาชิกบางทํานไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎และยื่นใบลาประชุม ไมํสบายหมอนัด
ตรวจรํางกาย คือ นางหนูริ้ว กลํอมพรมราช  สมาชิกสภาอบต. หมูํที่ ๔   
ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไมํมี – 

ระเบียบวาระท่ี๔   เรื่อง ขอยกเลิกโครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดโครงสร้าง 
    พื้นฐาน งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๓ โครงการ 

ประธาน    เชิญ ผู๎อํานวยการกองชําง ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง  เรียน ประธานสภาฯผู๎บริหาร ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมนาย
บุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อํานวยการกองชํางตามมติที่ประชุมองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ระเบียบวาระการ
ประชุม สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการพิจารณาจํายขาดเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือดําเนินโครงการหมวดโครงสร๎างพื้นฐาน จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 



  ๑.โครงการซํอมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายกลางบ๎านดอนจันทร๑ หมูํที่ ๑๕ 
รายละเอียดโครงการ ปรับแตํงผิวลาดยางเดิมแล๎วปูทับด๎วยแอสฟัลท๑คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร พร๎อมปูายโครงการ ๑ ปูาย งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท 
  ๒.โครงการซํอมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายกลางบ๎านพรหมราช หมูํที่ ๘ 
รายละเอียดโครงการ ปรับแตํงผิวลาดยางเดิมแล๎วปูทับด๎วยแอสฟัลท๑คอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร กว๎าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร๎อมปูายโครงการ ๑ ปูาย งบประมาณ ๙๙,๓๐๐ บาท 
  ๓.โครงการขุดเจาะบํอบาดาลประปาพรหมราช บ๎านพรหมราช หมูํที่ ๘ รายละเอียด
โครงการ ขุดเจาะบํอบาดาลขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร ใช๎ทํอ พีวีซี ขนาด ๑๓.๕ พร๎อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดจุํมใต๎น้ํา ขนาดไมํน๎อยกวํา ๑ แรงม๎า พร๎อมอุปกรณ๑พร๎อมงบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท 
พร๎อมปูายโครงการ ๑ ปูาย รํวมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น ๗๙๑,๓๐๐ บาท 

  ข้อเท็จจริง 
  ตามที่กองชํางได๎ดําเนินการขออนุมัติจัดทําโครงการตามนโยบายของผู๎บริหารไปแล๎วปรากฏ
วํา โครงการดังกลําวไมํมีปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่น จึงไมํสามารถดําเนินการได๎ 
  ดังนั้นเพ่ือให๎เป็นการระงับการดําเนินการตามโครงการดังกลําว กองชํางจึงขอเสนอให๎
ผู๎บริหารองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมนําเสนอยกเลิกมติของสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ระเบียบวาระ
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการพิจารณา
อนุมัติจํายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือดําเนินโครงการหมวดโครงสร๎างพ้ืนฐาน จํานวน ๓ 
โครงการ 

ประธาน   ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบในการขอยกเลิกโครงการตามแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบประมาณจํายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๓ 
โครงการ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ประธาน    เชิญผู๎อํานวยการกองชําง ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง  เรียน ประธานสภาฯผู๎บริหาร ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมนาย
บุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อํานวยการกองชําง ผมขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

 
ค าเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
-------------------------- 

 

ตามที่องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ได๎ประกาศใช๎เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม รวม
งบประมาณตั้งจํายเป็นเงินทั้งสิ้น 38,605,000.-บาท โดยองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมได๎พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นของตําบลตูม ในด๎านการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห๑ การสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎ชุมชน งานด๎านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การชํวยเหลือปูองกันและบรรเทาสาธารณ



ภัย รวมตลอดถึงการดําเนินงานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานตําง ๆ และตามนโยบายการบริหารราชการขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูม ที่ได๎แถลงตํอสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เมื่อวันที่   18   พฤศจิกายน  2556 ได๎
กําหนดเปูาหมายที่จะพัฒนาเพื่อให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น  
 

เพ่ือให๎การดําเนินงานด๎านตํางๆ ขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น และสร๎างความกินดีอยูํดีให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น รวมตลอดถึงการดําเนินการ
ตํางๆ กํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอทุกภาคสํวน ประกอบกับหนังสืออําเภอปักธงชัย  ที่ นม 0023.25/ว1216 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง ยกเว๎นการใช๎จํายเงินสะสมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑การบริหาร
สํวนตําบลตูม โดยนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมจึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ดําเนินงานจํายขาดเงินสะสมขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ประจําปีงบประมาณ 2562 เป็นเงินจํานวน 
2,778,400.-บาท เพ่ือสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม จะได๎รํวมกันพิจารณาอนุมัติการจํายขาดเงินสะสม
โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    1. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar 
Cell)  ตําบลตูม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาด ๑๐๐ วัตต๑จํานวน  ๑๔ งบประมาณ ๔๙0,๐00.- 
บาท รายละเอียด ดังนี้ 
  - ชุดโคมไฟ led ขนาด ๑๐๐ W แสงสีขาว มาตรฐาน IP ๖๕ 
  - มีชุดควบคุมการชาร๑จพลังแสงอาทิตย๑ในตัว 
  - แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม ในตัวโดยความจุไฟฟูาขนาด ๓๐ Ah ใช๎เวลาชาร๑จ ๖-๘ ชั่วโมง ใช๎
งานได๎ ๘-๑๒ ชั่วโมง 
  - แผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ชนิด Polycrystalline ขนาด ๔๐ W 
  - เสาเหล็กกลมขนาด ๔ นิ้ว เคลือบกัลป์วาไนซ๑ ขนาดยาว ๖ เมตร 
  - พร๎อมติดตั้งและเครื่องจักร 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

อบต.บุญชอบ  เรียน ประธานสภาฯผู๎บริหาร ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมนายบุญ
ชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม หมูํที่๗ และในสํวนโครงการติดตั้งโคมไฟสํองถนน
พลังงานแสงอาทิตย๑(LED Street Light Solar Cell) ไมํทราบวํา ติดตั้งบริเวณใด  

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผู๎นําชุมชน
หัวหน๎าสํวนราชการ ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมในสํวนของโครงการ
ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย๑(LED Street Light Solar Cell) ผมพิจารณาจากความจําเป็นของ
แตํละพ้ืนที่ ดังนี้ ๑.แยกทางเข๎า หมูํ๑๑ ๒.แยกหมูํ ๑๒ ๓.ร๎านเนื้อยํางหมูํ๑๐ ๔.แยกบ๎านสมหมาย
หมูํ๖ ๕.แยกบ๎านลุงเตาะ ๖.แยกหลังอนามัยหมูํ๓ ๗.แยกบ๎าน อบต.วีรชน หมูํ๒ ๘.หน๎าบ๎ าน
ครูเฉลิม หมูํ๑๔ ๙.แยกคลองวัด ๑๐.แยกวัดโพธิ์เมือง หมูํ๑๒ ๑๑.ทางเข๎าปุาชุมชน ๑๒.แยกไปโคกสามสิบ
รายละเอียดสถานที่ออกสํารวจ ขั้นต๎นตามนี้ 

อบต.เกรียงไกร เรียนประธานสภาฯผู๎บริหาร ผู๎นําชุมชน หัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูม ผมนายเกรียงไกร สร๎อยตะคุ รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมขอเสนอ



จุดที่ติดตั้งแสงไฟสํองสวําง เส๎นทางปุาชุมชน เพราะบริเวณดังกลําวยังไมํมีไฟสํองสวําง และยังมีชาวบ๎านต๎อง
สัญจรบริเวณเส๎นทางนี้ จึงเสนอเพ่ือพิจารณา 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผู๎นําชุมชน
หัวหน๎าสํวนราชการ ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ในสํวนของแสงไฟ
สํองสวําง เส๎นทางปุาชุมชน ผมจะรับเพื่อพิจารณา อีกครั้ง    

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
ติดตั้งโคมไฟสํองถนนพลังงานแสงอาทิตย๑ ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  สายข้างอู่ช่างหลวย  
  รายละเอียด  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว๎าง 4.00 เมตร  ความยาว  90 เมตร  หนา 
0.15เมตร  ไหลํทางหินคลุกกว๎างเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
แบบเลขที่  ท1 - 01  พร๎อมปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ  จํานวน  1 ปูาย  งบประมาณ  227,000. - บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎าง พ้ืนฐาน งบลงทุน คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คํา
กํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค  

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสมโครงการ
กํอสร๎างถนน คสล. ถนนสายข๎างอํูชํางหลวย หมูํที่ ๓  ประจําปี ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  

  3. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก  หมู่ที่ 5  สายป่าปะคาบ – บ้านคลองวัด 
  รายละเอียด  ผิวจราจรหินคลุก  กว๎าง  3.00 เมตร  ความยาว  470 เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท1 - 06  พร๎อมปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ  จํานวน  1 ปูาย  งบประมาณ  158,500.- บาทแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุน คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ถนนสายปุาปะคาบ หมูํที่ ๕ ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑ 

   
 



  ๔. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก  หมู่ที่ 9  สายบ้านบุพระเมือง - บ้านตูม 
  รายละเอียด  ผิวจราจรหินคลุก  กว๎าง  3.00 เมตร  ความยาว  440 เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท1 - 06  พร๎อมปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ  จํานวน  1 ปูาย  งบประมาณ  148 ,400.- บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุน คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ถนนสายบุพระเมืองไปบ๎านตูม ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑ 

  ๕. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก  หมู่ที่  6  สายหลังโรงเรียนวัดโพธิ์เมือง 
  รายละเอียด   ผิวจราจรหินคลุก  กว๎าง  3.00 เมตร  ความยาว  290 เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท1 - 06   งบประมาณ  
97,800.- บาทแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุน คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ถนนสายหลังวัดโพธิ์เมืองสามัคคี หมูํที่ ๖  ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑ 

  ๖. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก  หมู่ที่  14  สายทุ่งซ่าน 
  รายละเอียด  ผิวจราจรหินคลุก  กว๎าง  2.50 เมตร  ความยาว  180 เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่  ท1 - 06  งบประมาณ  
51,100.- บาทแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุน คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไม ํ

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ถนนสายทุํงซําน หมูํที่ ๑๔  ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑ 

   

 



  ๗. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก  หมู่ที่  6  สายแยกถนนสายบ้านบุพระเมือง - บ้านตูม  
  รายละเอียด  ผิวจราจรหินคลุก  กว๎าง  2.50 เมตร  ความยาว  120 เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ ท1-06  งบประมาณ  34,100.-
บาทแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุน คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คํา
กํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายแยกถนนบ๎านบุพระเมือง – บ๎านตูม หมูํที่ ๖ ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑ 

  ๘. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง(AC) ถนนสายกลางบ๎านดอนจันทน๑ 
ตําบลตูม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว๎าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๗ พร๎อมปูายโครงการ ๑ ปูายงบประมาณ 4
๑๔,๓00.- บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุน คําที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
ซํอมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนน(AC) ถนนสายกลางบ๎านดอนจันทน๑ หมูํที่ ๑๕  ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  

  ๙. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง(AC) ถนนสายกลางบ๎านพรหมราช 
ตําบลตูม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาขนาดกว๎าง ๕ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๗  งบประมาณ ๘๓,๒๐๐ บาท แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุน คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
ซํอมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนน(AC) ถนนสายกลางบ๎านพรหมราช  หมูํที่ ๘ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  

    



  ๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  สายกลางหมู่บ้าน 
  รายละเอียด  รางระบายน้ําเสริมเหล็ก  กว๎าง  0.40 เมตร  ความยาว  64 เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.50 เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ ท2 - 13  พร๎อมปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ  จํานวน  1 ปูาย  งบประมาณ  300,000.- บาทแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุน คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
กํอสร๎างรางระบายน้ํา  คสล.  หมูํที่ ๑4 ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  

  11. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย ตามรายละเอียด 
  ๑๑.1. เครื่องบริหารขาและเขํา     จํานวน 4 ตัวจํานวน  99,200 บาท 
  - โครงสร๎างหลัก  เป็นเหล็กกลมขนาด2นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 มม. 
  - โครงสร๎างรอง  สํวนสัมผัสมือจับเป็นเหล็กขนาด 1นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา  2.0  มม. 
  - ที่นั่งฟองน้ําหุ๎มหนังเทียม 
  - สามารถใช๎งานได๎พร๎อมกัน  1  ทําน  ขนาด  1000*1000*900  มม.       
  ๑๑.2.  อุปกรณ๑บริหารแขน  จํานวน 4 ตัว จํานวน  111,200 บาท 
      - โครงสร๎างหลักเป็นเหล็กกลมขนาด3นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา 2.0 มม. 
      - โครงสร๎างรอง สํวนสัมผัสมือจับเป็นเหล็กขนาด1.2นิ้วความหนาไมํน๎อยกวํา  2.0  มม. 
      - ที่นั่งและพนัก  เป็นพลาสติก  LLPDE  สามารถใช๎งานได๎พร๎อมกัน  1  ทําน ขนาด  
750x800x800  มม. 
  ๑๑.3.  อุปกรณ๑ลดหน๎าท๎อง จํานวน 4 ตัว จํานวน  97,400 บาท 
       - โครงสร๎างหลักเป็นเหล็กกลมขนาด1.5 นิ้วความหนาไมํน๎อยกวํา2.0 มม. 
       - โครงสร๎างรองสํวนสัมผัสมือจับเป็นเหล็กขนาด1นิ้วความหนาไมนํ๎อยกวํา2.0  มม. 
       - ที่นั่ง เป็นพลาสติก LLPDE สามารถใช๎งานได๎พร๎อมกัน 1 ทํานขนาด  600x750x1150  มม. 
  ๑๑.4.  อุปกรณ๑บริหารขา จํานวน 3 ตัว จํานวน  61,500 บาท 
       - โครงสร๎างหลักเป็นเหล็กกลมขนาด2 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา2.0 มม. 
       - โครงสร๎างรองสํวนสัมผัสมือจับเป็นเหล็กขนาด1นิ้วความหนาไมํน๎อยกวํา2.0  มม. 
       - ที่ นั่ ง ฟ อ ง น้ํ า หุ๎ ม หนั ง เ ที ย ม   ส า ม า ร ถ ใ ช๎ ง าน ได๎ พ ร๎ อ ม กั น   1   ทํ า น  ข น า ด  
1000x1000x800  มม. 
  ๑๑.5.อุปกรณ๑บริหารสะโพก(แบบลูกตุ๎ม)จํานวน4ตัวจํานวน78,800 บาท 
       - โครงสร๎างหลักเป็นเหล็กกลมขนาด 3 นิ้วความหนาไมํน๎อยกวํา  2.0 มม. 
       - โครงสร๎างรองสํวนสัมผัสมือจับเป็นเหล็กขนาด1นิ้วความหนาไมํน๎อยกวํา2.0  มม. 
       - แปูนเท๎าเหยียบ  เป็นพลาสติก  LLPDE  สามารถใช๎งานได๎พร๎อมกัน  1  ทําน  ขนาด  
450x800x950  มม. 
  ๑๑.6.  อุปกรณ๑บริหารหน๎าท๎อง  จํานวน  2 ตัว จํานวน 38,800 บาท 



          - โครงสร๎างหลักเป็นเหล็กขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 1.5 นิ้ว ความหนาไมํน๎อยกวํา  2.0 มม. 
       - โครงสร๎างรอง  สํวนสัมผัสมือจับเป็นเหล็กขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง  1  นิ้ว   
       - ที่นั่ง  เป็นพลาสติก  LLPDE   
       - ขนาดความสูง0.95เมตร ความกว๎าง0.35เมตร ความยาว  0.65  เมตร 
  รูปแบบรายการขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม งบประมาณ 486,900.- บาท 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

อบต.บุญชอบ  เรียน ประธานสภาฯผู๎บริหาร ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมนายบุญ
ชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม หมูํที่๗ ผมเห็นในสํวนของลําดับที่ 11. โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกาย ตามรายละเอียดรูปแบบรายการขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม งบประมาณ 
486,900.- บาท ผมอยากทราบวํา เครื่องออกกําลังกายติดตั้งที่ใด 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผู๎นําชุมชน
หัวหน๎าสํวนราชการ ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  ในสํวนของเครื่อง
ออกกําลังการผมเล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพ เพ่ือให๎ชาวบ๎านในตําบลตูมมีสุขภาพที่ดี จึงมีการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย จํานวน ๒0 ตัว และ ในสํวนของสถานที่ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายนั้น โดยจัดสรรตามหมูํบ๎าน
ขนาดใหญํที่เครื่องออกกําลังกายไมํเพียงพอกับผู๎มาออกกําลังกาย ดังนี้ บ๎านบุพระเมือง(ติดตั้งวัดโพธิ์เมือง
สามัคคี) บ๎านพรมราช (เสริมของเกําไมํเพียงพอ) บ๎านวังวารีวน(เสริมของเกําไมํเพียงพอ) บ๎านสวนหมาก และหน๎า
องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ในการจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงได๎ดูจากความเหมาะสม 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  

  12. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ตําบลตูม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด ดังนี้ กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิดชนิดเครือขําย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับ
ใช๎ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ตัว 
  คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,920x1,080 pixel หรือไมํน๎อยกวํา 
2,073,600 pixel  
  - มี frame rateไมํน๎อยกวํา 25 ภาพตํอวินาที (frame per second)  
  - ใช๎เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ
บันทึกภาพได๎ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
  - มีความไวแสงน๎อยสุด ไมํมากกวํา 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมํ
มากกวํา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)   
  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมํน๎อยกวํา 1/3 นิ้ว  



  - มีผลตํางคําความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคําความยาวโฟกัสสูงสุดไมํน๎อยกวํา 4.5 มิลลิเมตร  
  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ๎
   - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตํางของแสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range) ได๎  
  - สามารถสํงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได๎อยํางน๎อย 2 แหลํง 
  - ได๎รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)   
  - สามารถสํงสัญญาณภาพได๎ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยํางน๎อย  
  - สามารถใช๎งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ๎
   - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา 
และ สามารถ ท างานได๎ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชํองเดียวกันได๎  
  - ตัวกล๎องได๎มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ๑เพ่ิมเติมสําหรับหุ๎มกล๎อง (Housing)  ที่ได๎
มาตรฐาน IP66 หรือดีกวํา - สามารถทางานได๎ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอยํางน๎อย 
   - สามารถใช๎งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X  ได๎ เป็นอยํางน๎อย 
 
   - มีชํองสําหรับบันทึกข๎อมูลลงหนํวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini 
SD Card  
  - ต๎องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Program 
ming Interface (API) ใน รูปแบบแผํน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต๑ผู๎ ผลิต  
  - ได๎รับมาตรฐานด๎านความปลอดภัยตํอผู๎ใช๎งาน  
  - ผู๎ผลิตต๎องได๎รับมาตรฐานด๎านระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม  
  - ผู๎ผลิตต๎องได๎รับมาตรฐานด๎านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

   งบประมาณ 264,000.- บาท จึงเรียนมาเพ่ือให๎สภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  
พิจารณาอนุมัติ  ตํอไป 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไมํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ ขออนุมัติจํายขาดเงินสะสม โครงการ
จัดซื้อกล๎องวงจรปิด ประจําปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  

ระเบียบวาระท่ี๖  เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ (ขั้นรับหลักการ) 

ประธาน   เชิญนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ชี้แจง 

 



นายก   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
        
        บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

 
หลักการ 

  ตามท่ีองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  ได๎กําหนดอัตราคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให๎ใช๎
สถานที่ประกอบการค๎าที่มีการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ ตามมาตรา 31, 32 แหํง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เพ่ือเป็นรายได๎ขององค๑การบริหารสํวนตําบลนั้น  จึงแก๎ไขเพ่ิมเติม
ข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  ในสํวนของประเภทกิจการและอัตราคําธรรมเนียมประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายตํอสุขภาพ เสนอตํอสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและนําเสนอตํอ
นายอําเภอปักธงชัย เพื่อเห็นชอบและประกาศใช๎เป็นข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
  

เหตุผล 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค๑การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 71 มาตรา 
82  กําหนดให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลมีอํานาจออกข๎อบัญญัติตําบล เพ่ือเรียกเก็บ คําใบอนุญาตและคําปรับ 
และมาตรา 64  แหํงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2550  
กระทําได๎โดยการตราเป็นข๎อบัญญัติ เนื่องจากประเภทกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพและอัตราคําธรรมเนียม 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพที่ใช๎บังคับอยูํไมํเหมาะสมกับสภาวการณ๑ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต๎อง
ตราข๎อบัญญัตินี้ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

พ.ศ. 2562 
---------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  วําด๎วยการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหํงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค๑การบริหารสํวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  2546  ประกอบมาตรา  32  มาตรา 54 
มาตรา 55  มาตรา  58  มาตรา 63 และมาตรา 65 แหํงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  โดยความเห็นชอบของสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
ตูม และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอปักธงชัย  จึงตราข๎อบัญญัติไว๎ดังตํอไปนี้ 
  ข๎อ  1  ข๎อบัญญัตินี้ เรียกวํา “ข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม”  เรื่อง  การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ. 2562 



  ข๎อ  2  ข๎อบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  นับแตํวันถัดจากวันที่ได๎
ประกาศไว๎โดยเปิดเผยที่สํานักงานองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมแล๎วเจ็ดวัน 
  ข๎อ  3  ให๎ยกเลิก ข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2 

บรรดาข๎อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสํวนที่ได๎ตราไว๎แล๎วในข๎อบัญญัตินี้ซึ่ง 
ขัดหรือแย๎งกับข๎อบัญญัตินี้ ให๎ใช๎ข๎อบัญญัตินี้แทน 

ข๎อ    4    ให๎นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัตินี้ และ
ใหม๎ีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัตินี้ 

  ข๎อ  5  ในข๎อบัญญัตินี้ 
  “ผู๎ดําเนินกิจการ”  หมายความวํา  ผู๎เป็นเจ๎าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยํางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
  “คนงาน”  หมายความวํา  ผู๎ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวํา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยสาธารณชน 

    “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวํา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ” หมายความวํา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษทางน้ํา” หมายความวํา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให๎มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 
    “อาคาร”  หมายความวํา   ตึก บ๎าน เรือน โรง ร๎าน แพ คลังสินค๎า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร๎าง

ขึ้นอยํางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข๎าอยูํหรือเข๎าใช๎สอยได๎ 
“เจ๎าพนักงานท๎องถิ่น” หมายความวํา นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
“เจ๎าพนักงานสาธารณสุข” หมายความวํา เจ๎าพนักงานซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุขให๎ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
“ผู๎ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น”  หมายความวํา  ข๎าราชการหรือพนักงาน 

องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นเพ่ือให๎ปฏิบัติการตามมาตรา 44  
แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 

ข๎อ 6 ให๎กิจการประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้ เป็นกิจการที่ต๎องมีการควบคุมภายในเขตองค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูม 

6.1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว๑  
(1) การเพาะพันธุ๑  เลี้ยง และการอนุบาลสัตว๑ทุกชนิด 
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว๑ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าชมหรือเพ่ือประโยชน๑ของกิจการนี้ ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคําดูหรือ
คําบริการ ไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อมหรือไมํก็ตาม 

6.2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว๑และผลิตภัณฑ๑ 



(1) การฆําสัตว๑ ยกเว๎นในสถานที่จําหนํายอาหาร การเรํขาย การขายในตลาด 
(2) การผลิต การโมํ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตํอ

สัตว๑หรือพืช หรือสํวนหนึ่งสํวนใดของสัตว๑ของพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว๑ 
6.3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  ยกเว๎นในสถานที่จําหนํายอาหาร การเรํขาย การ

ขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(1) การผลิตสะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต๎าเจี้ยว ซีอิ้ว น้ําจิ้ม หรือ

ซอสปรุงรสชนิดตําง ๆ 
(2) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว๑ได๎แกํ ปลาร๎า ปลาเจํา กุ๎งเจํา 

ปลาส๎ม ปลาจํอม แหนม หม่ํา ไส๎กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 
หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืน ๆ ที่คล๎ายคลึงกัน 

(3) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชํอ่ิม จากผัก ผลไม๎ หรือพืชอยํางอ่ืน 
(4) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว๑โดยการตาก บด นึ่ง ต๎ม ตุ๐น เคี่ยว 

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ยําง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(5) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุลูกชิ้น 
(6) การผลิต สะสมหรือแบํงบรรจุ เส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว เต๎าฮวย เต๎าหู๎ วุ๎นเส๎น เกี้ยมอ๋ี 

เนื้อสัตว๑เทียม หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืน ๆ ที่คล๎ายคลึงกัน 
(7) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห๎ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอ่ืน ๆ 
(8) การผลิตสะสม หรือแบํงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ๑จากน้ํานมสัตว๑ 
(9) การผลิตไอศกรีม 
(10) การคั่ว สะสม หรือแบํงบรรจุกาแฟ 
(11) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ ใบชาแห๎ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 
(12) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ ไวน๑ น้ําส๎มสายชู ข๎าว  
       หมาก น้ําตาลเมา 
(13) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนํายอัตโนมัติ 
(14) การผลิต สะสม แบํงบรรจุ หรือขนสํงน้ําแข็ง 
(15) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม๎   
       เครื่องดื่มชนิดตําง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(16) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(17) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
(18) การแกะ ตัดแตํง ล๎างสัตว๑น้ํา ที่ไมํใชํเป็นสํวนหนึ่งของกิจการห๎องเย็น 
(19) การประกอบกิจการห๎องเย็น แชํแข็งอาหาร 
(20) การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักร 

6.4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ๑ อุปกรณ๑การแพทย๑ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ๑ทําความสะอาด 
(1) การผลิต โมํ บด ผสมหรือบรรจุยา 
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตํางๆ รวมทั้งสบูํที่

ใช๎กับรํางกาย 
(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ๑จากสําลี 
(4) การผลิตผงซักฟอก สบูํ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ๑ทําความสะอาดตําง ๆ 



6.5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การผลิต สะสมหรือแบํงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(2) การผลิต หรือแบํงบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอ่ืน ๆ ใน

ทํานองเดียวกัน 
(3) การสีข๎าว นวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร หรือแบํงบรรจุข๎าวด๎วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(4) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
(5) การผลิต สะสมหรือแบํงบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
(6) การผลิตเส๎นใยจากพืช 
(7) การตาก สะสม ขนถํายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข๎าวเปลือก อ๎อย ข๎าวโพด 

6.6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแรํ 
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ๑ หรือเครื่องใช๎ตําง ๆ ด๎วยโลหะหรือแรํ 
(2) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด๎วยเครื่องจักร หรือก๏าซหรือไฟฟูา 

ยกเว๎นกิจการใน 6.6 (1) 
(3) การเคลือบ ชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว๎น

กิจการใน 6.6 (1) 
(4) การขัด การล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว๎นกิจการใน 6.6 (๑) 

6.7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(1) การตํอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พํนสี หรือพํนสารกันสนิมยานยนต๑ 
(2) การผลิตยางยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(3) การซํอม การปรับแตํงเครื่องยนต๑ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูาปรับอากาศ หรือ

อุปกรณ๑ที่เป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว๎บริการหรือจําหนําย 

และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซํอมหรือปรับปรุงยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลําวด๎วย 

(5) การล๎าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต๑  
(6) การผลิต สะสม จําหนําย ซํอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7) การจําหนําย ซํอม ปะ เชื่อมยางยนต๑ หรือตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ 
(8) การผลิต ซํอม ประกอบ หรืออัดผ๎าเบรก ผ๎าคลัตซ๑ 
(9) การสะสม การซํอมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรืออุปกรณ๑ท่ีเป็นสํวนประกอบของยานยนต๑

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกํา 
6.8 กิจการที่เกี่ยวกับไม๎ 

(1) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรํอง การทําคิ้วหรือการตัดไม๎ด๎วย
เครื่องจักร 

(2) การผลิต พํน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตํงสําเร็จสิ่งของใช๎หรือผลิตภัณฑ๑จากไม๎ หวาย 
ชานอ๎อย 

(3) การอบไม๎ 
(4) การผลิต สะสม แบํงบรรจุธูป 
(5) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืนใดด๎วยกระดาษ 



(6) การผลิตกระดาษตําง ๆ 
(7) การเผาถํานหรือการสะสมถําน 

6.9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว๎นแตํเป็นการให๎บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วย

สถานพยาบาล 
(2) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
(3) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใชํโรงแรมที่จัดไว๎เพื่อให๎บริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคําตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(4) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชํา ห๎องแบํงเชํา หรือกิจการอ่ืนใน

ทํานองเดียวกัน 
(5) การจัดให๎มีการแสดงดนตรี เต๎นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก๎เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน 

ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(6) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการที่อยูํในบังคับตามกฎหมายวํา

ด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(7) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู๎เกม 
(8) การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร๑ และ

สิ่งแวดล๎อม 
(9) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(10) การประกอบกิจการให๎บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ๎าน 

6.10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(1) การปั่นด๎าย  การกรอด๎าย  การทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรือการทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก  
(2) การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุํน 
(3) การปั่นฝูายหรือนุํนด๎วยเครื่องจักร 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด๎วยเครื่องจักร 
(5) การเย็บผ๎าด๎วยเครื่องจักรตั้งแตํ 5 เครื่องขึ้นไป 
(6) การพิมพ๑ผ๎า หรือการพิมพ๑บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร 
(8) การย๎อม การกัดสีผ๎าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

6.11  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต๑หรือวัตถุท่ีคล๎ายคลึง 
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา 
(2) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืน ๆ ด๎วยซีเมนต๑หรือวัตถุท่ีคล๎ายคลึง 
(3) การสะสม ผสมซีเมนต๑ หิน ดิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง รวมทั้งการขุด ตก ดูด โมํ บด หรือ

ยํอย ด๎วยเครื่องจักร ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6.11 (2) 
(4) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ๑หินเป็นสิ่งของตําง ๆ 
(5) การผลิตชอล๑ก ปูนปาสเตอร๑ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(6) การผลิตผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็นประกอบหรือสํวนผสม เชํน ผ๎าเบรก ผ๎าคลัช 

กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูาเพดาน ทํอน้ํา เป็นต๎น 



(7) การล๎าง การขัดด๎วยการพํนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก๎ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว๎น
กิจการที่ได๎รับใบอนุญาตใน 6.6 (5) 

6.12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถํานหิน สารเคมี  
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดส๑ หรือสารตัวทําละลาย 
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํงก๏าซ 
(3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสํงน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียมตําง ๆ 
(4) การพํนสี ยกเว๎นกิจการใน 7 (1) 
(5) การประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือ

วัตถุท่ีคล๎ายคลึง 
(6) การโมํ การบดชัน 
(7) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(8) การเคลือบ การชุบ วัตถุด๎วยพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
(9) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑หรือวัตถุท่ีคล๎ายคลึง 
(10) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(11) การผลิตน้ําแข็งแห๎ง 
(12) การผลิต การสะสม การขนสํงดอกไม๎เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นสํวนประกอบในการผลิต  
       ดอกไม๎เพลิง 
(13) การผลิตแชลแลค หรือสารเคลือบเงา 
(14) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(15) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

6.13 กิจการอ่ืน ๆ 
(1) การพิมพ๑หนังสือหรือสิ่งพิมพ๑อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด๎วยเครื่องจักร 
(2) การผลิต การซํอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑อุปกรณ๑ไฟฟูา 
(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
(4) การพิมพ๑แบบ พิมพ๑เขียวหรือการถํายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎ 
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค๎า 
(7) การล๎างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎แล๎ว 
(8) การพิมพ๑สีลงบนวัตถุท่ีมิใชํสิ่งทอ 
(9) การกํอสร๎าง 
 

ข๎อ 7 สถานประกอบกิจการที่ต๎องมีการควบคุมตามข๎อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูํในเขตท่ีกฎหมายวําด๎วย
การผังเมือง หรือกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารมีผลใช๎บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข๎าขํายเป็น
โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องด๎วย แล๎วแตํกรณี 

 
 
 



หมวด 1 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

ข๎อ 8 สถานประกอบกิจการต๎องตั้งอยูํหํางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน  โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง ทั้งนี ้
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมํเข๎าขํายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต๎องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ๎าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะของการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือ
กํอเหตุรําคาญด๎วย 

ข๎อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ดังตํอไปนี้ 
(9.1) ต๎องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได๎ตาม

กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข๎อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ ต๎องไมํมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวํางเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต๎องมีไฟสํองสวํางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข๎อง 

(9.๒) ต๎องจัดให๎มีระบบการจัดแสงสวํางและการระบายอากาศให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

(9.๓) ต๎องมีห๎องน้ําและห๎องส๎วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย วําด๎วยการควบคุม
อาคาร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให๎อยูํในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา
ทุกวัน 

 
ข๎อ 10 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอัน

อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพต๎องจัดให๎มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล๎างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว๎ในกฎหมายวําด๎วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

ข๎อ ๑1 สถานประกอบกิจการต๎องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑1.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล

ฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูํเสมอ 
(๑1.๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นและต๎อง

ดําเนินการให๎ถูกต๎องตามข๎อบัญญัติวําด๎วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑1.๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายตํอ

สุขภาพหรือมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม จะต๎องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
 
ข๎อ ๑2 สถานประกอบกิจการต๎องมีการปูองกันและกําจัดแมลง และสัตว๑ที่เป็นพาหะของ

โรคติดตํอให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม 
 
ข๎อ ๑3 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร หรือห๎องครัวที่จัดไว๎สําหรับการประกอบอาหาร      

การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต๎องมีการดําเนินการให๎ถูกต๎องตามข๎อบัญญัติวําด๎วยสถาน
จําหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 



 
ข๎อ ๑4 สถานประกอบกิจการต๎องจัดวางสิ่งของให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย  ปลอดภัยเป็นสัดสํวน   

และต๎องรักษาความสะอาดอยูํเสมอ 
 

หมวด ๒ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข๎อ ๑5 สถานประกอบกิจการต๎องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติให๎เป็นไป
ตามกฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข๎อง 

 
ข๎อ ๑6 สถานประกอบกิจการต๎องจัดให๎มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
(๑6.๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม๎ และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุม

อาคาร  และกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ทั้งนี้ จะต๎องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยํางน๎อยหกเดือนตํอ
ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต๎นจากหนํวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให๎แกํคนงานไมํ
น๎อยกวํา   ร๎อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๑6.๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต๎องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของ
ที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได๎งํายไว๎โดยเฉพาะ ตามกฎหมายวําด๎วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

หมวด ๓ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
ข๎อ ๑7 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกํอให๎เกิดมลพิษทางเสียง หรือความ

สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช๎สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  จะต๎อง
ดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให๎เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายตํอสุขภาพของคนงาน
และผู๎อยูํอาศัยบริเวณใกล๎เคียง 

หมวด ๔ 
ใบอนุญาต 

ข๎อ ๑8 ในระหวํางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ยังไมํกําหนดมาตรฐานมลพิษ
ด๎านตํางๆ สําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  ให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลตูมเลื่อนนําคํามาตรฐานด๎าน
มลพิษตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องมาบังคับใช๎ในข๎อบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ข๎อ ๑9 เมื่อพ๎นกําหนดเก๎าสิบวันนับแตํวันที่ข๎อบัญญัตินี้มีผลใช๎บังคับ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดดําเนินกิจการ
ตามท่ีต๎องมีการควบคุมตามข๎อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค๎า เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให๎ผู๎รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือปูองกันอันตรายตํอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว๎โดยทั่วไปในข๎อบัญญัตินี้ก็ได๎ 

ใบอนุญาตให๎ใช๎ได๎สําหรับกิจการประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แหํงเดียว 

ข๎อ 20 ผู๎ใดประสงค๑จะประกอบกิจการตามที่ต๎องมีการควบคุมตามข๎อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค๎า 
จะต๎องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว๎ท๎ายข๎อบัญญัตินี้ พร๎อมกับเอกสารและหลักฐานดังตํอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข๎าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 



(๒) สําเนาทะเบียนบ๎าน 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
(๔) อ่ืนๆ ตามที่องค๑การบริหารสํวนตําบลตูมประกาศกําหนด 
ข๎อ ๒1 ผู๎ขอรับใบอนุญาตจะต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑  วธิีการและเงื่อนไข ให๎ครอบคลุมทั้งด๎าน

สุขาภิบาลและสิ่งแวดล๎อม  ด๎านสาธารณสุข  และด๎านความปลอดภัย 
ข๎อ 22 ผู๎ได๎รับการอนุญาตต๎องมารับใบอนุญาตภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งการ

อนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น  หากไมํมารับภายในกําหนดเวลาดังกลําว  โดยไมํมีเหตุอันสมควรให๎ถือวํา  สละสิทธิ์ 
ข๎อ ๒3 เมื่อได๎รับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตํออายุใบอนุญาต  ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจ

ความถูกต๎องและความสมบูรณ๑ของคําขอ ถ๎าปรากฏวําคําขอดังกลําวไมํถูกต๎องหรือไมํสมบูรณ๑ตามหลักเกณฑ๑ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว๎ในข๎อบัญญัตินี้ ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นรวบรวมความไมํถูกต๎องหรือความไมํ
สมบูรณ๑นั้นทั้งหมด และแจ๎งให๎ผู๎ขออนุญาตแก๎ไขให๎ถูกต๎องและสมบูรณ๑ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่
จะต๎องสํงคืนคําขอแกํผู๎ขออนุญาต ก็ให๎สํงคืนคําขอพร๎อมทั้งแจ๎งความไมํถูกต๎องหรือความไมํสมบูรณ๑ให๎ทราบ
ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันได๎รับคําขอ 

เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ๎งคําสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎ผู๎ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตํวันได๎รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต๎องหรือครบถ๎วนตามที่กําหนดใน
ข๎อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นไมํอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมํอาจมีคําสั่งไมํอนุญาต
ได๎ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให๎ขยายเวลาออกไปได๎อีกไมํเกินสองครั้ง ครั้งละไมํเกินสิบห๎าวัน  แตํต๎อง
มีหนังสือแจ๎งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแตํละครั้งให๎ผู๎ขออนุญาตทราบกํอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได๎ขยายเวลาไว๎แล๎วนั้น แล๎วแตํกรณี 

ข๎อ ๒4  บรรดาใบอนุญาตให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ออกใบอนุญาต และให๎ใช๎ได๎เพียงในเขต
อํานาจขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูมเทํานั้น 

การขอตํออายุใบอนุญาตจะต๎องยื่นคําขอกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได๎ยื่นคําขอพร๎อมกับเสีย
คําธรรมเนียมแล๎วให๎ประกอบกิจการตํอไปได๎จนกวําเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นจะสั่งไมํตํออายุใบอนุญาต 

การขอตํออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให๎ตํออายุใบอนุญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว๎ตามข๎อ 20 และข๎อ ๒1 โดยอนุโลม 

ข๎อ ๒5 ผู๎ได๎รับใบอนุญาตต๎องเสียคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว๎ท๎าย
ข๎อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกํอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอตํออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ๎ามิได๎เสียคําธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ให๎ชําระคําปรับเพิ่มข้ึนอีกร๎อยละยี่สิบของจํานวนคําธรรมเนียมที่ค๎างชําระ เว๎นแตํผู๎ได๎รับ
ใบอนุญาตจะได๎บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกํอนถึงกําหนดการเสียคําธรรมเนียมครั้งตํอไป 

ในกรณีที่ผู๎มีหน๎าที่ต๎องเสียคําธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค๎างชําระคําธรรมเนียมติดตํอกันเกินกวํา
สองครั้ง ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจสั่งให๎ผู๎นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว๎จนกวําจะได๎เสียคําธรรมเนียมและ
คําปรับจนครบจํานวน 

ข๎อ ๒6 บรรดาคําธรรมเนียมและคําปรับตามข๎อบัญญัตินี้ ให๎เป็นรายได๎ขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  

ข๎อ ๒7 ผู๎ได๎รับใบอนุญาตต๎องแสดงใบอนุญาตไว๎โดยเปิดเผยและเห็นได๎งําย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



ข๎อ ๒8 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตาม
แบบที่กําหนดไว๎ท๎ายข๎อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังตํอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให๎ผู๎ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ๎งความ
ตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่แหํงท๎องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกอบด๎วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให๎ผู๎ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเทําที่เหลืออยูํ มาแสดงตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นประกอบด๎วย 

ข๎อ ๒9 กรณีท่ีปรากฏวําผู๎รับใบอนุญาตไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องตามบทแหํงพระราชบัญญัติ   
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ข๎อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว๎ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว๎เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได๎รับ
ใบอนุญาตตามข๎อบัญญัตินี้ เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช๎ใบอนุญาตได๎ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตํต๎อง
ไมํเกินสิบห๎าวัน 

ข๎อ 30 เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวําผู๎รับใบอนุญาต 
(30.๑) ถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตตั้งแตํสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต๎องถูกสั่งพักใช๎ใบอนุญาตอีก 
(30.๒) ต๎องคําพิพากษาถึงที่สุดวําได๎กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(30.๓) ไมํปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องตามบทแหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข๎อบังคับนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว๎ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว๎เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได๎รับใบอนุญาตตามข๎อบังคับนี้ และการไมํ
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมํถูกต๎องนั้นกํอให๎เกิดอันตรายอยํางร๎ายแรงตํอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตํอ
สภาวะความเป็นอยูํที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข๎อ 31 คําสั่งพักใช๎ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให๎ทําเป็นหนังสือแจ๎งให๎ผู๎รับ
ใบอนุญาต ทราบ  ในกรณีที่ไมํพบผู๎รับใบอนุญาต หรือผู๎รับใบอนุญาตไมํยอมรับคําสั่งดังกลําว ให๎สํงคําสั่งโดย
ทางไปรษณีย๑ตอบรับ หรือให๎ปิดคําสั่งนั้นไว๎ในที่เปิดเผยเห็นได๎งําย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู๎รับ
ใบอนุญาต  และให๎ถือวําผู๎รับใบอนุญาตนั้นได๎รับทราบคําสั่งแล๎วตั้งแตํเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง 
แล๎วแตํกรณี 

ข๎อ ๓2 ผู๎ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมํได๎จนกวําจะพ๎นกําหนดหนึ่งปีนับแตํวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข๎อ  ๓3 ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นมีอํานาจแตํงตั้งข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นเพ่ือให๎ปฏิบัติ
หน๎าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได๎ 

ข๎อ ๓4 ผู๎ใดฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามข๎อบัญญัตินี้ต๎องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว๎ในบทกําหนดโทษ
แหํงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕62 
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กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(1) การเลี้ยงสัตว๑บก สัตว๑ปีก สัตย๑น้ํา สัตว๑เลื้อยคลาน หรือแมลง 
     (1.1) การเลี้ยงม๎า โค กระบือ 
          ก. ตั้งแตํ 10 ตัว ถึง 20 ตัว ระยะหํางจากหมูํบ๎านไมํน๎อย
กวํา 200 เมตร 
          ข. เกินกวํา 20 ตัว แตํไมํเกิน 50 ตัว ระยะหํางจากหมูํบ๎าน
ไมํน๎อยกวํา 500 เมตร 
          ค. เกินกวํา 50 ตัวขึ้นไป ระยะหํางจากหมูํบ๎านไมํน๎อยกวํา 
1,000 เมตร 
     (1.2) การเลี้ยงสุกร 
          ก. ตั้งแตํ 10 ตัว ถึง 20 ตัว ระยะหํางจากหมูํบ๎าน ไมํน๎อย
กวํา 200 เมตร 
          ข. เกินกวํา 20 ตัว แตํไมํเกิน 30 ตัว ระยะหํางจากหมูํบ๎าน
ไมํน๎อยกวํา 500 เมตร 
          ค. เกินกวํา 30 ตัว แตํไมํเกิน 50 ตัว ระยะหํางจากหมูํบ๎าน
ไมํน๎อยกวํา 1,000 เมตร 
          ง. เกินกวํา 50 ตัวขึ้นไป ระยะหํางจากหมูํบ๎านหรือฟาร๑มเดิม 
ไมํน๎อยกวํา 2,000 เมตร 
     (1.3) การเลี้ยงแพะ แกะ 
          ก. ตั้งแตํ 10 ตัว ถึง 30 ตัว ระยะหํางจากหมูํบ๎าน ไมํน๎อย
กวํา 200 เมตร 
          ข. เกินกวํา 30 ตัว แตํไมํเกิน 50 ตัว ระยะหํางจากหมูํบ๎าน 
ไมํน๎อยกวํา 500 เมตร 
          ค. เกินกวํา 50 ตัวขึ้นไป ระยะหํางจากหมูํบ๎านไมํน๎อยกวํา 
1,000 เมตร 
     (1.4) การเลี้ยงหําน เป็ด ไกํ 
           ก. รวมตั้งแตํ 50 ตัว ถึง 1,500 ตัว ระยะหํางจากหมูํบ๎าน
ไมํน๎อยกวํา 500 เมตร 
           ข. รวมกันตั้งแตํ 1,501 ตัว ถึง 5,500 ตัว ระยะหํางจาก
หมูํบ๎านไมํน๎อยกวํา 1,000 เมตร 
           ค. รวมกันตั้งแตํ 5,501 ตัว ถึง 50,000 ตัว ระยะหํางจาก
หมูํบ๎านไมํน๎อยกวํา 1,500 เมตร 
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ง. เกินกวํา 50,001 ตัวขึ้นไป ระยะหํางจากหมูํบ๎านหรือฟาร๑มเดิมไมํ
น๎อยกวํา 2,000 เมตร 
(2) การเลี้ยงสัตว๑เพ่ือรีดเอานม 
          ก. จํานวนไมํเกิน 5 ตัว 
          ข. จํานวนเกินกวํา 5 ตัวขึ้นไป 
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว๑หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าชมหรือเพ่ือประโยชน๑
ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคําดู หรือคําบริการไมํวําทางตรง
หรือทางอ๎อมหรือไมํก็ตาม 
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(1) การฆําสัตว๑ ยกเว๎นในสถานที่จําหนํายอาหารการเรํขาย การขาย
ในตลาดและการฆําเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. โดยใช๎เครื่องจักร 
          ข. โดยไมํใช๎เครื่องจักร 
(2) การผลิต การโมํ การปุน การบด การผสม การบรรจุ  การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดตํอสัตว๑หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว๑ 
กิจการที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
(1) การผลิตสะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 
เต๎าเจี้ยว ซีอิ้ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตําง ๆ 
(2) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว๑ได๎แกํ 
ปลาร๎า ปลาเจํา กุ๎งเจํา ปลาส๎ม ปลาจํอม แหนม หม่ํา ไส๎กรอก กะปิ 
น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืน ๆ ที่
คล๎ายคลึงกัน 
(3) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชํอ่ิม จากผัก 
ผลไม๎ หรือพืชอยํางอ่ืน 
(4) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว๑โดยการ
ตาก บด นึ่ง ต๎ม ตุ๐น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ยําง เผา 
หรือวิธีอ่ืนใด 
(5) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุลูกชิ้น 
(6) การผลิต สะสมหรือแบํงบรรจุ เส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว เต๎าฮวย 
เต๎าหู๎ วุ๎นเส๎น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว๑เทียม หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืน ๆ ที่คล๎ายคลึง
กัน 
(7) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห๎ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอ่ืน ๆ 
(8) การผลิตสะสม หรือแบํงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ๑จากน้ํานม
สัตว๑ 
(9) การผลิตไอศกรีม 
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(10) การคั่ว สะสม หรือแบํงบรรจุกาแฟ 
(11) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ ใบชาแห๎ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอ่ืนๆ 
(12) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑ 
ไวน๑ น้ําส๎มสายชู ข๎าวหมาก น้ําตาลเมา 
(13) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนํายอัตโนมัติ 
(14) การผลิต สะสม แบํงบรรจุ หรือขนสํงน้ําแข็ง 
(15) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ํา
จากพืชผัก ผลไม๎   เครื่องดื่มชนิดตําง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
(16) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
(17) การผลิต สะสม หรือแบํงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
(18) การแกะ ตัดแตํง ล๎างสัตว๑น้ํา ที่ไมํใชํเป็นสํวนหนึ่งของกิจการ
ห๎องเย็น 
(19) การประกอบกิจการห๎องเย็น แชํแข็งอาหาร 
(20) การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักร 
กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
(1) การผลิต โมํ บด ผสมหรือบรรจุยา  
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางตําง ๆ 
(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ๑จากสําลี    
(4) การผลิตสบูํ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ๑ชําระล๎างตําง ๆ 
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การผลิต สะสมหรือแบํงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(2) การผลิตหรือแบํงบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช 
หรือแปูงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(3) การสีข๎าว นวดข๎าวด๎วยเครื่องจักรหรือแบํงบรรจุข๎าวด๎วยวิธีใด ๆ 
ก็ตาม 
(4) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(5) การผลิต สะสมหรือแบํงบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
(6) การผลิตเส๎นใยจากพืช 
(7) การตาก สะสม ขนถํายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข๎าวเปลือก อ๎อย 
ข๎าวโพด 
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กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ๑ หรือเครื่องใช๎
ตําง ๆ ด๎วยโลหะหรือแรํ 
(2) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด๎วย
เครื่องจักร หรือก๏าซหรือไฟฟูา 
(3) การเคลือบ ชุบโลหะด๎วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด  
(4) การขัด การล๎างโลหะด๎วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด  
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล 
(1) การตํอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พํนสี หรือพํนสารกันสนิมยานยนต๑ 
(2) การผลิตยางยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(3) การซํอม การปรับแตํงเครื่องยนต๑ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟูาปรับอากาศ หรืออุปกรณ๑ท่ีเป็นสํวนประกอบของยานยนต๑ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมี
ไว๎บริการหรือจําหนํายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซํอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต๑ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลําวด๎วย 
(5) การล๎าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต๑ 
(6) การผลิต สะสม จําหนําย ซํอมหรืออัดแบตเตอรี่ 
(7) การจําหนําย ซํอม ปะ เชื่อมยางยนต๑ หรือตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ 
     ก.  รถยนต๑ 
     ข.  รถจักรยานยนต๑ รถที่มีล๎อตั้งแตํ 3 ล๎อลงมา 
(8) การผลิต ซํอม ประกอบ หรืออัดผ๎าเบรก ผ๎าคลัตซ๑ 
(9) การสะสม การซํอมเครื่องกล เครื่องจักรเกําหรืออุปกรณ๑ท่ีเป็น
สํวนประกอบของยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกํา 
กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(1) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรํอง ทําคิ้วหรือตัดไม๎ด๎วย

เครื่องจักร 
(2) การผลิต พํน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตํงสําเร็จสิ่งของใช๎หรือ 
ผลิตภัณฑ๑จากไม๎ หวาย ชานอ๎อย 
(3) การอบไม๎ 
(4) การผลิต สะสม แบํงบรรจุธูป 
(5) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืนใดด๎วย 
กระดาษ 
(6) การผลิตกระดาษตําง ๆ 
(7) การเผาถํานหรือการสะสมถําน 
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กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการใน 
สถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล 
(2) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
          ก. มีห๎องพักตั้งแตํ 20 ห๎องข้ึนไป 
          ข. มีห๎องต่ํากวํา 20 ห๎อง 
(3) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชํา ห๎องแบํงเชํา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(4) การจัดให๎มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต๎นรํารําวง รองเง็ง ดิสโก๎เทค 
คาราโอเกะ หรือตู๎เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(5) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการที่อยูํใน
บังคับตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(6) การประกอบกิจการให๎บริการคอมพิวเตอร๑ 
(7) การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร๑หรือสิ่งแวดล๎อม 
(8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสํวนหนึ่งสํวนใดของ
รํางกาย 
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(1) การปั่นด๎าย  การกรอด๎าย  การทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรือการทอ
ผ๎าด๎วยกี่กระตุก  
(2) การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุํน 
(3) การปั่นฝูายหรือนุํนด๎วยเครื่องจักร 
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด๎วยเครื่องจักร 
(5) การเย็บผ๎าด๎วยเครื่องจักรตั้งแตํ 5 เครื่องขึ้นไป 
(6) การพิมพ๑ผ๎า หรือการพิมพ๑บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร 
(8) การย๎อม การกัดสีผ๎าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา 
(2) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช๎หรือผลิตภัณฑ๑อ่ืน ๆ ด๎วยซีเมนต๑หรือวัตถุ 
ที่คล๎ายคลึง 
(3) การสะสม ผสมซีเมนต๑ หิน ดิน ทราย วัสดุกํอสร๎าง รวมทั้งการขุด 
ตก ดูด โมํ บด หรือยํอย ด๎วยเครื่องจักร ยกเว๎นกิจการที่ได๎รับ 
ใบอนุญาตใน 6.11 (2) 
(4) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ๑หินเป็นสิ่งของตําง ๆ 
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กิจการอื่น ๆ 
(1) การพิมพ๑หนังสือหรือสิ่งพิมพ๑อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด๎วยเครื่องจักร 
(2) การผลิต การซํอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ๑ 
อิเล็กทรอนิกส๑อุปกรณ๑ไฟฟูา 
(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง 
(4) การพิมพ๑แบบ พิมพ๑เขียวหรือการถํายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช๎แล๎วหรือเหลือใช๎ 
   - ต่ํากวํา 100  ตารางวา 
   - ต้ังแตํ  100  -  400  ตารางวา 
   - มากกวํา  400  ตารางวาขึ้นไป 

(6) การประกอบกิจการโกดังสินค๎า 
(7) การล๎างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎แล๎ว 
(8) การพิมพ๑สีลงบนวัตถุท่ีมิใชํสิ่งทอ 
(9) การกํอสร๎าง 
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ประธาน  ตามที่ผู๎บริหารได๎ชี้แจงรายละเอียด รํางข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ ให๎สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม รํวมกัน
พิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกทํานใดมีความคิดเห็นเป็นอยํางอ่ืนที่จะขออภิปรายรําง
ข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ อีก
หรือไมํ ถ๎าไมํมีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ กับรํางข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒  ในวาระข้ัน(รับหลักการ) 

ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท๑ – 



ระเบียบวาระที๗่  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ประธาน   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผู๎นําชุมชน
หัวหน๎าสํวนราชการ ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม การติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เป็นการพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ ในการติดตามแผน
จึงมีความสําคัญ ดังนี้ ได๎รับทราบผลการดําเนินการ และการปฏิบัติงาน ของแตํละแผนงาน ที่ได๎ดําเนินการไป
แล๎วและยังไมํได๎ดําเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎กําหนดไว๎ รวมถึงงบประมาณในการดําเนินการ  ตาม
แผนงานตํางๆ ตามยุทธศาสตร๑ขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร๑ สรุปได๎ ดังนี้ โครงการ
พัฒนาท๎องถิ่นดําเนินการจริงตามยุทธศาสตร๑ในภาพรวมที่ได๎กําหนดไว๎ จํานวน ๑๑๐ โครงการ จากจํานวน
โครงการทั้งหมดของแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑๔๕ โครงการ และ โครงการเพ่ือพัฒนา
ท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย จํานวน ๑๑๐ โครงการ ดําเนินการจริง ๙๒ 
โครงการ หรือคิดเป็นร๎อยละ ๘๓.๖๓ เปอร๑เซ็นต๑ ของจํานวนรายการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี   
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสารที่ได๎แจกให๎กับทุกทําน 
ประธาน  มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปรายหรือไมํ 

ที่ประชุม - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี๘  เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

ประธาน   เชิญนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผู๎นําชุมชน
หัวหน๎าสํวนราชการ ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  องค๑การบริหารสํวน
ตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ขอความรํวมมือสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา  ในการวิจัยประเมินความพึงพอใจตํอการบริการขององค๑การบริการสํวนตําบลตูม  อําเภอปัก
ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ปี  ๒๕๖๒  ไดท๎ําการประเมินความพึงพอใจ  จํานวน ๔ งาน คือ 
   
  ๑. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  พบวํา  ประชาชนกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการด๎านการรักษาความสะอาดใน
ที่สาธารณะ   ขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็น
ร๎อยละ  ๙๒.๕  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  พบวํา  ด๎านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด๎านสิ่ง
อํานวยความสะดวก  ร๎อยละ ๙๔.๒  รองลงมาคือ ด๎านชํองทางการให๎บริการ  ร๎อยละ ๙๒.๕ ด๎าน
กระบวนการและข้ันตอน  ร๎อยละ ๙๑.๗ และด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๘ 

  ๒. งานด้านการศึกษา 
  พบวํา  ประชาชนกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการด๎านการศึกษา  ขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ  ๙๖.๗  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน  พบวํา  ด๎านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ  ร๎อยละ ๙๘.๓  
คือ ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก  ร๎อยละ ๙๖.๗  ด๎านชํองทางการให๎บริการ  ร๎อยละ ๙๗.๕  ด๎านกระบวนการ
และข้ันตอน ร๎อยละ ๙๕.๐ 



  ๓. งานด้านรายได้หรือภาษี 
  พบวํา  ประชาชนกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการด๎านรายได๎หรือภาษี  ของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ  ๙๕.๐  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน  พบวํา  ด๎านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ  ร๎อย
ละ ๙๖.๒ รองลงมา คือ ด๎านกระบวนการและขั้นตอน  ร๎อยละ ๙๒.๕ ด๎านชํองทางการให๎บริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกร๎อยละ ๙๐   

๔. งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พบวํา  ประชาชนกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการด๎านสาธารณสุข  ของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ  ๙๓.๘  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน  พบวํา  ด๎านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือด๎านกระบวนการและขั้นตอน ร๎อย
ละ ๙๕ รองลงมา ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ร๎อยละ ๙๓.๘  ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ  ร๎อยละ ๙๒.๕ และ
ด๎านชํองทางการให๎บริการ ร๎อยละ ๙๑.๓    

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  จากการสัมภาษณ๑ประชาชนกลุํมตัวอยําง  ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาด๎านอ่ืน ๆ คือ 

  ๑.  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ พบวําประชาชนต๎องการให๎องค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูมเน๎นการรักษาความสะอาดโดยปัดกวาดถนน ฉีดน้ําทําความสะอาด ถนนสายหลัก และ
สายรองสม่ําเสมอ 

  ๒.  งานด้านการศึกษา พบวําประชาชนต๎องการให๎มีองค๑การบริหารสํวนตําบลได๎พัฒนาและ
สํงเสริมให๎ประชาชนที่ไมํรู๎หนังสือได๎มีโอกาสเรียนรู๎ 

  ๓. งานด้านรายได้หรือภาษี   พบวําประชาชนต๎องการให๎องค๑การบริหารสํวนตําบล
ประชาสัมพันธ๑หลากหลายชํองทางเกี่ยวกับเรื่องอัตราภาษแีละคําธรรมเนียมของการจัดเก็บภาษีประเภทตํางๆ 

  ๔. งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พบวําประชาชนต๎องการให๎มี
องค๑การบริหารสํวนตําบล รณรงค๑ใช๎สิ่งอ่ืนทดแทนและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เชํนการใช๎ถุงผ๎าแทน
ถุงพลาสติก การใช๎ใบตองแทนโฟม และการใช๎ขวดแก๎ว 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี๙ เรื่อง แก้ไขค าชี้แจงรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประธาน   เชิญนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผู๎นําชุมชน
หัวหน๎าสํวนราชการ ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ตามที่องค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูม ได๎จัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี ในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน งบลงทุนหมวดคําที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งได๎ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล๎วนั้น  เนื่องด๎วยรายละเอียด
โครงการแผนงานข๎างต๎นเกิดข๎อผิดพราดจากการแก๎ไขข๎อมูล ขอมอบหมาย ผู๎อํานวยการกองชําง ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง  เรียน ประธานสภาฯผู๎บริหาร ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมนาย
บุญชอบ จรจังหรีด ผู๎อํานวยการกองชําง เนื่องด๎วยรายละเอียดโครงการแผนงานข๎างต๎นเกิดข๎อผิดพราดจาก



การแก๎ไขข๎อมูลหลายครั้ง จนเกิดข๎อผิดพลาดจากการพิมพ๑ ดังนั้นเพื่อให๎เกิดความถูกต๎องตรงกันทั้งข๎อมูลความ
ต๎องการในแผนพัฒนาตําบล และเนื้อหาโครงการที่ต๎องดําเนินงานจริง  ในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางกองชํางเห็นควนเสนออนุมัติสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ในการแก๎ไข
คําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้  
ลําดับที่ รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหมํ หมายเหตุ 

1 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านนาง
สมใจถึงบ๎านนางวุฒิชัย ม.10 ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎างเฉลี่ยข๎าง
ละ 0.10 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01 
พร๎อมปูายโครงการ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน๎าที่ 145 ลําดับที่ 
49  งบประมาณจํานวน 167,000.- บาท 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎าน
นางสมใจถึงบ๎านนางวุฒิชัย ม.10 ขนาด
กว๎าง 3.00 เมตร ยาวรวม 97.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎าง
เฉลี่ยข๎างละ 0.10 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท1-01 พร๎อม
ปูายโครงการ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน๎าที่ 145 ลําดับ
ที่ 43  งบประมาณจํานวน 167,000.- 
บาท 

แก๎ไขให๎
ถูกต๎องตาม
แผนฯ 

2 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านยาย
สมบูรณ๑ วงศ๑อินทร๑ ม.11 ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 102.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 
0.30 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01 
พร๎อมปูายโครงการ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน๎าที่ 148 ลําดับที่ 
49 สายที่ 4  งบประมาณจํานวน 
126,000.- บาท 
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎าน
ยายสมบูรณ๑ วงศ๑อินทร๑ ม.11 ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎างเฉลี่ย
ข๎างละ 0.30 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เลขที่ ท1-01 พร๎อมปูายโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน๎าที่ 148 ลําดับที่ 49 สายที่ 4  
งบประมาณจํานวน 126,000.- บาท 

แก๎ไขให๎
ถูกต๎องตาม
แผนฯ 

ลําดับที่ รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหมํ หมายเหตุ 
3 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง

หมูํบ๎านหนองจอก ม.13 ขนาดกว๎าง 2.00 
เมตร ยาวรวม 127.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 
0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-01 
พร๎อมปูายโครงการ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน๎าที่ 152 ลําดับที่ 
59   งบประมาณจํานวน 205,000.- บาท 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง
หมูํบ๎านหนองจอก ม.13 ขนาดกว๎าง 
2.00 เมตร ยาวรวม 127.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎าง
เฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
เลขที่ ท1-01 พร๎อมปูายโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน๎าที่ 152 ลําดับที่ 59   งบประมาณ
จํานวน 200,000.- บาท 

แก๎ไขให๎
ถูกต๎องตาม
แผนฯ 



4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปสวน
นายสกล ม.7 ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว
รวม 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลํ
ทางหินคลุกกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 0.20 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท1-01  ตาม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน๎าที่ 139 ลําดับที่ 29 สายที่ 2  
งบประมาณจํานวน 88,000.- บาท 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไป
สวนนายสกล ม.7 ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 53.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางหินคลุกกว๎างเฉลี่ยข๎างละ 
0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-
01  ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน๎าที่ 139 ลําดับที่ 29 
สายที่ 2  งบประมาณจํานวน 93,000.- 
บาท 

แก๎ไขให๎
ถูกต๎องตาม
แผนฯ 

5 ขยายและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูํบ๎านจากสะพานคลองสํงน้ํา
ชลประทานถึงแยกบ๎านใหมํปุาตะแบก ชํวงที่ 
1 จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+156 หมูํที่ 
14 ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร และพ้ืนที่คอนกรีต
สํวนเชื่อมตํอ 9 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร และรายการสํวนควบปรากฏในแบบ
แปลน ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท1-01 พร๎อม
ปูายโครงการ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) หน๎าที่ 154 ลําดับที่ 64 
ชํวงที่ 1  งบประมาณจํานวน 342,000.- 
บาท 

ขยายและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางหมูํบ๎านจากสะพานคลอง
สํงน้ําชลประทานถึงแยกบ๎านใหมํปุา
ตะแบก ชํวงที่ 1 จาก กม. 0+000 ถึง 
กม. 0+156 หมูํที่ 14 ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร และพ้ืนที่คอนกรีตสํวนเชื่อมตํอ 9 
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และ
รายการสํวนควบปรากฏในแบบแปลน 
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท1-01 พร๎อม
ปูายโครงการ ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน๎าที่ 154 ลําดับ
ที่ 64 ชํวงที่ 1  งบประมาณจํานวน 
342,000.- บาท 

แก๎ไขให๎
ถูกต๎องตาม
แผนฯ 

  ตามรายละเอียดและงบประมาณที่เสนอมาข๎างต๎น  เห็นควรนําเสนอสภาองค๑การบริหารสํวน
ตําบลตูมเพื่อให๎ความเห็นชอบ โดยยอดงบประมาณรวมในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายยังคงเดิม 

ประธาน   ขอบคุณ ผู๎อํานวยการกองชําง  

ประธาน    ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบแก๎ไขคําชี้แจงรายละเอียดในข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓      

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑  

ระเบียบวาระท่ี๑๐  เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ 
   ๑๐.๑ เรื่อง การจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ประธาน  เชิญ ผู๎อํานวยการกองการศึกกา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

 



ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู๎อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ด๎วยองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ใน
การประชุมคณะกรรมการจัดการกีฬาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมที่ผํานมา ยังไมํมีข๎อตกลงอยํางเป็นทางการ
ในการจัดงานกีฬาต๎านยาเสพติดในครั้งนี้ และในวันนี้ขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบล
ตูม ในเรื่องของการจัดงานกีฬาต๎านยาเสพติด เพ่ือหาข๎อตกลงรํวมกัน 

อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯผู๎บริหารผู๎นําชุมชน หัวหน๎าสํวนราชการ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวน
ตําบลตูมทุกทําน ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม หมูํที่ ๒ ผมขอเสนอในการ
จัดงานกีฬาในครั้งนี้ ควรงดจัดการกีฬา เพราะไมํวําจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาความแห๎งแล๎ง ข๎าวล๎ม
ตายขาดน้ํา เพราะในการจัดงานกีฬาแตํละครั้งทางสมาชิกของแตํละหมูํบ๎านต๎องเตรียมเงินในการเตรียมทีม 
และปัจจุบันเศรษฐกิจไมํดี ไมํมีห๎างร๎านสนับสนุนงบประมาณ ผมจึงมีความคิดวําควรงดการจัดงานในปีนี้ 
อบต.เกรียงไกร เรียนประธานสภาฯผู๎บริหารผู๎นําชุมชน หัวหน๎าสํวนราชการ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวน
ตําบลตูมทุกทํานผมนายเกรียงไกร สร๎อยตะคุ รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมเห็นด๎วยกับ
ทางสมาชิกสภาฯหมูํที่ ๒ แตํเราก็ยังเคารพมติที่ประชุมสภาฯ ถ๎าที่ประชุมเห็นชอบ ให๎จัดงานกีฬา เคารพเสียง
สํวนมาก 

ประธาน  ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือ ไมํเห็นชอบในการจัดงานกีฬาต๎านยาเสพติด ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ที่ประชุม เห็นชอบจัดงานกีฬาต๎านยาเสพติด ๒ เสียง 

ที่ประชุม ไมํเป็นชอบให๎จัดงานกีฬาต๎านยาเสพติด ๒๖ เสียง 

ประธาน  ตามท่ีได๎ขอมติที่ประชุมสภาฯมีมติเป็นเอกฉันท๑ คือให๎งดจัดงานกีฬาต๎านยาเสพติดในปีนี้  

  ๑๐.๒ เรื่อง การจัดงานวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย 

ประธาน  เชิญ ผู๎อํานวยการกองการศึกกา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
ดิฉันนางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู๎อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ด๎วยองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  
ได๎จัดให๎มีการประกวดนางนพมาศผู๎สูงอายุและการประกวดกระทงในงานประเพณีลอยกระทง  ประจําปี     
๒๕62  ซึ่งได๎กําหนดหลักเกณฑ๑การประกวดดังตํอไปนี้ 
 การประกวดนางนพมาศผู้สูงอาย ุ
๑.   คุณสมบัติผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ 

๑. เป็นผู๎มีชื่อในทะเบียนบ๎านที่อยูํในเขตตําบลตูม  มาแล๎วไมํน๎อยกวํา  ๓  เดือน  นับถึงวันสมัคร 
๒. มีอายุ  60  ปีบริบูรณ๑ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน 2562 
๓. เป็นผู๎มีสุขภาพดี  ไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรง  หรือโรคสังคมรังเกียจ 

๒.  หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  จํานวน 1   ชุด   
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ๎านพร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง     จํานวน  1   ชุด 
 ๓.  รูปถํายสีเต็มตัว  ขนาดโปสเตอร๑  ๔x๖  นิ้ว   จํานวน  1   รูป 
 



๓.  สถานที่ประกวด  เวทีการประกวด ณ สถานที่จัดงานวัดโพธิ์เมืองสามัคคี  ตําบลตูม อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
๔.  การรับสมัคร  
 -  รบัสมัครตั้งแตํบัดนี้ ถึง วันที่  4  พฤศจิกายน  ๒๕62  (เว๎นวันหยุดราชการ) 
 -  การรับสมัคร  ผู๎สมัครจะต๎องมายื่นใบสมัคร ที่กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย 
 -  ติดตํอสอบถามโทร  ๐๔๔ – 000450 , ๐๔๔ – 000452 , ๐๘๑-๙๕๕๑๒๔๓ 

๕.  สถานที่รายงานตัว  
 -  ผู๎เข๎าประกวดจะต๎องมารายงานตัว ในวันที่  11  พฤศจิกายน  ๒๕62 เวลา  ๑๖.3๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ  สถานทีจ่ัดงานวัดโพธิ์เมืองสามัคคี  ตําบลตูม อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน  จะกระทําโดยคณะกรรมการตัดสิน  ซึ่งการ
ตัดสินของคณะกรรมการให๎ถือเป็นที่สุด  เกณฑ๑การตัดสินมีดังนี้ 
   -  การแตํงกายสวยงามสมวัย   ๒5   คะแนน 
   -  บุคลิกภาพ / กิริยามารยาท   ๒5   คะแนน 
   -  ไหวพริบปฏิภาณ     ๒5   คะแนน 

-  ความสามารถ (การแสดง ลีลา ทําทาง)  ๒5   คะแนน 
๗.  การแต่งกายในวันประกวด 
 -  แตํงกายด๎วยชุดไทย โจงกระเบน เสื้อคอกระเช๎า 
 
๘.  รายละเอียดรางวัลการประกวด 
 -  รางวัลชนะเลิศ     เงินสด ๒,๕๐๐.- บาท  พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด ๒,๐๐๐.- บาท  พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด ๑,๕๐๐.- บาท  พร๎อมถ๎วยเกียรติยศ 

 รวมเป็นเงินรางวัล  ประกวดนางนพมาศผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น  6,000.-  บาท (หกพันบาทถ้วน) 
  

การประกวดกระทง 

๑. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ๑การให๎คะแนนกระทง  (ขนาดกระทงมีขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง  27 - 33  เซนติเมตร) 
 -  รูปทรง / ขนาดเป็นไปตามที่กําหนดเส๎นผําศูนย๑กลาง 27 - 33 เซนติเมตร ๒๐ คะแนน  
 -  การลอยน้ําได๎ดี มีความสมดุล      ๒๐ คะแนน 
 -  การใช๎วัสดุเน๎นการอนุรักษ๑ธรรมชาติ วัสดุยํอยสลายได๎ไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม ๒๐  คะแนน 
 -  ความประณีตสวยงาม       ๒๐ คะแนน 
 -  ความคิดสร๎างสรรค๑       ๒๐ คะแนน 

 



๒.  หลักฐานการสมัคร 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง  จํานวน  1 ชุด 

๓.  การรับสมัคร 
 ยื่นใบสมัครด๎วยตนเอง ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป จนถึงวันที่  4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ กอง
การศึกษา ฯ  องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  ในวันและเวลาราชการ   
 ติดตํอสอบถามโทร  ๐๔๔ – 000450 , ๐๔๔ – 000452 , ๐๘๑-๙๕๕๑๒๔๓ 

4.  สถานทีส่่งกระทง  
 -  สํงกระทง  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  ๒๕62 เวลา  ๑๖.3๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ  สถานทีจ่ัดงานวัด
โพธิ์เมืองสามัคคี  ตําบลตูม อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

5.  รายละเอียดรางวัลการประกวด 
 -  รางวัลชนะเลิศ      เงินสด 2,000.- บาท  พร๎อมถ๎วย
เกียรติยศ 
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑    เงินสด ๑,5๐๐.- บาท  พร๎อมถ๎วย
เกียรติยศ 
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒    เงินสด 1,000.- บาท  พร๎อมถ๎วย
เกียรติยศ 

  รวมเป็นเงินรางวัล  ประกวดกระทง ทั้งสิ้น  4,5๐๐.-  บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประธาน   ขอบคุณ ผอ.กองการศึกษาฯ 

นายก  เรียนประธานสภาฯผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมนายภาณุพันธ๑ 
วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ในสํวนของคําใช๎จํายผมขอสนับสนุนเงินทํากระทง หมูํบ๎าน
ละ ๕๐๐ บาท และเงินแตํงตัวนพมาศ ๓๐๐ บาท เพื่อเป็นการลดภาระของผู๎สํงเข๎าประกวด  

ประธาน   เชิญ ผู๎ใหญํประสาน หุนตะคุ ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ ๖ ชี้แจง 

ผญ.ประสาน  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
หัวหน๎าสํวนราชการ ผมนายประสาน หุนตะคุ ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ ๖ ในสํวนของการจัดงานวันลอยกระทง ณ วัด
โพธิ์เมืองสามัคคี ผมซึ่งเป็นเจ๎าของพ้ืนที่ โดยทางองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมรํวมกับทางชุมชนที่จัดงานลอย
กระทงทุกๆปี ในงานจะมีกิจกรรมหลายอยําง ไมํวําจะเป็น การแขํงขันกีฬาฟุตบอลผู๎สูงอายุ การเต๎นแอโรบิค
กิจกรรมการประกวดนางนพมาศผู๎สูงอายุ ประกวดกระทง ดังนั้นอยากเชิญชวนพ่ีน๎องทุกทํานเข๎ารํวมกิจกรรม 
ดังกลําว เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย สืบไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี๑๑  เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ (ขั้นแปรญัตติ) 

ประธาน  ตามที่สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมได๎มีมติเห็นชอบการพิจารณารํางข๎อบัญญัติ
องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็น อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระแรก ขั้น
รับหลักการไปแล๎ว และได๎ให๎สมาชิกไปศึกษารายละเอียดองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เรื่องการควบคุม 
กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือนํามาพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตํวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และใน
วาระ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ 
ญัตติ ข๎อ ๔๕ วรรคสาม ผู๎ที่เสนอคําแปรญัตติเสนอแปรญัตติ จากลงมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติองค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็น อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไมํน๎อยกวํา ๒๔ 
ชั่วโมง และต๎องมีผู๎รับรองอยํางน๎อย ๒ คน  

ประธาน  เนื่องจากไมํมีสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  ทํานใดเสนอคําแปรญัตติ  ตํอ
ประธานสภาฯ และให๎คงไว๎รํางเดิมของรํางบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ มีสมาชิกทํานใดมีความคิดเห็นเป็นอยํางอ่ืนหรือไมํ  ในวาระที่  ๒               
(ขั้นแปรญัตติ) เมื่อไมํมีให๎คงรํางเดิมองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม - เห็นคงรํางเดิมเป็นเอกฉันท๑ – 

ระเบียบวาระท่ี๑๒  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓   

ประธาน   เชิญนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ชี้แจง 

นายก   เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผู๎นําชุมชน
หัวหน๎าสํวนราชการ ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมตามที่องค๑การบริหาร
สํวนตําบลตูมได๎จัดทําข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖3 ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบคําสาธารณูปโภค  หมวดคําไฟฟูา  ประเภทคําไฟฟูา
เครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟูาขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  ไมํได๎ตั้งจํายไว๎  นั้น 
 
2. ข๎อเท็จจริง 

                     กองชํางมีความประสงค๑ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจํายรายการใหมํ  ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบคําสาธารณูปโภค  หมวดคําไฟฟูา  ประเภทคําไฟฟูา
เครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟูาขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม  งบประมาณ  42,๐๐๐.-  บาท  
 
3. ข๎อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข๎อง 

                     อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  หมวด 4  การโอนและแก๎ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข๎อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ทําให๎ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ให๎เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น 



4. ข๎อเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

แผนงาน/งาน 

งบประมาณ
ตั้งไว๎ 

(บาท) 

คงเหลือ 

กํอนโอน 

(บาท) 

โอนครั้งนี้ 

+เพิ่ม   -ลด 

(บาท) 

คงเหลือหลัง
โอน 

(บาท) 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวด คําใช๎สอย   

ประเภท คําบํารุงรักษาและซํอมแซม 

คําซํอมแซมบํารุงรักษาทรัพย๑สินเพ่ือให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ   

 

 

 

 

 

 

142,000 

 

 

 

 

142,000 

 

 

 

 

-42,000 

 

 

 

 

100,000.- 

                                      รวมโอนลด   -42,000 100,000.- 

 

แผนงาน/งาน 

งบประมาณ
ตั้งไว๎ 

(บาท) 

คงเหลือ 

กํอนโอน 

(บาท) 

โอนครั้งนี้ 

+เพิ่ม   -ลด 

(บาท) 

คงเหลือหลัง
โอน 

(บาท) 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบคําสาธารณูปโภค 

หมวด คําไฟฟูา   

ประเภทคําไฟฟูาเครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟูา
ขององค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

+42,000 

 

 

 

 

42,000 

รวมโอนเพ่ิม   +42,000 42,000 

ประธาน   มีสมาชิกทํานใดต๎องการอภิปราย เพ่ิมเติมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายเพ่ือตั้งจํายเป็น
รายการใหมํ ประจําปี ๒๕๖๓ หรือไม ํ 

ประธาน   ถ๎าไมํมี ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจําย
เพ่ือตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ประจําปี ๒๕๖๓  

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑ 

 



ระเบียบวาระท่ี๑๓  เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็น 
     อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ (ขั้นลงมติ) 

ประธาน  ตามท่ีสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ได๎มีมติเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค๑การบริหาร
สํวนตําบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็น อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒  ในวาระ  ๑  ขั้นรับหลักการ
และวาระที๒่ การแปรญัตติมาแล๎ว บัดนี้จะเข๎าสูํวาระ ๓ การลงมต ินี้จะไมํมีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น  เกี่ยวกับ
ข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒  ขอมติที่
ประชุมวําเห็นชอบ หรือไมํเห็นชอบ กับรํางข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เรื่องการควบคุม กิจการที่
เป็น อันตรายตํอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒  

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท๑ - 

ระเบียบวาระท่ี๑๔  เรื่อง การพิจารณารับถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน 

ประธาน  เชิญนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ในสํวนของการพิจารณารับถํายโอน
ประปาหมูํบ๎านทั้ง ๓ แหํง ๑.ประปาหมูํบ๎านพรหมราช ๒.ประปาหมูํบ๎านวังวารีวน ๓.ประปาหมูํบ๎านหนองปลิง 
ได๎รับความเดือดร๎อน และมีความประสงค๑จะให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลตูมรับโอนเพ่ือดูแลจัดการระบบ
น้ําประปาให๎มีคุณภาพ นั้น สําหรับผมไมํขัดข๎องแตํต๎องศึกษารายละเอียด และขั้นตอนตํางๆ ในสํวนนี้
มอบหมายให๎หัวหน๎าสํานักปลัด ชี้แจง 

ประธาน  เชิญ หัวหน๎าสํานักปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ชี้แจง 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา รองผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
ข๎าราชการ กระผม ธานินทร๑ บุญเย็น หัวหน๎าสํานักปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ตามที่มีชาวบ๎านที่ใช๎
น้ําประปา หมูํบ๎าน ทั้ง ๓ แหํง ๑.ประปาหมูํบ๎านพรหมราช ๒.ประปาหมูํบ๎านวังวารีวน ๓.ประปาหมูํบ๎าน
หนองปลิง ได๎รับความเดือดร๎อน ในการใช๎น้ําประปาที่ไมํสะอาด และกําลังหาทางออก ในการแก๎ไขปัญหา
ดังกลําว และได๎มีหนังสือจากผู๎นําชุมชน บ๎านวังวารีวน ได๎ยื่นหนังสือมายังองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ในการ
ขอโอนประปาหมูํบ๎านวังวารีวน ให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ดูแลนั้น โดยนายกองค๑การบริหารสํวนตําบล
ตูม ได๎มอบหมายให๎กระผม ศึกษารายละเอียด ตํางๆในการรับโอน ในสํวนของการศึกษาข๎อมูล อ๎างถึง
พระราชบัญญัติการควบคุมรักษาประปา ในสํวนของวัสดุตํางๆ เป็นหน๎าที่รับผิดชอบขององค๑การบริหารสํวน
ตําบล มีคณะกรรมการดูแล และในสํวนของการโอนประปาหมูํบ๎านให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลตูมเป็นผู๎ดูแล 
นั้น ต๎องมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑.สภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูมต๎องมีมติเห็นชอบรับโอนประปาหมูํบ๎านให๎องค๑การ
บริหารสํวนตําบลตูมเป็นผู๎ดูแล  

  ๒. ต๎องประชาคมหมูํบ๎านเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี 

  ๓. เมื่อทําประชาคม และชาวบ๎านเห็นชอบ ก็บรรจุในแผนพัฒนา ๔ ปี 



  ๓. ทําข๎อบัญญัติกิจการประปา โดยตั้งคณะกรรมการ  

  ๔. ทําข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายกิจการประปา 

  โดยในการดําเนินการโอนประปาหมูํบ๎าน ให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ดูแลต๎องอาศัย
เวลา และมีขั้นตอนในการดําเนินการ เพ่ือให๎ถูกต๎องตามระเบียบ ของทางราชการ 

รองประธาน เรียนประธานสภา รองผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ข๎าราชการทุกทําน 
ผมนายเกรียงไกร สร๎อยตะคุ รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ผมเห็นด๎วยกับการโอนประปา
หมูํบ๎านให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม เป็นผู๎ดูแล เพราะเนื่องจากหมูํบ๎าน ไมํมีงบประมาณในการสนับสนุน 
ในการซํอมแซม เพราะประปาหมูํบ๎านของแตํละ แหํง ได๎มีการกํอสร๎างมานาน วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ ได๎เกิดการ
ทรุดโทรม ตามเวลา และปัญหาของหมูํบ๎านไมํมีเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ความเข๎าใจ ในการดูแลคุณภาพน้ํา และใน
สํวนของการตั้งคณะกรรมการทําข๎อบัญญัติประปาหมูํบ๎าน ผมเห็นวํา ควรมีการทําประชาคมหมูํบ๎านให๎เป็นที่
แล๎วเสร็จ ถึงมาดําเนินการตั้งคณะกรรมการทําข๎อบัญญัติประปาหมูํบ๎าน เพราะในปัจจุบัน ทางประปาหมูํบ๎าน
แตํละแหํง ก็ได๎มีการตั้งคณะกรรมการในการควบคุมดูแล 

ประธาน  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไมํเห็นชอบ การโอนประปาหมูํบ๎านทั้ง ๓ แหํง ๑.ประปา
หมูํบ๎านพรหมราช ๒.ประปาหมูํบ๎านวังวารีวน ๓.ประปาหมูํบ๎านหนองปลิง ให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลตูม
เป็นผู๎ดูแล 

ที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท๑ 

ระเบียบวาระท่ี๑๕  เรื่อง อ่ืนๆ 

   ๑๕.๑ เรื่อง กองทุน ที่มอบให้กู้ชีพกู้ภัย ต าบลตูมในการ รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

ประธาน  เชิญนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ในสํวนของงานกู๎ชีพ กู๎ภัย องค๑การบริหาร
สํวนตําบลตูม ได๎ออกชํวยเหลือชาวบ๎าน ไมํวําจะเป็น รับ – สํงผู๎ปุวย ฉุกเฉิน หรือผู๎ที่เสียชีวิต ได๎มีชาวบ๎านหรือ
ญาติของผู๎เสียชีวิต ได๎มอบเงินจํานวนหนึ่ง ให๎กับทางกู๎ชีพ กู๎ภัยตําบลตูม เมื่อกํอนไมํมีการจัดทําบัญชี การรับ
เงิน และการจํายเงิน ดังนั้นผมได๎สั่งการให๎ หัวหน๎าสํานักปลัด ได๎จัดทําบัญชี การรับเงิน จากญาติผู๎เสียชีวิต ที่
บริจาคให๎กับกู๎ชีพ กู๎ภัย เพ่ือให๎รู๎ รายรับเงินบริจาค และยอดที่ใช๎ ให๎ถูกต๎องตามระเบียบ การใช๎จํายเงิน ตํอไป
และในยอด เดือนตุลาคม ได๎มีผู๎บริจาคเงินให๎กู๎ชีพ ดังนี้ นางสมหมาย มอบ ๕๐๐ บาท นายพิสิทธิ์ มอบ 
๑,๐๐๐ บาท นายธงชัย มอบ ๑,๐๐๐ บาท น๎องภรรยา ลุงหมวง มอบ ๕๐๐ บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

   

 

 

 



  ๑๕.๒ เรื่อง การซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

ประธาน  เชิญนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู๎นําชุมชน สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ๑ วุฒิพรชานนท๑ นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม ในสํวนของการออกซํอมไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะ หมูํบ๎านทางผู๎รับเหมาจะออกมาซํอมแซม เดือนละครั้ง และรับประกัน การซํอมแซม ๑ เดือน โดย
ให๎สมาชิกสภาองค๑การบริหารตรวจสอบ ไฟฟูาแสงสวํางที่ชํารุด แล๎วแจ๎งมายังองค๑การบริหารสํวนตําบลตูม 
เพ่ือทําการซํอมแซมตํอไป 

ที่ประชุม รับทราบ    
ประธาน  มีสมาชิกทํานใดต๎องการอธิปรายข๎อราชการอีกหรือไมํ ถ๎าไมํมี ผมขอกลําวปิดประชุม 
ประธาน  กลําวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.   
     
          

                
 
         
    
 
 
 
 
 
     
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 


