
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๔ 
คร้ังที่ ๑ 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  25๖๔ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

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

ผู้มาประชุม 

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



๓๓ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๔ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๕ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๕ นายสมหมาย ประโรกิจจักร์ คนงานทั่วไป 
๖ นางสายมั่น พะวันพรมราช คนงานทั่วไป 
๗ นางโชติกา ซอพรมราช  คนงานทั่วไป 
๘ นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชำนาญ นักวิชาการคลัง 
๙ นางสาวมณีรัตน์ ชดตะคุ  คนงานทั่วไป 
๑๐ นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช นักวิชาการพัสดุ 
๑๑ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง 
๑๒ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๑๓ นางสาวลักษณารัตน์ ปักษา นักวิชาการเกษตร 
๑๔ นางสาวมิรันตี ศิริเมฆา  นักวิชาการศึกษา 
๑๕ นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย นักทรัพยากรบุคคล 
๑๖ นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง นักจัดการงานทั่วไป 
  
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ตำแหน่งประธานสภา 
ทำหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

  ๑.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีการรับรางวัลครูดีศรีปักธงชัย 

ประธาน  ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวณภัทร์ บรรลังค์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังวารีวน ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้รับรางวัล ครูดีศรีปักธงชัย ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   

ที่ประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

    - ไม่มี - 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔   
   (ขั้นรับหลักการ) 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผมนายภาณุ
พันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทาง
สมาชิกสภา ฯ ดังนี้ 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

เร่ือง  ตลาด  พ.ศ.  ๒๕64 
--------------------------      

หลักการ 
  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการตลาดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พุทธศักราช   ๒๕๓๕  และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พุทธศักราช  ๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  ๕  พุทธศักราช  ๒๕๔๖ 
 

เหตุผล 
  เพ่ือประโยชน์ในการกำกับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย  ถูกต้องตามสุขลักษณะและ
อนามัยในการประกอบกิจการตลาดของผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาด  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พุทธศักราช  ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕ มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๖๓  
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พุทธศักราช  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่  ๕  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  มาตรา  ๗๑  จึงเสนอตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  
ตลาด  พุทธศักราช  2564 
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2564 

............................... 
 โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยตลาด  พ.ศ.  2564 
อาศัยอำนาจตามความในมาตร  34  มาตรา  35  มาตรา  37  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  
และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  โดย
ความเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เรื่อง  ตลาด  พ.ศ.  2564” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  แล้ว  15  วัน 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ ระเบียบ  หรือคำสั่งอ่ืน  ๆ  ในส่วนที่ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 



  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจำหน่ายสินค้า  
ประเภทเนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบ  หรือปรับปรุงแล้วหรือของเสียง่าย  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วย  หรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม  เพ่ือจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือครั้งคราว  หรือตามวันที่
กำหนด 
  “สินค้า” หมายความว่า  เครื่องอุปโภค  บริโภคหรือสิ่งของต่างๆ  ที่วางจำหน่ายในตลาด 
  “อาหารสด” หมายความว่า  อาหารประเภท  สัตว์  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  สัตว์
น้ำ  หรืออ่ืนๆที่ชำแหละแล้วหรือมีชีวิต  รวมทั้งประเภท  ผัก  ผลไม้หรืออ่ืนที่เป็นอาหารดิบ 
  “อาหารแปรรูป”  หมายความว่า  อาหารสดที่แปรรูป  ทำให้แห้งหรือหมักดอง  หรือในรูป
อ่ืนๆ  รวมทั้งสารปรุงอาหาร  เช่น  พริกแห้ง  กุ้งแห้ง  อาหารกระป๋อง  อาหารแช่อ่ิม  กะปิ  น้ำปลา  ซอส  
เป็นต้น 
  “อาหารสำเร็จรูป”  หมายความว่า  อาหารที่ผ่านการทำ  ประกอบปรุง  จนสำเร็จพร้อมที่
จะรับประทานได้  เช่น  ต้ม  นึ่ง  ทอด  ยำ  ย่าง  ฯลฯ  รวมทั้งของหวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 

         “การล้างตลาดตามหลักวิชาการสุขาภิบาล”  หมายความว่า  การทำความสะอาด  อาคาร  
แผงขายของในตลาด  พ้ืน  ผนัง  เพดาน  (ถ้ามี)  รางระบายน้ำ  ห้องน้ำ  ห้องส้มและบริ การต่างๆ  รอบ
อาคารตลาดให้สะอาด  ปราศจากสิ่งปฏิกูล  หยากไย่  ฝุ่นละออง  คราบสกปรกและอ่ืนๆรวมทั้งให้มีการฆ่า
เชื้อโรค  และกำจัดสัตว์พาหนะนำโรค  ทั้งนี้  สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สำนักงาน  หรือสิ่ง
สร้างข้ึนอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  การเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานที่บริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ความในข้อนี้  มิให้ใช้บังคับแก่  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือองค์การ
ของรัฐ  ที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่  แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตตามความในข้ออ่ืน  แห่งข้อบัญญัตินี้ด้วย  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็น
หนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้  ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
    

 ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งตลาด  ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ตล.1  พร้อมด้วย 
แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างในถานที่จัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง  ขยาย หรือลดสถานที่  หรือบริเวณที่ใช้ตลาด  ภายหลังจากที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดแล้ว  ให้ยื่นคำขออนุญาต  ตามแบบ  ตล.3  พร้อมด้วย
แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้างที่จะขอเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดสถานที่  หรือบริเวณที่ใช้เป็น
ตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 7  หากสถานที่จัดตั้งเป็นอาคาร  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานที่ตั้งตลาดและมีเครื่องอุปกรณ์
สำหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเงื่อนไขบังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้ว  ก็ให้ออก
ใบอนุญาตตามแบบ ตล.2 



 ข้อ 8  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาดและมี
เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ตามเงื่อนไขบังคับไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลนี้ตามประเภทของตลาดแล้ว  ก็ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ.  ตล.2 
  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า  ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง  ขยายหรือลดสถานที่
หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาด  ได้จัดสถานที่ที่ตั้งตลาด  และมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับตลาดถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไว้ในข้อบัญญัตินี้ตามประเภทของตลาดแล้ว  ก็ให้ออกหนังสืออนุญาตได้ 
  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ 
 ข้อ 9 ในข้อบัญญัตินี้  ให้จัดตลาดเป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 
  (1)  ตลาดประเภทที่  1  ได้แก่  ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการประจำ 
หรือย่างน้อยสัปดาห์ละ  หนึ่ง  ครั้ง  และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14  
ข้อ  15 ข้อ  16  และข้อ  17 
  (2)  ตลาดประเภทที่  2  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการเป็นประจำ  
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ  หนึ่ง  ครั้ง  และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน  ข้อ 18 ข้อ  19 ข้อ  20และข้อ 21  
นี้มีผลใช้บังคับให้ปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
  (3)  ตลาดประเภทที่  3  ได้แก่  ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินกิจการชั่วคราวหรือ
ครั้งคราว  หรือตามวันที่กำหนด  และมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน  ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ  24  ข้อ  25  และ  
ข้อ  26 
 ข้อ 10 ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  หนึ่งร้อย  เมตรจากแหล่งที่น่ารังเกียจ  และหรือแหล่ง
ที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย  โรงเลี้ยงสัตว์  แหล่งโสโครก  ที่กำจัดมูลฝอยอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย  เว้นแต่วิธีป้องกันซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ตลาดประเภทท่ี  1 
 ข้อ 11 ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง  คือ  
อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ  ที่ขนถ่ายสินค้า  ส้วม  และที่ถ่ายปัสสาวะ  ที่รวบรวมขยะมูลฝอยและที่
จอดรถ 
 ข้อ 12 อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ  ต้องมี  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ตัวอาคาร  ต้องทำด้วยวัสดุถาวร  มั่นคง  แข็งแรง  
(2) มีถนนรอบอาคารตลาด  กว้างไม่น้อยกว่า  สี่  เมตร  และมีทางเข้าออกตลาด 

อย่างน้อย  หนึ่ง  ทาง  ที่กว้างไม่น้อยกว่า  สี่  เมตร  สำหรับตลาดที่มีอยู่ก่อนหน้าที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ปรับปรุงตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

(3) หลังคา  ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ  และแข็งแรงทนทาน  ความสูงของหลังคา  
ต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้นๆ 

(4) พ้ืน  ต้องทำด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทำความสะอาดง่าย  และต้องไม่มีน้ำขังอยู่ได ้
(5) ฝาผนัง  ต้องทำด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทำความสะอาดง่าย 
(6) ประตู  ต้องสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ  เข้าไปพลุกพล่านในตลาดและต้องมีความกว้าง 

ไม่น้อยกว่า สอง เมตร 
(7) ทางเดินภายในอาคารสำหรับผู้ซื้อ  ต้องกว้างไม่น้อยกว่า  สอง  เมตร 
(8) ต้องมีการระบายอากาศในตลาดเพียงพอ  ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ 



(9) ในอาคารโดยทั่วไปต้องมีความเข้มของแสงสว่าง  ไม่น้อยกว่า  หนึ่งร้อย  ลักซ์ และที่ 
แผงขายสินค้า  หรือเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงสว่าง  ไม่น้อยกว่า  สองร้อย  ลักซ์  ทั้งนี้
ต้องไม่ใช้แสงหรือวัตถุอ่ืนที่ทำให้สีของสินค้าเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ 

(10) แผงขายสินค้า  ต้องเป็นแบบปิดทึบ  ทำด้วยวัสดุถาวร  เรียบทำความสะอาดง่าย   
มีความลาดเอียง  มีพ้ืนที่แผงไม่น้อยกว่า สอง ตารางเมตร สูงจากพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  หกสิบเซนติเมตร  และต้อง
มีทางเข้าแผงของผู้ขายของกว้างไม่น้อยกว่า  เจ็ดสิบ  เซนติเมตร  มีที่นั่งสำหรับผู้ขายของไว้โดยเฉพาะอย่าง
เหมาะสม แยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเข้าออก 

(11) ใช้ในตลาด  ต้องเป็นน้ำประปา  และจัดให้เพียงพอสำหรับล้างสินค้า  หรือ 
ล้างมือ  โดยระบบท่อ  สำหรับแผงขายอาหารสด  ต้องมีไม่น้อยกว่า  หนึ่งก๊อกน้ำ   ต่อ  สองแผงและการวาง
ท่อให้มีลักษณะที่ปลอดภัย  ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครกไม่ติดหรือทับกับท่ออุจจาระ  และต้องจัดให้มี
เก็บสำรองน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ  และสะดวกต่อการใช้  

(12) ทางระบาย  น้ำต้องทำด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  ภายในตลาดต้องเป็นทางระบายน้ำ 
แบบปิด  ส่วนทางระบายน้ำรอบตลาดต้องเป็นแบบรูปตัวยู  มีตะแกรงปิด-เปิด  ทำความสะอาดง่าย  และมี
ความลาดเอียงระบายน้ำได้สะดวก 

(13) ให้มีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  และบ่อบำบัดน้ำเสีย  โดยน้ำทิ้งต้องได้ 
มาตรฐานน้ำทิ้ง  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 13 ที่ขนถ่ายสินค้า  ต้องจัดให้มีบริเวณหนึ่งบริเวณใดเฉพาะ  และพ้ืนที่เพียงพอสำหรับการขน
ถ่ายสินค้าในแต่ละวัน  และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด 
 ข้อ 14  ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระ  ปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก  ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์   
แมลงพาหนะนำโรคได้  และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำใต้ดินทุกข้ันตอน 

(2) สร้างด้วยวัสดุถาวร  ทำความสะอาดง่าย  ห้องส้วมมีเนื้อท่ีภายในไม่น้อยกว่า  
หนึ่ง  ตารางเมตร  ต่อ  หนึ่งที่  และมีความกว้างไม่น้อยกว่า  หนึ่ง  เมตร 

(3) ระยะดิ่งระหว่างพ้ืนที่ถึงส่วนต่ำสุดของคาน  หรือเพดาน  หรือสิ่งอ่ืนที่ติดกับคาน   
หรือเพดาน  ต้องไม่น้อยกว่า  สอง  เมตร  และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ  สิบ  ของพ้ืนที่ห้อง
หรือมีพัดลมระบายอากาศ 

(4) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อย ลักซ์ 
(5) พ้ืนที่ความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1: 100 และมีจุดระบายน้ำทิ้งอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของพ้ืนห้อง 
(6) ต้องจัดให้มีกระดาษชำระ  หรือน้ำสำหรับชำระให้เพียงพอทุกห้องรวมทั้งจัดให้มีการ 

จัดทำความสะอาดทุกวัน 
(7) กรณีเป็นโถส้วมชนิดคอห่าน  ต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ยี่สิบ เซนติเมตร 
(8) มีท่อระบายอุจจาระลงสู่ถังเก็บกัก  ซึ่งต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า สิบ  

เซนติเมตร  มีความลาดเอียงไม่น้อย 1: 10 
(9) มีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า สอง เซนติเมตรครึ่ง สูงเหนือ 

หลังคาส้วมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของก๊าซไม่รบกวนผู้อ่ืน  
  (10)ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม  นอกตัวอาคารตลาด  มีผนังกั้นเพ่ือมิให้ประตูเปิดสู่ตลาดโดยตรง  
และประตูเป็นชนิดเปิดออก 

ข้อ 15 จำนวนส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ  ต้องจัดให้มี  ดังนี้ 



(1) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่า  หก  ที่ ต่อจำนวนแผงไม่เกิน  สี่สิบ  แผง โดยแยกเป็นส้วมชาย   
สอง  ที่  ส้วมหญิง  สี่  ที่  และให้เพ่ิมทั้งส้วมชายและส้วมหญิงอีก  หนึ่งที่  และสองที่ตามลำดับต่อจำนวนแผง
ที่เพ่ิมข้ึนทุก  ยี่สิบห้า  แผง 

(2) ที่ปัสสาวะชาย  ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจำนวนส้วมชาย  และอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
(3) อ่างล้างมือ  ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่า  หนึ่งที่  ต่อส้วม  สองที่  และที่ถ่ายปัสสาวะ  

สองท่ี 
 ข้อ 16  ที่รวบรวมมูลฝอย  ต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร  หรือเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ  ก็ได้  มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  มี
การปกปิด  สามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้  ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด  และอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเข้าออกได้
สะดวก 
 ข้อ 17 ที่จอดรถต้องจัดให้มีทีจ่อดตามความเหมาะสมที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ 18 ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงไว้  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและติดตั้งในบริเวณที่
เห็นได้ง่าย 

ตลาดประเภทท่ี 2 
 ข้อ 19  ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม  โดยจัดให้มีบริเวณที่จัดไว้สำหรับผู้ขายของ  ส้วมและที่ถ่าย
ปัสสาวะ  และท่ีรวบรวมมูลฝอย 
 ข้อ 20 บริเวณท่ีจัดไว้สำหรับผู้ขายของ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1) พ้ืนที่ต้องทำด้วยวัสดุถาวร  แข็งแรง  เรียบ  ทำความสะอาดง่าย และต้องไม่มีน้ำขัง 
อยู่ได ้

(2) จัดให้มีรั้วที่สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆ  เข้าไปพลุกพล่านในตลาดได้ 
(3) แผงขายสินค้า  ต้องทำด้วยวัสดุถาวร  ทำความสะอาดง่าย  สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  หก

สิบ เซนติเมตร  ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นที่เก็บ  หรือสะสมสินค้าและของอ่ืนๆ  และต้องมีทางเข้าแผงสำหรับ
ผู้ขายของไม่น้อยกว่า  เจ็ดสิบ เซนติเมตร 

(4) การจัดแผง  ต้องมีทางเดินสำหรับผู้ซื้อกว้างไม่น้อยกว่า  สอง  เมตร 
(5) น้ำใช้ในตลาด  ต้องเป็นน้ำประปา  หรือน้ำที่สะอาด  และจัดให้มีเพียงพอ 
(6) ต้องมีทางระบายน้ำรอบตลาดแบบเปิด  ทำด้วยวัสดุถาวร  เรียบ  มีความลาดเอียง   

และมีบ่อดักมูลฝอย  บ่อดักไขมัน  ก่อนระบายน้ำออกจากตลาด 
ข้อ 21  ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ  ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อ   

14 (1)-(9)  และข้อ  15  (1)-(3)  และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกบริเวณแผงขายสินค้า 
ข้อ 22  ที่รวบรวมมูลฝอย  มีลักษณะเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับ

ตลาดนั้นๆ  มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยในแต่ละวัน  มีการปกปิด  สามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้  
ตั้งอยู่นอกบริเวณแผงขายของ  และอยู่ในพื้นท่ีรถเข้าออกได้สะดวก 

ตลาดประเภทท่ี  3 
ข้อ 23 การจัดวางสินค้าในตลาด  ต้องจัดวางผังการจำหน่ายให้เป็นหมวดหมู่  ไม่ปะปนกัน  แยก

เป็นอาหารสดชนิดต่างๆ  อาหารแปรรูป  อาหารปรุงสำเร็จ  และประเภทสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพ่ือสะดวกใน
การดูแลความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร 



 ในกรณีที่เป็นอาหารสดซึ่งอาจมีน้ำหรือของเหลวไหลหยดเลอะเถอะ  จะต้องมีการกั้นไม่ให้
ไหลจากแผงลงสู่พ้ืนตลาด  และจัดให้มีท่อหรือทางสำหรับการระบายน้ำหรือของเหลวนั้นลงสู่ท่อระบายน้ำโดย
ไม่ให้เปื้อนพื้นตลาด 

ข้อ 24 ห้ามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินทางเดินในตลาด  ตามทางเข้าสู่ตลาด  ทางเดินและถนนรอบ
ตลาด 

ข้อ 25 ให้เปิดตลาดและปิดตลาด  ตามเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนด 
ข้อ 26 ส้วม ก๊อกน้ำใช้  และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  ที่จัดไว้  ต้องเปิดให้มีการใช้ตลอดเวลาขณะ

ประกอบกิจการ 
ข้อ 27 แผงขายสินค้า  ต้องทำด้วยวัสดุถาวร  ทำความสะอาดง่าย  สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  หกสิบ 

เซนติเมตร  ด้านล่างของแผงไม่ใช้เป็นที่เก็บ  หรือสะสมสินค้าและของอ่ืนๆ  และต้องมีทางเข้าแผงสำหรับ
ผู้ขายของไม่น้อยกว่า  เจ็ดสิบ เซนติเมตร 

การบำรุงรักษาตลาด 
ข้อ 28 ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่  1  ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาความ

สะอาดเรียบร้อยภายในตลาด  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องบำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ  ภายในตลาด  ได้แก่  ตัวอาคาร  อุปกรณ์ต่างๆ เช่น  

สายไฟ  หลอดไฟ  พัดลมท่อประปา  ฯลฯ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 (2) ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม  และมีฝาปิดประจำทุกแผง  ให้มีการกวาดมูลฝอย  

บริเวณตลาดเป็นประจำ  และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ 
 (3) ต้องจัดให้มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน  และล้างตลาดตามหลักการ

สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ  หนึ่ง  ครั้ง 
(4) ต้องจัดให้มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ำ   ห้องส้วมอย่างเพียงพอ  และดูแลบ่อ 

ดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน  และระบบบำบัดน้ำเสีย  ให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา 
ข้อ 29  ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่  2  ต้องจัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอย  ดูแล  ความ

สะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม  บ่อดักมูลฝอย  และบ่อดักไขมัน  ให้ใช้การได้ดี  ดูแลที่รวบรวมมูลฝอย  ได้ถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอและจัดให้มีการล้างตลาดด้วยน้ำสะอาดทุกวันที่เปิดทำการ 
 ข้อ 30 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ต้องไม่ทำการและดูแลมิให้ผู้ใดกระทำการอันอาจจะทำให้เกิด
เหตุรำคาญ  หรือการระบาดของโรคติดต่อ  ดังต่อไปนี้ 

(1) นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในตลาด  เว้นแต่สัตว์ที่นำไปขังไว้ที่ขังสัตว์เพ่ือขาย 
(2) สะสม  หมักหมม  สิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลาด  ทำให้สถานที่สกปรกรกรุงรังหรือเป็นที่ 

เพาะพันธุ์สัตว์นำโรค 
(3) ถ่ายเท  ทิ้ง  มูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด  นอกจากที่ซึ่งจัดไว้สำหรับรองรับมูล 

ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
(4) ทำให้น้ำใช้ในตลาดเกิดสกปรกข้ึน  จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน  หรือน่าจะเกิดอันตราย 
(5) ใช้ตลาดเป็นที่อาศัยหลับนอน 
(6) กระทำการอื่นใดท่ีก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อ่ืน 

 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 



 ข้อ 31 ผู้ขายของ  และผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   
เจ้าพนักงานสาธารณสุข   และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้การดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของตลาด  อัน
ได้แก่  การจัดระเบียบ  กฎเกณฑ์ในการรักษาความสะอาดของตลาดในเรื่อง  เช่น  การฝึกอบรมของผู้ขายของ  
ผู้ช่วยขายของ 
 ข้อ 32  ผู้ขายของ  และผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องวางสินค้าบนแผง  หรือในขอบเขตที่วางขายของ
ที่จัดไว้ให้  ห้ามวางล้ำแผงหรือขอบเขต  หรือต่อเติมแผงขายของออกมาอันจะเป็นการกีดขวางทางเดินใน
ตลาด  และห้ามวางแผงสินค้าสูงจากพ้ืนตลาดเกินกว่า  หนึ่งร้อยห้าสิบ  เซนติเมตร 
  การวางและเก็บสะสมประเภทสินค้าประเภทอาหาร  เครื่องดื่ม  รวมทั้งเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
อาหารต้องสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า  หกสิบ  เซนติเมตร และห้ามวางวัตถุอันตรายปนกับสินค้าประเภทอาหาร 

ข้อ 33  ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด  ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจ  หรือไม่เป็น 

พาหะนำโรคติดต่อ อันได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้ไทฟอยด์  โรคบิด  ไข้อีสุกอีไส  ไข้หัด  โรคคางทูม  
โรคเรื้อน  โรคผิวหนังน่ารังเกียจ และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี 

(2) อาหารสดที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดการเน่าเสียง่าย  ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม   
ตามท่ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด 

(3)   การจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ  ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ปกปิดอาหารเพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อน  และรักษาอุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(4) ในกรณีที่มีการทำ  ประกอบ  ปรุง  ต้องจัดไว้ให้เป็นสัดส่วน  และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร 

(5) เครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะอุปกรณ์ต้องสะอาดและปลอดภัยมีการล้างและเก็บที่
ถูกต้อง  ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 

ข้อ 34 ถ้าปรากฏว่าผู้ขายของหรือผู้เช่าขายของคนใด  เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคท่ีสังคม รังเกียจ   
หรือเป็นพาหะนำโรคติดต่อ  ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าถ้าอนุญาตให้ขายของต่อไป  จะเป็นอันตรายแก่
สุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขายของ  หรือผู้ช่วยขายของผู้นั้นหยุดการ
ปฏิบัติงานไว้ทันที จนกว่าจะปราศจากเหตุที่เป็นอยู่นั้น 
 ข้อ 35 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  
ภายในกำหนด สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาตและ
ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด      จะถือว่าสละสิทธิ์แต่ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
 ข้อ 36  เมื่อผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ ตล.1  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต  หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
จะต้องชำระค่าปรับเพ่ิมอีกร้อยละ  ยี่สิบ  ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ 
 ข้อ 37 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ให้มีอายุ  หนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงใน
เขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 

ข้อ 38 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด  ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือไม่ประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไป  ให้ยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต  หรือให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ ตล.3 



 ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  และเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกจิการตลอดเวลาที่ประกอบการ 

ข้อ 40  หากปรากฏว่า  ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย หรือชำรุด  ในสาระสำคัญ  ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาต  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  ตล.3  ภายใน  สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญ  แล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย 
(2) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชำรุดในสาระสำคัญ 

ข้อ 41 การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(1) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  ตล.2  โดยประทับตราสีแดง  คำว่า “ใบแทน”   
กำกับไว้ด้วยและให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนคำพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น          หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นข้ัวใบแทน 

(2) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
(3) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุด 

ในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงบันทึก  เล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทน 
 ข้อ 42 ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดก่อน  หรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับดำเนินการปรับปรุงหรือ
แก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน  สามปี 
สำหรับตลาดประเภทที่  1  และไม่เกิน  สองปี  สำหรับตลาดประเภทที่  2 

ข้อ 43 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  สำหรับตลาดประเภทใด  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม  
ข้อบัญญัตินี้    เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่ง  ไม่เกิน  สิบห้า  วัน 
  กรณี  ที่ผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว 2 ครั้ง และมีเหตุที่จะต้องสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอกี เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
 ข้อ 44 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  5  มีความผิดตามมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535    
 ข้อ 45 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ 33  ข้อ  34  ข้อ  35 ข้อ  36 ข้อ  37  มีความผิดตาม
มาตรา  78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 46  ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้   ในข้อ 38  หรือข้อ 39  มีความผิดตามมาตรา  83  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 ข้อ 47 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินการระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  42  วรรคหนึ่ง  มี
ความผิดตามมาตรา  84  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  

ข้อ 48 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  73   แห่ง  พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  เว้นแต่ฝ่าฝืนความในข้อ  43  ข้อ 44 ข้อ 45  และข้อ 46  แห่งข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 49 บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 ข้อ 50 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจ
ออกระเบียบ  ข้อบัญญัติ  หรือคำสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 



ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้ันรับหลักการ) 

ที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย (ขั้นรับหลักการ) 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผมนายภาณุ
พันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทาง
สมาชิกสภา ฯ ดังนี้ 

หลักการ 
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๖๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้
อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ให้บังคับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   

เหตุผล 
เนื่องจากสภาพปัจจุบันของตำบลตูม   มีการพัฒนาและกระจายความเจริญ ภายในพ้ืนที่มาก 

ขึ้น  มีตลาดสดและสถานประกอบกิจการพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยภายในพ้ืนที่  ประกอบกับข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕57  ได้ออกบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้มีเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการจัดเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูล
ฝอยภายในพ้ืนที่  ให้ถูกสุขลักษณะ จึงจำเป็นต้องยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เรื่อง การ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕57  และตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   เรื่อง การเก็บ ขน 
และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖4  นี้ขึ้นใหม ่
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๖4 

----------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ว่าด้วย การเก็บ ขนและ

กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึง ประกอบกับมาตรา  ๑๘ มา
ครา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   และนายอำเภอปัก
ธงชัย  จึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เรื่อง การเก็บ ขนและ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๖4” 



ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  แล้ว สิบห้าวัน 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับตำบลตูม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕57 และ
ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ  กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้
ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง

โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืนๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“สถานประกอบการ” หมายความว่า อาคาร สถานที่  ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการค้า       
การพาณิชย์ หรือกิจการอ่ืนใด อันมีลักษณะเป็นการหากำไร แต่ไม่รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หรือผู้ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มอบหมาย                                 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๕  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรืออาคารสถานที่ใดๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร
สถานที่ในความครอบรองของตน ไม่ให้มีมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลหรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ขัดต่อ
สุขลักษณะ 

ข้อ ๖  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ   
มูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  

ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือทำให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกท่ีรองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  จัดให้มีขึ้นเว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนำสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในสถานที่ใด
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



ข้อ ๗  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่มีกลิ่นเหม็นรั่ว
ออกมาข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบ ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ข้อ ๘  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ แยก ขน ทิ้ง รวบรวม และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ของอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ 

(๒) กำหนดจำนวนรูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือ   
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ 

(๓) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ 
 

หมวด ๒ 
การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

 

ข้อ ๙  ห้ามมิให้ผู้ใด ขน นำพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะ
ได้ใส่ในภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางบก และทางน้ำซึ่งได้จัดห้องสุขาที่ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะ 

 ข้อ ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสาธารณะอ่ืนใด เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลอง คู สระน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ หรือในที่ของเอกชน     
เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข อนุญาตไว้ให้โดยเฉพาะ 
 

        ผู้ ใดฝ่าฝืนความตามวรรคแรก ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในบทกำหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน
ดำเนินการจัดเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย จากสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ไปทิ้งในที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัด
ไว้โดยเฉพาะก็ได้ 
  เพ่ือให้การเป็นไปโดยเรียบร้อยตามวรรคสอง  หากผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามคำสั่งในวรรคสอง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ฝ่าฝืนโดยผู้ฝ่าฝืน
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น 

ข้อ ๑๑  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๑๒  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย โดยวิธีการอันอาจทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทำโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓  ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ยเขี่ย ขุด ขน มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย 
หรือสถานที่เทมูลฝอยใดๆ เว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ ๑๔  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคารหรือสถานที่ใด บริเวณใดควรทำการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ไปทำการกำจัดให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง เจ้าของ



ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือ เมื่อได้ทำการปิด
ประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผย โดยกำหนดบริเวณที่ต้องทำการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
นับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆ จะต้องให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจากอาคาร
สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามอัตรา
ที่ได้กำหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๕  การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม ให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ ท้ายข้อบัญญัตินี้   

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอำนาจออกประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับการ
เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยสำหรับอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานที่
เอกชน  ที่ดำเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ฯ เป็นต้น กิจการรับทำการเก็บขน หรือการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย 

หมวด ๓ 
กิจการรับทำ การเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏกิูลและหรือขยะมูลฝอย 
 

ข้อ ๑๖  ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติตามข้อ  ๑๕ และตามวรรคหนึ่งข้อ ๑๖  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ดำเนินกิจการรับ
ทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

นอกจากนี้  การเก็บ  ขน  หรือ  กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน  รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  
หรือคำสั่ง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

 
หมวด ๔ 

ใบอนุญาต 
 

ข้อ ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ ๑๘  ใบอนุญาต มี  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑)  ใบอนุญาตทำการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(๒)   ใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 



ข้อ ๑๙  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอใบอนุญาต ให้ตรวจความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของคำขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม  กำหนด 

ถ้าปรากฏคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข 
ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ 
ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรับคำขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้า
วัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว้ 
ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กำหนดไว้
โดยทั่วไปนอกจากที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ข้อ ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะทำการแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้แจ้งและยื่นคำขอ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำหนดโดยเร็ว 

ข้อ ๒๒  ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ 
สัญญากับผู้รับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการระยะเวลาในการ
ให้บริการ และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา โดยต้องร่างสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบก่อนภายใน
กำหนด สามสิบวันก่อนวันเริ่มดำเนินการให้บริการ 

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการท้ายข้อบัญญัติ 
ข้อ ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ ตลอดเวลาที่ยัง 

ดำเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามใบอนุญาต 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม และพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ข้อ ๒๔  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได ้

ข้อ ๒๕  ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้บังคับได้เพียง 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เท่านั้น 

หากใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้ง 
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร็ว 

            ข้อ ๒๖ กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญผู้รับใบอนุญาต 
จะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญ
หาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ 
ข้อ ๒๗  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป   ให้ยื่นคำขอเลิก 

ดำเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร็ว 
ข้อ ๒๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ 

เห็นได้โดยง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๙  กรณีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตาม 

ข้อบัญญัตินี้หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักการใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่คราวหนึ่งต้องไม่เกิน สิบห้าวัน 
 

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏว่า 
ผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
(๒)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข   

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น 

 ข้อ  ๓๑  การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำเป็น 
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการหรือผู้ใดทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับ
หนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ  
ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้ งแต่เวลา
ที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี 



 ข้อ  ๓๒  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  มีคำสั่งในเรื่อง 
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาต  หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  หรือสั่งพัก
ใบอนุญาต  หรือเพิกถอน ใบอนุญาตหรือคำสั่งอ่ืนๆ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้  ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว
ไม่พอใจ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง
นั้น  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง  เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้
ทุเลาการบังคับการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน  ในกรณีมีความจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้  ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน  แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเป็นอย่างใด
แล้ว  หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อม
ด้วยเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

 ข้อ ๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน บทกำหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมชำระค่าปรับภายในสิบห้าวันนับจากเจ้า
พนักงานได้แจ้งโทษปรับ ให้ดำเนินคดีต่อไป 

 ข้อ ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และ 
ให้มีอำนาจ ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  หรือคำสั่งใดๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย (ข้ันรับหลักการ) 

ที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผมนายภาณุ
พันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทาง
สมาชิกสภา ฯ ดังนี้ 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564
ในแผนงานสาธารณสุข  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  และได้ประกาศใช้ไป
แล้วนั้น 

 
 
 



ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  ในแผนงาน 
ดังกล่าวตั้งงบประมาณไม่ชัดเจนครบถ้วน จึงขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คำชี้แจง จำนวน  8  
รายการ ดังนี้   

- ครุภัณฑ์กีฬา 
- ข้อความเดิม 

1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ – ขาข้างลำตัว จำนวน 2 ตัว  
    - โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
    - ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร ยาวไม่ 

น้อยกว่า 33 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น 
    - ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
    - ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 
    - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A    

เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
    - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  

1/2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 18 
 

ข้อความใหม่ 
1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ – ขาข้างลำตัว จำนวน 2 ตัว 
- โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
-ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. สูง 0.90 ม. 

    - ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร ยาวไม่ 
น้อยกว่า 33 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น 

    - ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
    - ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 
    - สีโพลียูรีเทรน (PU)  เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A   

เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
    - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  

1/2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 18 
 

   
  ข้อความเดิม 

๒. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบตึงยกตัว) จำนวน 2 ตัว 
 - โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  



ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
- ที่นั่งทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาว 

ไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น 
    - ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
    - ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 
    - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A    

เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
    - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  

1/2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 21 
 

  ข้อความใหม่ 
      2. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบตึงยกตัว) จำนวน 2 ตัว    
    - โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

         -ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. สูง 1.60 ม. 
 - ที่นั่งทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงอานจักรยาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม.  

ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น 
    - ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
    - ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 
    - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A    

เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
    - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  

1/2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 21 
ข้อความเดิม 

๓. เครื่องบริหารข้อเข่าแบบสปริง  จำนวน  2 ตัว 

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

-ที่พิง ทำด้วยพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
-ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

   - ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
   - ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 
   - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A     

เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
   - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  

1/2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 19 



 

  ข้อความใหม่ 
                         3. เครื่องบริหารข้อเข่าแบบสปริง  จำนวน  2 ตัว 

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
   -ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. สูง 0.80 ม. 

   -ที่พิง ทำด้วยพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
   -ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

     - ฝาปิดขา ทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
     - ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 
     - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิกสองส่วนผสมสี A เป็นอคิ 

ลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
     - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  

1/2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 19 
 

  ข้อความเดิม 
๔. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน 2 ตัว 

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว 
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
-ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 27 ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า 45 ซม.  หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. 
-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

     - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A   
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 

  - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  

1/2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 23 
 

  ข้อความใหม่ 
                           4. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน 2 ตัว 

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
   -ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. สูง 1.20 ม. 

-ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 27 ซม. ยาวไม่ 
น้อยกว่า 45 ซม.  หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. 

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 



        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 23 
     

ข้อความเดิม 
๕. เครื่องบริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบตึงยกตุ้มน้ำหนัก)  จำนวน  2  ตัว 

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
            -ตุ้มน้ำหนัก ทำด้วยเหล็กหล่อทรงกลม จำนวน 2 ลูก น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12 กก. 
(เป็นลูกน้ำหนักที่ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั่วไป) 
   -เบาะรองนอนทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยมสันโค้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
27 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. จำนวน 1 ชิ้น 

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 20 
 

ข้อความใหม่ 
   ๕. เครื่องบริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบตึงยกตุ้มน้ำหนัก)  จำนวน  2  ตัว 

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
   -ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. สูง 1.10 ม. 
            -ตุ้มน้ำหนัก ทำด้วยเหล็กหล่อทรงกลม จำนวน 2 ลูก น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 12 กก. 
(เป็นลูกน้ำหนักที่ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทั่วไป) 
   -เบาะรองนอนทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงสี่เหลี่ยมสันโค้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
27 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. จำนวน 1 ชิ้น 

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 20 
 



  ข้อความเดิม 
๖. เครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน  2  ตัว 

-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ใช้เหล็กเพลา  1 เส้น เป็นตัวดึงน้ำหนักตัวเอง 
   -ที่พิงทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 25 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
   -ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 25 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 หน้าที่ 25   ลำดับที่ 24 
 

ข้อความใหม่ 
6.  เครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน  2  ตัว 
-โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ใช้เหล็กเพลา  1 เส้น เป็นตัวดึงน้ำหนักตัวเอง 
   -ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. สูง 1.68 ม. 
   -ที่พิงทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 25 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
   -ที่นั่งทำด้วยพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 25 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 หน้าที่ 25   ลำดับที่ 24 

ข้อความเดิม 
 7.เครื่องบริหารเอว – สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)    จำนวน  2 ตัว 

 -โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
   -ที่นั่งทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงกลม หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 35 ซม. 
   -แป้นเหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 35 ซม. 

-ที่วางเท้าทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 13 ซม. ยาวไม่ 
น้อยกว่า 33 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น 



-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 หน้าที่ 25   ลำดับที่ 22 
 

ข้อความใหม่ 
 7.เครื่องบริหารเอว – สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)    จำนวน  2 ตัว 
 -โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  

ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
   -ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. สูง 1 ม. 
   -ที่นั่งทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงกลม หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 35 ซม. 
   -แป้นเหยียบทำด้วยพลาสติก LLDPE หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 35 ซม. 

-ที่วางเท้าทำด้วยพลาสติก LLDPE ทรงวงรี ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 13 ซม. ยาวไม่ 
น้อยกว่า 33 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น 

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 หน้าที่ 25   ลำดับที่ 22 
  ข้อความเดิม 
   8. เครื่องว่ิงล้อถ่วง  จำนวน  2  ตัว 

 -โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
             -ล้อปั่นทำด้วยเหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนา 9 มม. 2 แผ่น 
   -ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก  LLDPE   ขนาดไม่น้อยกว่า  13  ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 
33 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น 

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  



1/2563 หน้าที่ 24   ลำดับที่ 14 
 

ข้อความใหม่ 
   8. เครื่องว่ิงล้อถ่วง  จำนวน  2  ตัว 

 -โครงสร้างท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ,1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว  
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
   -ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. สูง 1.60 ม. 
             -ล้อปั่นทำด้วยเหล็กเพลท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนา 9 มม. 2 แผ่น 
   -ที่เหยียบทำด้วยพลาสติก  LLDPE   ขนาดไม่น้อยกว่า  13  ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 
33 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น 

-ฝาปิดขาทำด้วยพลาสติก LLDPE (แบบสวมใน) 
-ปลอกมือจับ ทำด้วยพลาสติก PVC ทรงกระบอก 

        - สีโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A  
เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความเงาทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ 
        - ติดตั้งด้วยพุกยึดพ้ืนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  
1/2563 หน้าที่ 24   ลำดับที่ 14 

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  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเอกฉันท์  

ประธาน  ผมขอพักการประชุม และขอเชิญ ทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และขอนัด
ประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประธาน  เปิดการประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ผมนายภาณุ
พันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทาง
สมาชิกสภา ฯ ดังนี้ 
     



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สายคุ้มโนนวังหิน -เขตต าบลง้ิว N14.675042 162,000 ถนน
กว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร E101.980709 หินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร N14.677173 จ านวน

E101.990234 1 สาย
2 โครงการซ่อมแซม เพ่ือพัฒนาเส้นทาง จุดทางเข้าป่าปะคาบ N14.692706 250,000 ถนน ประชชาชนมี กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก ให้มีมาตรฐานความ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต E101.965395 คอนกรีต เส้นทางสัญจร
พร้อมวางท่อระบายน้ า ปลอดภัยย่ิงข้ึน เสริมเหล็ก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน ไปมาสะดวก
หมู่ท่ี 5 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย และปลอดภัย

วางท่อระบายน้ าใต้ผิวจราจร เพ่ิมข้ึน
คสล. Ø 1.00 เมตร 2 แถว
แถวละ 8 ท่อน และวางท่อ
คสล.ต่อเช่ือมจากท่อใต้ผิว
จราจร ø 1.00 เมตร
ยาว 14 ท่อน 
ตามแบบอบตก าหนด

3 โครงการขยายและ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม N14.690020 300,000 ถนน ประชชาชนมี กองช่าง
ปรับปรุงถนนสายบ้าน ให้มีมาตรฐานความ เหล็ก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า E101.947650 คอนกรีต เส้นทางสัญจร
หนองจอกไป ปลอดภัยย่ิงข้ึน 10.00 ตารางเมตร หนา 0.15 ม. จ านวน ไปมาสะดวก
หนองชุมแสง ว่างท่อระบายน้ า คสล.ø 1 สาย และปลอดภัย

0.80 เมตร จ านวน 16 ท่อน เพ่ิมข้ึน
พร้อมบ่อพัก จ านวน 2 บ่อ
ถมดินขยายผิวจราจร
ลงหินคลุกบดอัดแนนหนา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายบ้านนางสน่ัน ร้อยพรมราช N14.673702 504,000 ถนน ประชชาชนมี กองช่าง

หินคลุก หมู่ท่ี  2 ให้มีมาตรฐานความ ถึงท่ีทหาร E101.983201 หินคลุก เส้นทางสัญจร
ปลอดภัยย่ิงข้ึน กว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร N14.669291 จ านวน ไปมาสะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร E101.980682 1 สาย และปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน

สายคอกวัวนายแป้น เชยสระน้อย N14.674061 200,000 ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร E101.979549 หินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร N14.674061 จ านวน

E101.979359 1 สาย

สายบ้านนายเสนาะ เกษียรพรมราช N14.674079 70,000  ถนน
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร E101.980326 หินคลุก
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร N14.675042 จ านวน

E101.980709 1 สาย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ ม.ยาว ๑,๘๐๐ ม. N14.698881 850,000 ถนน ประชชาชนมี กองช่าง

หินคลุก หมู่ท่ี 6หมู่ท่ี 14 ให้มีมาตรฐานความ หนา ๐.๑๕ ม. E101.963798 หินคลุก เส้นทางสัญจร
ปลอดภัยย่ิงข้ึน N14.697944 จ านวน ไปมาสะดวก

E101.971807 1 สาย และปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน

8 โครงการติดต้ังถังน้ า เพ่ือน้ าสะอาดใช้ บริเวณป่าชุมชน N14.694318 500,000 ถังน้ า มีน้ าสะอาดใช้ กองช่าง
ทรงแชมเปญ หมู่ท่ี 15 ในการบริโภค ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. E101..984373 ทรงแชม ในการอุปโภค

อุปโภค สูง 20 เมตร พร้อมระบบ N14.695476 เปญ บริโภค
กรองน้ าบาดาลแบบถังเหล็ก E101.980201 จ านวน 1
สามารถกรองน้ าได้ไม่น้อยกว่า แห่ง
3,000 ลิตร/ช่ัวโมง และ
ระบบสูบส่งด้วยระบบไฟฟ้า

9 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายกุดวิวาทไปบุพระเมือง N14.694318 400,000 ถนน ประชชาชนมี กองช่าง
หินคลุก หมู่ท่ี 10 ให้มีมาตรฐานความ จากถนนสายหลังร้านชมพู่ E101..9843๕๘ หินคลุก เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน เน้ือย่างถึงถนนชลประทาน จ านวน ไปมาสะดวก
ตรงกับทางเข้าวัดโพธ์ิเมือง 1 สาย และปลอดภัย
สามัคคี กว้าง 3 เมตร N14.69๕๔๔๙ เพ่ิมข้ึน
ยาว 600 เมตร E101..98๐๒๐๔

หนา 0.15 เมตร 

งบประมาณ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย 2.00 
 - 3.00 เมตร ยาว 110 ม.

4 โครงการซ่อมแซมถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง จุดประตูทางเข้าวัดโพธ์ิเมือง N14.676835 200,000 1 สาย ประชชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีมาตรฐานความ สามัคคี ซ่อมแซมถนน E101.976997 เส้นทางสัญจร
พร้อมวางท่อระบายน้ า ปลอดภัยย่ิงข้ึน คอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนท่ีไม่ N14.675094 ไปมาสะดวก
หมู่ท่ี 12 น้อยกว่า 60 ตารางเมตร E101.974503 และปลอดภัย

วางท่อระบายน้ าใต้ผิวจราจร เพ่ิมข้ึน
คสล. Ø 1.00 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง ช่องละ 8 ท่อน
ตามแบบอบต.ก าหนด

5 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง จากแยกถนนศาลากลาง N14.67๕๐๗๙ 500,000 1 สาย ประชชาชนมี กองช่าง
ถนนลาดยาง ชนิดแอส ให้มีมาตรฐานความ หมู่ท่ี15 - ทางหลวงหมายเลข E101.97๔๔๖๓ เส้นทางสัญจร
ฟลัทติกคอนกรีตหมู่ท่ี 15 ปลอดภัยย่ิงข้ึน 2072 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร N14.675๕๑๙ ไปมาสะดวก

ยาว 400 เมตร E101.97๕๖๒๐ และปลอดภัย
หนา 0.03 เมตร เพ่ิมข้ึน

6 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 14.680028 500,000 ถนน ประชชาชนมี กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ให้มีมาตรฐานความ ท าการซ่อมเป็นช่วงเฉพาะ 101.9828 ลาดยาง เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน พ้ืนท่ีเกิดความเสียหาย 14.68427 จ านวน ไปมาสะดวก
101.9812 1 เส้น และปลอดภัย

เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการว่างท่อส่งน้ า เพ่ือส่งน้ าให้ แยกหน้าวัดคลองวัฒนา ถึง N14.683603 6,000,000 1 แห่ง ประชาชนมี กองช่าง

จากโรงสูบน้ าพลังงาน ประชาชนไว้ สระน้ าพรหมราช โดยวางท่อ E101.963305 น้ าไว้อุปโภค
ไฟฟ้า ต าบลตูม อุปโภคและท าการ HPDE ø 0.40 เมตร N14.679654 และท าการ

เกษตร ยาว 2,000 เมตร E101.978843 เกษตร
ตามแบบอบตก าหนด

11 โครงการขุดเจาะน้ า เพ่ือมีน้ าไว้อุปโภค ในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ N14.665332 400,000 1 แห่ง มีน้ าไว้อุปโภค กองช่าง
บาดาล ในพ้ืนท่ีสาธารณะ บริโภค (ท าเลเล้ียงสัตว์ บ้านพรหมราช) E101.967017 บริโภค
ประโยชน์ ขนาด ø 6 น้ิว หรือไม่น้อย N14.679597

กว่า 200 เมตร พร้อมระบบ E101.980429

สูบส่งน้ าด้วยไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ีบ้านพรหมราช ม.8 400,000 1 แห่ง
ขนาด ø 6 น้ิว ลึกไม่น้อย
กว่า 200 เมตร พร้อมระบบ
สูบส่งด้วยไฟฟ้า

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายหลังโรงเรียนโพธ์ิเมือง N14.699315 1,732,000 1,732,000 ถนน ประชชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  12 ให้มีมาตรฐานความ สามัคคี - บช้านบุโพธ์ิ E101.979984 คอนกรีต เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร N14.700278 จ านวน ไปมาสะดวก
ระยะทางยาว 485 เมตร E101.98013 1 สาย และปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง N14.701119 เพ่ิมข้ึน
กว้างข้างละ 0.25 เมตร E101.9808

งบประมาณ

แบบ ผ.02

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังโคมไฟ เพ่ือให้มีแสงสว่าเพียงพอ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 100,000 500,000     โคมไฟ ประชาชนโดย กองช่าง

ส่องสว่างระบบพลังงาน และเพ่ิมความปลอดภัย ถนนระบบพลังงาน ส่องสว่าง รอบมีแสงสว่าง
แสงอาทิตย์(LED ในชีวิตและทรัพย์ของ แสงอาทิตย์ภายใน ระบบ เพียงพอและได้
Steet Solas Ccll) ประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พลังงาน รับความปลอดภัย

วัดพรหมราช หลอด แสงอาทิตย์ ในชีวิตและ
(LED Steet Solas ทรัพย์สิน
Ccll)ข้างทางสาธารณะ
ภายในต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
N14.700585

E101.98407

N14.700169

E101.9849

N14.69951

E101.98525

13 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายทางเข้าคุ้มคลองลึก N14.694325 446,000 446,000 ถนน ประชชาชนมี กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี  6 ให้มีมาตรฐานความ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร E101.97217 คอนกรีต เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ระยะทางยาว 177 เมตร N14.695008 จ านวน ไปมาสะดวก
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง E101.97224 1 สาย และปลอดภัย
กว้างข้างละ 0.25 เมตร N14.695801 เพ่ิมข้ึน

E101.97258

งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  :  งานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมทัศน์ให้ พ้ืนท่ีต าบลตูม  -  -  - 500,000  1 คร้ัง มีสวนธารณะ ส านักปลัด

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ ดูสวนงาม พร้อมบริการ เพ่ิมข้ึน
ต าบลตูม ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานรักษาความสงบภายใน  (แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดต้ังอาสาสมัคร เพ่ือจัดต้ังอาสาสมัคร อปพร.ต าบลตูม  -  -  - 300,000   1 คร้ัง ได้รับความ ส านักปลัด

ป้องกันภัย(อปพร.) ป้องกันภัย(อปพร.) ให้มี เข้าใจในการ
ความรู้ความสามารถมาก ช่วยเหลือ
ข้ึน ประชาชนใน

เบ้ืองต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.2 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการท าร้ัวรอบ เพ่ือจัดท าแนวเขตให้ 300,000 1 แห่ง รู้แนวเขตพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ท่ีสาธารณะประโยชน์ ชัดเจน ป้องกันการ
บุกรุก จากประชาชน
ในเขตบริเวณใกล้เคียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

2.2 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศึกษาดูงานด้าน เพ่ือน าชุมชนด้าน ผู้น าชุมชนด้านเกษตร 200,000     350,000   2 คร้ัง ได้รับความรู้จาก ส านักปลัด
การเกษตร การเกษตร เกษตรกร เกษตร เจ้าหน้าท่ีและ การไปทัศน

เจ้าหน้าท่ีและ ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียว ศึกษาดูกงาน
ประชาชนท่ีมีส่วน ข้อง 
เก่ียวข้องไปศึกษา
ดูงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานท่ีรับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

1 แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถกระเช้า จ านวน 1 คัน 3,000,000 กองช่าง
 - งานบริหารงานท่ัวไป ยานพหนะและ
เก่ียวกับเคหะและชุมชน ขนส่ง

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ดีแบบธรรมดา 30,000 ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงาน จ านวน  1 เคร่ือง

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเคร่ือง 321,000 ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป ยานพหนะและ ยนต์

ขนส่ง จ านวน  2 ล า
  

4 แผนงานการรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน หัวฉีดด้ามปืน #PROTEK Style 25,000 ส านักปลัด
ภายใน รุ่น 366 AP
 - งานบริหารเก่ียวกับการ จ านวน  1 อัน
รักษาความสงบภายใน

รวม 3,376,000  

หมายเหตุ :  ๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน และ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีไม่มีราคามาตรฐาน  ก านดตาม  ราคาท้องตลาด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง อ่ืน ๆ 

  ๘.๑ เรื่อง ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 



นายก  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้กำหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นให้ทุกท่านได้เสนอความ
คิดเห็นซึ่งจะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมที ่www.abttoom.com ในหัวข้อกระดานสนทนาภายใน อบต. ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในเว็บไซต์นี้ และในส่วนของการ ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ,การขอความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค ,การแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ , ให้ติดต่อทาง
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในวัน และเวลาราชการ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๒ เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าของวัด 

ประธาน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

หน.สป  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผู้ใหญ่บ้าน ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีเจ้าหน้าที่ คณะสงฆ์ 
วัดป่าสำราญธรรม และสำนักสงฆ์ สวนป่าไผ่พรดี ได้เข้ายื่นหนังสือกับผมในเรื่องของการขอใช้พ้ืนที่ ป่าเพ่ิมเติม 
ในการสร้างวัด โดยผมได้รับเรื่อง และได้ศึกษาข้อราชการในส่วนของการขอใช้พ้ืนที่ป่า เพ่ือให้ถูกระเบียบของ
ทางราชการ โดยแนะนำให้ทางเจ้าหน้าที่ของวัด ได้ไปทำประชาคมหมู่บ้าน ในส่วนของการขอใช้พ้ืนที่ ดังกล่าว 
ในส่วนของความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้ง  

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๘.๓ เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

อบต.ชาญศิลป ์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๓ ผมขอแจ้งเรื่องของไฟฟ้า
สาธารณะ เนื่องจากเกิดการชำรุด และได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม ล่าช้า ผมขอเสนอให้ทางผู้บริหารเร่งรัดผู้รับ
เหม่าช่วยดำเนินการ   

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผม
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของ
ความเสียหายของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ผมจะเรียกผู้รับเหมา เพ่ือให้ดำเนินการออกสำรวจ อาทิตย์ละครั้ง 
เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม เพ่ือให้ทันท่วงที กับความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลตูม  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพ่ิมเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม
ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.   



        

 
 
 
 
 
 


