
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

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

ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายสำรวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก อบต.ตูม 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นายวิเชียร ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๗ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายสุรสิทธิ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นางสาวเพียรไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๗ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๑ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 



๓๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๓ นางสาวสมคิดตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 

 ผู้ลาประชุม 
๑ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๖ สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักกงานธุรการ 
   
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรยีบร้อยแลว้โดยมีนายวิบูลย ์วิจิตรกิ่ง ประธานสภา ทำหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง การจัดงานบำเพ็ญกุศลศพในช่วงการระบาดของโรค โควิด ๑๙ 

ประธาน  ในการบำเพ็ญกุศลศพในช่วงการระบาดของโรค โควิด ๑๙ ขอให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำในการใช้
มาตรการการป้องกันโรคระบาด ตามคำสั่งการของทางรัฐบาล อย่างเคร่งครัด เพื่อที่เป็นการป้องกันผู้ติดเชื้อ 
เพ่ิมเติม ของไวรัสโคโรนา หรือโควิด ๑๙ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธาน  ขอมติที่ประชุมเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม รับรอง เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ  

  ๔.๑ เรื่อง ปฏิบัติการ ๙๐วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู ้ช ่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วย 



สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ {โควิด-๑๙) กลายเป็นโรคระบาดครั้ง ใหญ่ของโลก ส่งผล
กระทบให้เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องชะลอตัว ประกอบกับความตื่นตระหนก ของ ประชาชน ที่เกรงว่า
สินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน อำเภอปักธงชัย พิจารณาแล้วเห็นว่า การน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต สามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชาชน ถือว่าเป็นศวามจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง ดำเนินการ โดย
กำหนดแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ๙0 วัน”ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง ทางด้าน
อาหาร”ซึ่งเป็นการลดรายจ่าย ของประซาซบในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารใน ครัวเรือน ใน
การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 

ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเบื้องต้น บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่านดำเนินการ 
ดังนี้  

๑. ให้ท่านดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง
ทาง อาหาร”ในบริเวณหมู่บ้านของท่าน 

๒. เชิญชวนบุคลากรที่อยู่ในสำนักงานและประชาชนในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
เพ่ือสร้างกระแส และกระตุ้นให้กิจกรรมการขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ภายใน ๙๐ วัน 

๓, สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหาเมล็ดพันธุผักสวนครัว แจกจ่ายบุคคลากรในหน่วยงาน
และ ประชาชนในหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนพันธุผักกันจนครบ ๑0 ชนิด ในแต่ละครัวเรือน 

๔. ส่งภาพกิจกรรม ตั ้งแต่เริ ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ให้
สำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอ  

๕.ดัดเลือกบุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติผู ้นำการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการ ๙0 วัน 
ปฏิบัติการ “Quick Win “๙0วัน ของสำนักงานและหมู่บ้าน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชน ภายในวันที่๒0 
มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดต่าง ๆ ให้ หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่ท่าน
นายก ชี้แจง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ทำโครงการ ในการแจกเมล็ดพันธ์พืช ให้กับชาวบ้านที่สนใจ 
ได้นำเมล็ดพันธ์ที่ได้แจกจ่าย ทำการเพาะปลูก และรายงานผลมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตูมเพ่ือจัดทำผล
การปฏบิัต ิสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเมล็ดพันธ์พืช (เฉพาะผู้ที่สนใจ) ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

ส อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  หมู่ที่ ๑ ในส่วน
ของการปลูกพืช ทางด้านเกษตรกร กำลังประสบกับปัญหา การขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตร อยากเสนอให้
ทางผู้บริหารทำหนังสือแจ้งไปยังทางชลประทานช่วยเปิดน้ำ เพ่ือทำการเกษตร ต่อไป 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการสนับสนุนน้ำ
จากทางชลประมานกระผมจะรับพิจารณา ต่อไป   

ที่ประชุม รับทราบ 

   

 



๔.๒ เรื่อง มาตรการควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยกระทรวงมหาดไทย 
แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการ ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซึ่งดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่ มาตรการ ป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เข้าสู่ประเทศไทย และมาตรการยับยั้งการระบาด ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์
จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาแล้วเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนๆ 2019 จึง
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ตลาด
นัดหรือตลาดเปิดท้ายชายของ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิของ ประชานนที่มา
ใช้บริการและเจลล้างมือให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเช้า สถานที่ที่มีคน
จำนวนมาก และเร่งผลิตหน้ากากผ้าให้ เพียงพอ โดยขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า วางแผงชาย สินค้าให้มี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตร 

๒. ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านหมูกระทะ ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำ 
ความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเช้าร้าน การจัดโต๊ะให้ห่างกัน ๑ -๒ เมตร การ 
ดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื ้อของพนักงาน เซ่น ให้ใช้หน้ากากผ้า จัดเจลล้างมือให้พนักงานอย่าง 
เพียงพอ กำหนดการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

ส อบต.ประเสริฐ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ ในส่วน
ของการออกตรวจตลาดสด ทาง อสม แจ้งว่า ทางตลาด ไม่มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกัน และ
ควบคุมโรค โดยไม่มีเครื่องคัดกรองใด ๆ ให้กับทาง เจ้าหน้าที่ อสม ในการดำเนินการ คัดกรองผู้เดินตลาด 
อยากทราบเกี่ยวกับการประสานงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กับเจ้าของตลาด ว่าผิดพลาด
ประการใด 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตู ม ผู ้ช ่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม และ เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองปลิง ได้ออกทำการคัดกรองผู้ที่มา
ตลาด และผมได้มอบหมาย หัวหน้าสำนัก ในการประสานกับทางเจ้าของตลาด เพ่ือเตรียมการป้องกัน และคัด
กรองผู้ที่เดินตลาด รายละเอียดมอบหมายหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของ
การควบคุมโรค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เจ้าหน้าที่ รพสต. ได้ออกตรวจพื้นที่ และได้ปฏิบัติเพื่อเป็น
แบบอย่างให้กับทางเจ้าของตลาด โดยตลาดเป็นของเอกชน โดยผมได้ประสานเจ้าของตลาดและได้ทำหนังสือ
แจ้ง ผมต้องขออภัยในส่วนของการติดตาม และในวันนี้ผมจะประสานเจ้าของตลาด อีกครั้งในการดำเนินการ
คัดกรองผู้ที่มาเดินตลาด ให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ 



ที่ประชุม รับทราบ  

  ๔.๓ เรื่อง การดำเนินคดีสำหรับสิ่งล้วงล้ำทางน้ำ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู ้ช ่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วย
กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่าว่า ได้มีคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๖๗๗/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหมายอำนาจ “เจ้าท่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การดำเนินการดูแลรักษาแม่น้ ำ 
ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ ทะเลภายในน่านน้ำไทย และชายหาด ของทะเล รวมทั้งการดำเนินคดีแก่ผู้
ที่ปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใด้น้ำ ของลำน้ำดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือที่ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามแนวทางกระจาย อำนาจตามนัยมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ 
และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธคักราข ๒๔๕๖ ซึ่งตามคำสั่งกรมเจ้า
ท่าดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินคดีและ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กรณีมี
การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ำลำน้ำโดยฝ่าฝืน กฎหมายได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า โดย
กรมเจ้าทำได้ออกระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการ ดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ ำลำน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำ ลำน้ำ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่ง
ล่วงล้ำลำน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กรมเจ้าท่าจึงได้จัดทำ
แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการดำเนินคดีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และขอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติตาม ระเบียบกรมเจ้าท่าและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวต่อไป 

อำเภอปกัธงชัยจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมเจ้าท่าและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๔ เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค อหิ
วาต์แอฟริกาในสุกร 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยจังหวัดนครราชสีมาแจ้ง
ว่า ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแกํไขปัญหาการ
บริหารจัดการเศษอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครัวเรือน และตลาด และการปฏิบัติตาม
หลักความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงาน ราชการที่มีการเลี้ยงสุกรเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆเพ่ือเป็นการขัน
เคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์ แอฟรีกาในสุกร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนนิการด้งนี้ 

๑. ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครัวเรือนและตลาดไม่ จำหน่าย
หรือ‘แจกเศษอาหารแก่ผู้ที่จะนำไปเลี้ยงสุกร 



๒. พิจารณาบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเหมาะสม เพ่ือป้องกัน'ไม่ให้มื การ
จำหน่ายหรือแจกเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสุกร 

๓. ประซาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและแนวทางการป้องกัน 
รวมถึงวิธีการกำจัดเศษอาหาร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือไม่ให้นำเศษอาหารไป เลี้ยง
สุกร 

๔. สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินโรคอหิวาต์แอฟริกาใบสุกรกรมปศุสัตว์โทรศัพท์หมายเลข o ๒๖๕๓ ๔๑๑๒ สายด่วนโทร 
๐๖ ๓๒๒๔ ๖๘๘๘ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับการหารือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้รถเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น เพื่อให้องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะเพ่ือเป็นการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวช้อง และเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน จึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการรับส่งผู้ป่วยไป
ยังโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

๑. ผู้ป่วยที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาขน ตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว และเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นต้อง ได้รับการ
ช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแนะนำให้ผู้ป่วยที่ สมควรได้รับการ
ช่วยเหลือไปขึ้นทะเบียนตามระเบียบฯ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ 

๒. การจัดบริการรับส่งผ ู ้ป ่วยไปโรงพยาบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นพิจารณาตาม 
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย ดังนี้ 

 ๒.๑ กรณีผู้ป่วยที่สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ใช่กรณีฉุกเฉินให้ พิจารณาใช้รถ
ส่วนกลาง ตามข้อ ๑ ที่ไม่ใช่รถฉุกเฉินไปให้บริการได้ โดยการใช้รถส่วนกลางให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีรถส่วนกลางหรือมีรถส่วนกลางแต่อยู่ใน ระหว่างใช้ปฏิบัติราชการ หรือรถอยู่ใ น
สภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การรับส่งผู้ป่วย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานมูลนิธิหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีรถ
ฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือหรืออาจจ้างพาหนะในพื้นที่ โดย ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ย
การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ,ศ. ๒๕๖๐ หรืออาจให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเงินค่าพาหนะ
ในการเดินทางไปโรงพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 ๒.๒ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วย ที่ ไม่มีผู้ดูแล 
ให้ใช้รถฉุกเฉินในการบริการกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีรถฉุกเฉินหรือมีรถฉุกเฉินแต่อยู่ในระหว่าง 
รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสานมูลนิธิหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีรถฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือ หรืออาจจ้าง พาหนะ
ในพื้นที่โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖0 หรืออาจให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไรที่พ่ึง พ. ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนของรายละเอียด ต่าง ๆ ผมขอศึกษาและจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๖ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด 

ประธาน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่
มีความรุนแรงมากขึ้นจนเป็นวิกฤตของประเทศ และผลกระทบ ทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคง ของประเทศกำลังขยายวงน่าวิตกมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่สำคัญไวรัสกำลังเดินทางเข้าสู่ชุมชนหมู่บ้านทั่ว
ประเทศท่ีเป็นแหล่งรวมฃองผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และประชาขนกลุ่มเสี่ยงสูงนี้เมื่อป่วยเป็น โรคโค
วิด 19 จะมีอาการรุนแรงมาก เป็นภาระงานหนักมากของโรงพยาบาล และมีอัตราตายสูงมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน 
และรัฐบาล ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งมีมาตรการรับมือที่เข้มข้นมากขึ้น
เรื่อย ๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลไปจนถึงระดับหมู่บ้านท่ามกลางวิกฤตของประเทศนี้ สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพเพ่งชาติ (ลซ.) ไค้จับมือกับหน่วยงานภาคีด้าน สุขภาพ ด้านสังคม และต้านปกครอง เพ่ือ
ขับเคลื่อนแผน "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19" ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ สถาบันวิชาการ ธุรกิจ
เอกชน และภาคประซาสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือไปหนุนช่วยหน่วยงาบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและแกน 
นำประชาชน อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ในตำบลและชุมชนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เปลี่ยนจากประชาชนที่ตื่นกลัว เป็นพลเมืองที่ตี่นรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมี
ส่วนร่วมกำหนดมาตรการต่าง ๆ ของ ชุมขนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในขุมขน
หมู่บ้านของตนโดยมีตำบลเป็นพื้นที่จัดกระบวนการ่ประซาคม แบบมีส่วนร่วม และเกิดเป็นข้อตกลงร่วมหรือ
รัฐธรรมนูญประขาขนสู้ภัยโควิด19 ของแต่ละตำบล และทุกชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้การดำเนินงาบดังกล่าว
ข้างต้น บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สข. จึงขอความร่วมมือจากองค์กรของท่าน ในการร่วมสนับสนุนและอำนวยการ
ให้เกิดวงปรึกษาหารือและขับเคลื่อนแผน “รวมหลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19” โดยรายละเอียด วิธี
ตำเนินการปรากฏในคู่มือในสี่งที่ส่งมาด้วยแล้ว ซึ่งมีเนี้อหาสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑) แนวปฏิบัติในการป้องกัน
และเฝ้าระวังโรค ได้วิด 19 ในชุมซน เพื่อสร้างความความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และส่วนที่ ๒ แนว
ทางการจัดวงปรึกษาหารือ รวมพลัง พลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่ เป็นแนวหางการจัด
กระบวนการในระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อให้ไข้ เป็นแนวทางในการหารือต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

   



 

๔.๗ เรื่อง จัดตั้งชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้
จัดตั้งชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๕0 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารนภัยในระดับพ้ืนที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในที่จังหวัดนครราชสีมา จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ และจัดทำ
แผนกการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดนครราชสีมา ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดามแนวทาง การปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาลาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปสวนนายสกล หมู่ที่ ๗ ตำบล ตูม 

ประธาน  เชิญ ผู้อำนวนการกองช่าง ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ได้
ประกาศใช้ไปแล้วตามโครงการดังนี้ 

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปสวนนายสกล ม.๗ 
ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากพื้นที่ตำเนินการก่อสร้างเกิดข้อผิดพลาดและไม่มีความซัดเจนเรื่องแนวเขตที่ดิน มี

ส่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสถานที่ดังนี้ 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปสวนนายสกล ม.๗ 
รายละเอียด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน

คลุกกว้างเฉลี ่ยช้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๒๙ สายที่ ๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๙๓,๐๐๐ 
บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

เปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน ๒ โครงการ 
 ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปทุ่งนา ม.๗ รายละเอียด 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกกว้างเฉลี่ยช้างละ ๐.๒๐ 
เมตร ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๒๙ สายที่ ๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๖,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายศักดิ์ ม.๗ 
รายละเอียด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน 



คลุกกว้างเฉลี ่ยข้างละ ๐.๒๐เมตรตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที ่ ท๑-๐๑ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๗,๐๐๐ บาท (สี่หมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) 
  ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี ้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
'เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปสวนนายสกล หมู่ที่ ๗ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางหมู่บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ตูม 

ประธาน  เชิญ ผู้อำนวนการกองช่าง ชี้แจง 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ได้
ประกาศใช้ไปแล้วตามโครงการดังนี้ 
  ๑.ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านหนองจอก ม.๑๓ 

ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากพ้ืนที่ตำเนินการก่อสร้างเกิดข้อผิดพลาดและไม่มีความซัดเจนเรื่องแนวเขตที่ดินส่วน

ที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสถานที่ดังนี้ 
ข้อความเดิม โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านหนองจอก ม.๑๓ 

รายละเอียด ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๕๙ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) 

เปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน ๑ โครงการ 
ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองส่งน้ำชลประทาน ม.๑๓  
รายละเอียด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน 

คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ถมดินคันทางบดอัดแน่นกว้างเฉลี ่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 



ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี ้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
'เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมู่บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

ประธาน  ผมขอพักการประชุม และขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และนัด
ประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๓.๓๐ น 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  กล่าวเปิดการประชุม ในเวลา ๑๓.๓๐ น 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ 

ประธาน  เชิญ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

ผอ.กองการศึกษาเรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉัน นางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขอชี้แจง ดังนี้ 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖3  
ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

   ข้อเท็จจริง 
  เนื ่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๓  ในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร  สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป  มีส่วนที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้    

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เปลี่ยนแปลงเป็น  ครุภัณฑ์สำนักงาน  อ้างอิงจาก คู่มือ
การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 245 ลำดับที ่ 92 
เปลี่ยนแปลงเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 244 ลำดับที่ 91  

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  เปลี่ยนแปลงเป็น  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือน กันยายน  2562  ประกาศ  ณ วันที่  
25  กันยายน  2562   



ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด  4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท์     

ระเบียบวาระที่ ๘  เรื่อง ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่และโอนงบประมาณรายจ่าย ในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียน 

ประธาน  เชิญ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ชี้แจง 

ผอ.กองการศึกษาเรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉัน นางสุภาวดี สิงหวิสัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขอชี้แจง ดังนี้ 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

   ข้อเท็จจริง 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ คือ  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ  
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network  Video Recorder)  แบบ  8  ช่อง  จำนวน  2  เครื่อง  จำนวน  
44,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน  Onvif  (Open  Network  Video  Interface  Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 

SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance  Hard  Disk)  

ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB 



- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน  IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application  Programming  

Interface (API)  ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ 
Download  จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/๒๕๖๓  บัญชี

ครุภัณฑ์ แบบ ผ.03   ลำดับที่ 13  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

ฉบับเดือน  กันยายน  2562  ประกาศ  ณ วันที่  25  กันยายน  2562  ข้อ 9 
โดยขออนุมัติโอนงบประมาณจากแผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ 

นันทนาการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารตำบลตูม  ต้านยาเสพติด  เพื่อมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ดังกล่าวข้างต้น  จำนวนที่ขอโอน  44,000  บาท 

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด  4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ และโอนงบประมาณรายจ่าย 
ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  ๒๕๖๓ 

ประธาน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงดังนี้ 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๓
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและรายการ
เครื่องผสมเสียงแบบมีพาวเวอร์(ชุด Power แอมป์) ตั้งไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท  ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 



   ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๓  ในแผนงาน 
ดังกล่าวตั้งงบประมาณไม่ชัดเจน จึงขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คำชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
- แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้   แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์  

เครื่องผสมเสียงแบบมีพาวร์เวอร์ (ชุด power แอม)  พาวร์เวอร์มิกเซอร์  ขนาด 350X2 
วัตต์  ใช้ไฟ ac 220 -230 v จำนวนช่อง aux เท่ากับ 3 ช่อง  input microphone เท่ากับ  3 ช่อง รับ
สัญญาณ  บลูทูธ และ USB 

- เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2569   

-    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 235 ลำดับที่ 38  รายละเอียด
เพ่ิมเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้ 

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด  4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐  เรื่องขอโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ และโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธาน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงดังนี้ 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๓

ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่อง
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ตั้งไว้ ๑๕,๕๐๐ บาท  ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

   ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วจึงขอโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 
  



- ครุภัณฑ์สำนักงานแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕  ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป              
๑.สามารถกดูดฝุ่นและน้ำ ๒.เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์   

-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน๒๕๕๙   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) หน้า ๒๓๕ ลำดับที่ ๓๑ 

โดยขออนุมัติโอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ  จำนวนที่ขอโอน  ๑๔,๐๐๐  บาทเนื่องจากไม่
มีความจำเป็นต้องใช้ ส่วนที่เหลือ อีก ๑,๕๐๐ บาท  จึงขอโอนไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

  ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด  ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอตั้งรายการใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ และโอนงบประมาณรายจ่าย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑ เรื่อง อ่ืน ๆ 

  ๑๑.๑ เรื่องเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราขนารี 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามที่จังหวัดนครราชสีมา 
ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ สำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ เปีนค่าวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ไนการฉีด ตัวละ 
๓๐ บาท และค่า สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตัวละ ๓ บาท นั้นเนื่องจากขณะนี้เงินอุดหนุบ
ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามรายการตังกล่าว อยู่ระหว่างการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ตังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าเปีนไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างและมีวัคซีน พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนในสัตว์ให้ครบทั้งสุนัขและแมว 
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เป็นไปตาม ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีด



วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยให้
เริ่มฉีดวัคซีนทั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปยังไม่ได้รับการจัดสรรภายใน
เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ให้พิจารณา ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการ เบิกจ่ายเงินการยืมเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๘๔ วรรคสอง  ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป ศึกษารายละเอียด และดำเนินการ ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๑๑.๒ เรื่อง เป็นย้ำการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ใน
การจัดการสิ ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลายในพื้นที ่ ๗ ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงเรือน โรงธรรม 
โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง นั้นเนื่องจาก ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาล
ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือน
หน่วยงานราชการและประซาขนเห็นความสำคัญของการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลายในบ้านตนเองและใน
สถานที่สำคัญต่าง ๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของ โรคไข้เสือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จึงขอแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 

๑. พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เสือดออก เพื่อ กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุยุงลาย โดยขอความร่วมมือจิตอาสาในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เซ่น ร่วมกันรณรงค์ ให้ประซา.ซน
ตื่นตัวเรื่องป้องกันไข้เลือดออก และพิจารณาจัดกิจกรรม Big Cleaning อย่างน้อยสัปดาห์ละหนี่งครั้ง เพ่ือ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่ เพาะพันธุยุงลาย
และภาชนะเก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไมใ่ห้ยุงลายวางไข ่

๒. กรณีพบผู้ป่วยในชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวง สาธารณสุขใน
ระคับพื้นท่ี ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค โดยการกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงลายตัว เต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ 
เมตร รอบบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรกที่ได้รับการ ยืนยันอาการจากการ
สอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยในพื้นท่ี 

๓.กรณีจ ัด 'ซื ้อทรายทีม ีฟอส สารเคมีหร ืออุปกรณ์พ่นย ุง ให ้ดำเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด ดังนั้นทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ดังกล่าว และได้สั่งการให้ นักจัดการงานทั่วไป พิจารณา
ดำเนินการ และจะมีการออกพ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๑๑.๓ เรื่อง การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 



นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมด้วยจังหวัดนครราฃสีมา
ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ปัจจุบันได้มีการ นำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ ที่นั่ง (รถตู้
โดยสาร) ที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์มาใช้ในการรับจ้างเช่า เหมาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปกิจธุระยัง
สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ฐานประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย ทะเบียนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการว่าจ้างใช้รถผิดกฎหมายดังกล่าว นอกจาก
จะเปีนการสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ผู้ว่า จ้างยังมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
เนื่องจากรถตู้โดยสารส่วนบุคคลมิได้มีการติดตั้งเครื่อง อุปกรณ์และส่วนควบและการควบคุมกำกับดูแลอย่าง
เข้มงวดเซ่นเดียวกับรถโดยสารไม่ประจำทางที่จด ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และยังไม่ได้
จัดให้มีการทำประกับภัยเพ่ิมเติมจาก พระราซบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ ศ. ๖๕๓๕ วงเงินคุ้มครอง
ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อคนในแต่ละครั้ง และไม่ตากว่า ๓๐๐ ,๐๐๐ 
บาท สำหรับความเสียหายต่อ ทรัพย์สินในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองและขดใช้ความ
เสียหายที่เกิดข้ึน หากประสบภัย อันเนื่องมากจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย 

จังหวัดนครราขสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อบ้องกันและลดอุบัติเหตุและเพิ่มความ ปลอดภัยใบการใช้รถใช้
ถนนรวมทั้งการได้รับสิทธิในการคุ้มครองและชดใช้ความเสียหายตามที่กฎหมาย กำหนด จึงขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารรับจ้างเข่าเหมาที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างถูกต้อง โดยสังเกตได้จากแผ่นบ้ ายทะเบียนรถที่เป็นพื้น สีเหลืองที่เลขทะเบียน
ขึ้นต้นด้วยเลข ๓๐ - ๓๔ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นพื้นสีชาวที่เลขทะเบียน ขึ้นต้นด้วยเลข ๓๖ - ๓๙ 
สำหรับรถตู้โดยสารชนิดพิเศษ (รถตู้ VIP) และขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ก่อนออกเดินทางต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามที่ตกลงกันและถูกต้องตาม ข้อตกลงในสัญญา
หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง เข่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ ปลอดภัย คนขับไม่มี
ใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ถูกต้อง ผู้ว่าจ้างลามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้
ผู้รับจ้างซดเขยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน
จากเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หัวข้อ “บริษัทรถเข่าเหมา ที่แนะนำ 

๒. วางแผนการเดินทาง โดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงทางสูงชัน 
๓. คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเส้นทางการเดินทาง ควบคุมพฤติกรรมคนขับรถไม่ให้ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด 

ไม่มีการดื่มแอลกอฮอร์ หรือเสพยาเสพติด มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ถ้ามีการฝ่าฝืนให้มีการแจ้งต่อกรมการ
ขนส่งเพื่อรับทราบปัญหา 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ ปิดการประชุม 

ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น 

 

               

       



 

 

 

   

 
 
 


