
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๒ นางจิตติมา  เผยกลาง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๓ สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๔ นายเชาว์  ไม้สูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นายสุรเชษฐ์  ปิดตะคุ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นางสาวปภาพินท์  พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๗ นางสาวอรสา  จุลผักแว่น  เลขานุการนายก 
๘ นายแมน  ก่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๙ นายวีรชน  เชยฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๑๐ นายธีรวุธ  พลตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๑๑ นางหนูริ้ว  กล่อมพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๒ นางธนพร  ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๓ นายดาว มงคล   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๔ นายประยูร  เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๕ นายสมศักดิ์  ชิดครบุรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๖ นายบงกช  ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๑๗ นายใบ  สุขตะคุ   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๑๘ นางชอบ กลิ่นตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๓ 
๑๙ นายศักดา  อ่ำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๔ 
๒๐ นายเกรียงไกร  สร้อยตะคุ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๕ 
๒๑ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๑๖ 

 
 
 
 
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นางกฤติกา ไชยชวคุปต์  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผอ.กองคลัง 
๔ นางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย นักวิชาการศึกษา  
๕ นางสาวชลภัสสรณ์ พ่ึงพระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแลว้โดย
มี นายสมนึก แรมฉิมพลี ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
๑.๑. เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประธาน  ด้วยทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอปักธงชัย ขอความร่วมมือให้
องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณากำหนดวัน เวลา ในการดำเนินการตรวจหาสารเสพติด คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ทุกคน เพื่อที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอปักธงชัย จักได้รายงานศูนย์อำนวยการและป้องกันยาเสพติดจังหวัด
นครราชสีมา ต่อไปนั้น ในวันนี้จะมีทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอปัก
ธงชัย มาทำการตรวจปัสสาวะ ดังนั้นหลังจากเลิกประชุมให้ทุกท่านเตรียมตรวจปัสสาวะ ที่หน้าห้องประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภา      ขอให้พิจารณารายงานการประชุมตามลำดับครับเริ่มจาก ๒.๑ ก่อน  
  ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑  
ประธาน  เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตรวจเอกสารรายงานการประชุมที่แจกให้ล่วงหน้าแล้ว 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑    
มติที่ประชุม  รับรอง 

๒.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี ๓ หลังที่ ๒ 
ประธาน  เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมตรวจเอกสารรายงานการประชุมที่แจกให้ล่วงหน้าแล้ว 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒    



มติที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพัฒนาแล้วเสร็จ  

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอใหม่ 
  ๕.๑ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาฯชั่วคราว(แทนตำแหน่งที่ว่าง)  
ประธานสภา  เนื่องจากนายสำรวย กายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เกษียณอายุราชการมี
ผลทำให้ ตำแหน่งเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่างลง ซึ่งระเบียบกำหนดไว้ดังนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน
วรรคสองของข้อ ๑๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ 
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
พนักงาน หรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระทำโดยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ”   
ประธานสภา  เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมเสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รับรองไม่
น้อยกว่า ๒ ท่าน  
อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ผมขอเสนอ 
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว ครับ 
ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
อบต.ดาว เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายดาว มงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๗ รับรองสิบเอกพิทักษ์ 
เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว ครับ 
อบต.ชอบ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางชอบ กลิ่นตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๓ รับรองสิบเอก
พิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราว ค่ะ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม   



มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ในการประชุมครั้งนี้ 
  ๕.๒ เรื่องการเลือกเลขานุการสภา(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 
ประธานสภา เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจงกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ปลัด  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่ว น
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น 
ประธานสภา เชิญท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอชื่อผู้ที่ควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รับรองไม่น้อยกว่าสอง ท่าน 
อบต.จิตติมา เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางจิตติมา เผยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖ ดิฉันขอเสนอ 
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ค่ะ 
ประธาน  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
อบต.สมศักดิ์ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสมศักดิ์ ชิดครบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๙ รับรองสิบเอก
พิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครับ 
อบต.ใบ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายใบ สุขตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒ รับรองสิบเอก
พิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครับ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ประธาน  เชิญสิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม คนใหม่ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกผมดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมแทน
ตำแหน่งที่ว่าง ผมสัญญาว่าจะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯอย่างเต็มที่   
   
 



๕.๓ เรื่องรายงานแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖  
ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภาฯเรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผม
สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว๖๐๘๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปี หรือแผนการดำเนินงานที่เพ่ิมเติมแล้ว 
ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจที่เกี ่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ประธานสภา เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายกฯ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมนายเชาว์ 
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของผู้บริหารมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงานโดย
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ต่างๆที่เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่แก้ไขแผนการดำเนินงานตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้
สำนัก/กอง/ฝ่าย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้
แผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้วเมื่อได้แก้ไขแผนการดำเนินงานและประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไข
แล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  

๕.๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการสภา ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ. ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ มุ่งเน้นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกัน
โรคฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่  โดยสนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่ม



ประชาชนร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุ ขได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงาน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน 

ข้อ ๑ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ 
ข้อ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นจำนวน ๒ คนเป็นกรรมการ 
ข้อ ๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวน ๒ คนเป็น
กรรมการ 
ข้อ ๔ หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกินสองคนเป็น
กรรมการ 
ข้อ ๕ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คนเป็นกรรมการ 
ข้อ ๖ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกิน ๕ คนเป็น
กรรมการ 
ข้อ ๗ ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื ่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ใน
ท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการ 
ข้อ ๘ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๙ ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออื่นของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการกองทุนมีที่ปรึกษาเป็นสาธารณสุขอำเภอหัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดกิจการสาธารณสุขใน
พ้ืนที่และท้องถิ่นอำเภอ 
 

อำนาจหน้าที่ 
ข้อ ๑ พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ข้อ ๒ พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
ข้อ ๓ ออกระเบียบที่จำเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับประกาศ  
ข้อ ๔ สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นเข้าถึงการบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
ข้อ ๕ ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย
แก่หน่วยงานองค์กรหรือกลุ่มประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



ข้อ ๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานรายงานการรับเงินการจ่ายเงินและการคงเหลือของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ประธานสภา ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ที่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอที
ละคนจนครบพร้อมม ีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคนที่ ๑ ครับ 
อบต.ใบ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายใบ สุขตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๒ ผมขอเสนอชื่อนาง
จิตติมา เผยกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.วีรชน เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ รับรองนาง   
จิตติมา เผยกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.ประยูร เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประยูร เอิบพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๘ รับรองนาง   
จิตติมา เผยกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเลือกนาง จิตติมา เผยกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่านที่ ๑ 
ประธานสภา ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ที่ตนเห็นสมควร เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน เชิญสมาชิกเสนอชื่อคนที่ ๒ ครับ 
อบต.จิตติมา เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางจิตติมา เผยกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๖  ขอเสนอชื่อ
นายสมนึก แรมฉิมพลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.หนูริ้ว เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ รับรอง
นายสมนึก แรมฉิมพลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 



อบต.ธีรวุธ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธีรวุธ พลตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที ่ ๓ รับรองนาย   
สมนึก แรมฉิมพลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมต ิเล ือกนายสมนึก แรมฉิมพลี  ประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลตูม เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่านที่ ๒ 
มติที่ประชุม มอบหมายให้นายสมนึก แรมฉิมพลี และนางจิตติมา เผยกลาง เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา เชิญท่านนายก หรือผู้รับผิดชอบชี้แจง หรือรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา 
  ๖.๑ เรื่องการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
รองสุรเชษฐ์  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดการบริหารส่วนตำบลตูมเริ่มสมัครอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม และจะจับฉลากในวันที่ 
๒๒ ธันวาคมในส่วนของรายละเอียดต่างๆทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งใน
ส่วนของชุดกีฬาทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะสนับสนุนชุดกีฬาเฉพาะกีฬาสากลเท่านั้น 
เลขานุการฯ  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมสิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในการขอสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมสามารถสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโดยการยืมซ้อมและส่งคืน 
นายก  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมเชาว์ ไม้
สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการซ้อมชนิดของแต่ละ
กีฬาให้ทางแต่ละหมู่บ้านยื่นความจำนงโดยขอแบบฟอร์มกับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมในการ
ขอสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการซ้อมกีฬา 
อบต.หนูริ้ว เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางหนูริ้ว กล่อมพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๔ ในการ
ยืมอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลดิฉันขอเสนอหมู่บ้านละ 1 ลูกเพ่ือป้องกันการชำรุด 
รองสุรเชษฐ์  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของอุปกรณ์กีฬาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจะจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายได้ง่ายและในส่วน
ของการแข่งขันกีฬาบางประเภทจะมีการแข่งขันกันก่อนเพ่ือคัดเลือกผู้ชนะเข้ามาแข่งในวันจัดกีฬา 



อบต.ธนพร เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางธนพร ฉ่ำพรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๕ ขอสอบถาม
ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่เปิดสนามอยากสอบถามว่าสุภาพสตรีสามารถลงแข่งได้หรือไม่ 
น.ส.วรนิษฐ์ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ขอสอบถามคุณสมบัติผู้เล่น ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์พื้นที่ตำบลตูมหรือไม่มีก็ได้  
ประธาน  สุภาพสตรีที่มีความประสงค์ที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลนัดเปิดสนามระหว่างทีมปกครองกับทีม
ท้องถิ่นสามารถแจ้งความประสงค์ลงเล่นได้เพราะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร และในส่วนของ
คุณสมบัติผู้เล่นกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตูม ผมขอมติที่ประชุมว่า ให้เฉพาะผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
พ้ืนที่ตำบลตูมหรือผู้ที่เป็นเขยแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสามารถเล่นกีฬาได้  
มติที่ประชุม  12เสียง เฉพาะผู้มีรายชื่อในพ้ืนที่ตำบลตูมเท่านั้น  
นายก  ในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะลงแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมที่เป็นเขยบ้านนั้นต้อง
โอนเข้ามาอยู่ในทะเบียนราษฎร์เป็นคนในพ้ืนที่ตำบลตูมก่อนวันแข่งขันกีฬา  
อบต.หนูริ้ว ในส่วนของกองเชียร์สามารถนำอุปกรณ์เชียร์กีฬาตัวอย่างเช่นเครื่องกระจายเสียงกลอง 
นำมาเชียร์กฬีาได้หรือไม ่ 
รองสุรเชษฐ์ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของอุปกรณ์เชียร์กีฬา
นั้นของแต่ละโซนจะถูกแบ่งไว้ตามโซนต่างๆที่เรากำหนด สามารถนำมาได้แต่ต้องดูสัญญาณธงเมื่อมีการแข่งขัน
กีฬาให้งดใช้เสียงและใช้เสียงได้เมื่อกีฬาเล่นจบลง 
น.ส.วรนิษฐ์ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล

ตูม ขอสรุประเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎกติกา ต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลตูม  ต้านยาเสพติด  ครั้งที ่ 20  ปีงบประมาณ 2566   เพ่ือให้การดำเนินการจัดการแข่งขันดำเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย   บริสุทธิ์ยุติธรรม  สร้างความสามัคคีสมานฉันท์  และบรรลุวัตถุประสงค์  องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม  จึงจัดทำระเบียบการจัดการแข่งขัน  ดังนี้ 

ข้อ  ๑  คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  -  เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลตูม ก่อนวันทำการแข่งขัน 

 -  นักกีฬาที่เป็นลูกเขย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลตูม โดยแสดงทะเบียนบ้าน หรือ การพัก
อยู่อาศัยโดยประจักษ์ 

ข้อ  ๒  ชนิดและประเภทการแข่งขัน   จัดให้มีการแข่งขันกีฬา  ดังนี้ 
 ๒.๑  กีฬาสากล  4  ชนิดกีฬา   ประกอบด้วย 

2.1.1  กีฬาฟุตบอล  11  คน  คู่กิตติมศักดิ ์ระหว่าง ผู้บริหาร ข้าราชการ อบต.ตูม กับ 



          ผู้นำชุมชน ผู้เล่น 11 คน ส่งชื่อได้ 15 คน (ไม่มีเงินรางวัล) 
๒.๑.2  กีฬาฟุตบอล  11  คน  ประชาชนทั่วไปชาย  (ไม่จำกัดอายุ)  

   ผู้เล่น  11  คน  ส่งชื่อได้  ๑5  คน 
  ๒.๑.3  กีฬาฟุตบอล  ๗  คน เยาวชนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) 
   ผู้เล่น  ๗  คน  ส่งชื่อได้  ๑๑  คน 
  2.1.4  กีฬาฟุตบอล  11  คน อาวุโส  (รุ่นอายุ 38 ปีขึ้นไป) 
   ผู้เล่น  11  คน  ส่งชื่อได้  ๑5  คน 
     ๒.๑.5  กีฬาเซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชาย (หมู่บ้านละ 1 ทีม) 
   ผู้เล่น  ๓  คน  ส่งชื่อได้  ๕  คน 
  ๒.๑.6  กีฬาวอลเลย์บอลประชาชนทั่วไปหญิง (อนุโลมให้มีผู้ชาย 2 คน) 
   ผู้เล่น  ๖  คน  ส่งชื่อได้  ๑๒  คน 

๒.๑.7  กีฬาเปตองประชาชนทั่วไปผสมชาย – หญิง  (ส่งนักกีฬาหมู่บ้านละ 1 ทีม) 
   ผู้เล่น  ๓  คน  ส่งชื่อได้  ๕  คน 

๒.๑.8  กีฬาเปตองผู้นำชุมชน (ส่งนักกีฬาหมู่บ้านละ 5 คน ส่งทุกหมู่บ้าน) 
   ผู้เล่น  ๓  คน  ส่งชื่อได้  ๕  คน   
 

  ๒.๒  กีฬาพื้นบ้าน  ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑ กีฬาพ้ืนบ้านวิ่งผลัดกระสอบผสมชาย – หญิง 

  - ผู้เล่น  4  คน 4 พลัด (ชาย  2  คน หญิง  2  คน) 
 ๒.๒.๒ กีฬาตีกอล์ฟ (ชายหรือหญิงก็ได้หมู่บ้านละ ๑  คน) 

  - ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ ๑  คน (ชายหรือหญิงก็ได้) 
  ๒.๒.๓ กีฬาเตะปิ๊บผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

  - ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ ๑  คน (ชายหรือหญิงก็ได้อายุ 60 ปีขึ้นไป)  
2.2.4 ปิดตาตีปิ๊บ (ชายหรือหญิงก็ได้หมู่บ้านละ ๑  คน) 
 - ผู้เล่น 1 คน ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ ๑  คน (ชายหรือหญิงก็ได้) 
2.2.5 กีฬาวิ่งผลัดเปลี่ยน กางเกงใน  
 - ผู้เล่น  4  คน 4 ผลัด (ชาย  2  คน หญิง  2  คน) 
2.2.6 กีฬากินวิบาก เป่าแป้ง 

- ผู้เล่นชายและหญิงอย่างละ 1 คน ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ 2 คน (ส่งนักกีฬา 
หมู่บ้านละ 2 คนทีมชายและทีมหญิง) 
 2.3 การแข่งขันกองเชียร์ ประกอบด้วย 
  แบ่งตามโซนหมู่บ้านทั้งหมด 4 โซน  
  โซนที่ 1 หมู่ที่ 7,13,14,16 
  โซนที่ 2 หมู่ที่ 1,3,4,๕ 
  โซนที่ 3 หมู่ที่ 2,8,9,15 
  โซนที่ 4 หมู่ที่ 6,10,11,12 
 
 
 



ข้อ  ๓  หลักฐานการสมัคร 
 ๓.๑  ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด 
  -  แบบส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่    
  -  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  มีหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการทีมรับรอง 
  -  หลักฐานการแสดงตน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านและ
รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 
  -  บัตรประชาชนตัวจริง  (มาแสดงในวันแข่งขันกรณีเกิดปัญหา) 
 ๓.๒  สิทธิ์ในการลงแข่งขัน  นักกีฬามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  คือ  นักกีฬาที่มีชื่อในแบบส่งรายชื่อ
นักกีฬาเท่านั้น 
 ๓.๓  รายชื่อนักกีฬาที่ปรากฏในแบบส่งรายชื่อนักกีฬาเมื่อดำเนินการแข่งขันแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

ข้อ  ๔  กำหนดการรับสมัครและสถานที่สมัคร 
 ๔.๑  รับสมัครตั้งแต่วันที่  6 - ๒๐  ธันวาคม  2566 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ใน
วันและเวลาราชการ 
                     

๔.๒  จับฉลากและประชุมแบ่งสายการแข่งขัน  ให้ผู้จัดการทีม / ผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจับฉลาก
แบ่งสายพร้อมกัน   ในวันที่ 22 ธันวาคม  2566 เวลา  ๑๓.๓๐ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 ๔.๓  สถานที่รับสมัคร 
  -  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อ  ๕  กติกาและการตัดสิน  
 ๕.๑  ใช้กติกาการแข่งขันตามสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์  , กติกาของสมาคม 
เปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และกติกาการแข่งขันกีฬา
ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ๕.๒  สำหรับฟุตบอลประชาชนชายทั่วไป แข่งขันครึ่งละ ๒๐  นาที  พัก  ๑๐  นาที  เปลี่ยนตัวผู้เล่น
ได้ 4 ครั้ง 
 5.3  สำหรับฟุตบอลประชาชนอาวุโสและฟุตบอลกิตติมศักดิ์ แข่งขันครึ่งละ ๒๐  นาที  พัก  ๑๐  
นาท ี เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดการแข่งขัน 
 5.4  สำหรับฟุตบอลประชาชนเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขันครึ่งละ 15  นาที  พัก  ๑๐  นาที  
เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดการแข่งขัน 

๕.5  สำหรับกีฬาฟุตบอลรอบแรกแข่งขันแบบแบ่งสาย  ใช้วิธีนับคะแนน   การนับคะแนนทีมชนะได้  
๓  คะแนน  ทีมเสมอได้  ๑  คะแนน  ทีมแพ้ไม่มีคะแนน (นับลูกได้-เสีย) เสมอจับฉลากเข้ารอบ (สำหรับสายที่
มี ๓ ทีมข้ึนไป)  และถ้าเสมอกันในเวลาให้ยิงจุดโทษ (สำหรับสายที่มี ๒ ทีม)  และการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
และรอบชิงชนะเลิศ  ถ้าเสมอกันในเวลาให้ยิงจุดโทษเพ่ือหาผู้ชนะ 

5.6  สำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมไหนได้คะแนนครบ 25 คะแนนก่อน ก็จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นไป 
หากมีการแข่งขันในเซตที่ 3 คะแนนครบ 15 คะแนน แข่งขันกันให้ชนะ 2 ใน 3 เซต จึงจะเป็นผู้ชนะในเกม
นั้น กติกาและการตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



5.7  สำหรับกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมไหนได้คะแนนครบ 21 คะแนนก่อน ก็จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นไป 
หากมีการแข่งขันในเซตที่ 3 คะแนนครบ 15 คะแนนก่อน แข่งขันกันให้ชนะ 2 ใน 3 เซต จึงจะเป็นผู้ชนะใน
เกมนั้น กติกาและการตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  ๕.8  กีฬาทุกประเภทถ้ามีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่ถึง  ๔  ทีมจะไม่จัดให้มีการแข่งขันในกีฬา
ประเภทนั้น  
 ๕.9  การอนุโลมการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกีฬาทุกชนิด  เพื่อความเหมาะสมในการแข่งขันให้ถือ
เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๕.10  นักกีฬาทุกประเภทกีฬาจะต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขันเริ่ม  ๑๕  นาที  ถ้าไม่มารายงาน
ตัวภายในเวลาที่กำหนดจะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  และต้องมาแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติด้วย 
 ๕.11  ทีมเข้าแข่งขันกีฬาทุกประเภทจะต้องยอมรับการตัดสินในการแข่งขันการตัดสินของผู้ตัดสินใน
ระหว่างการแข่งขันถือว่าถูกต้องจะประท้วงหรืออุทธรณ์ไม่ได้ 
 ๕.12  สำหรับการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังมีเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเป็นเหตุให้ยุติการแข่งขัน
และให้ถือผลการแข่งขันเป็นข้อยุติ 
 5.13  กติกาและการตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  ๖  วันที่ทำการแข่งขัน 
 ระหว่างวันที่  21  –  29  มกราคม  2566  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดพรหมราช 
ข้อ  ๗  ชุดและอุปกรณ์  
 ๗.๑  นักกีฬาแต่ละทีมต้องมีชุดอย่างน้อย  ๑  ชุด  และต้องติดหมายเลขที่ชัดเจนด้วย 
 ๗.๒  ให้แต่ละทีมแต่งกายเหมือนกันทุกคน  ส่วนกีฬาฟุตบอลผู้รักษาประตูให้ใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างจาก
ผู้เล่นอื่น 
 ๗.๓  อุปกรณ์การแข่งขัน  นักกีฬาทุกคนต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากการเล่น  เพราะ
หากเกิดอันตรายใดๆ  กับตัวผู้เล่นเองทางคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ  ๘  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๘.๑  ทีมที่แข่งขันต้องทราบระเบียบการแข่งขันและข้อปฏิบัติในการแข่งขันเป็นอย่างดี  และต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 ๘.๒  ใช้กติกาการแข่งขันกีฬา  ให้ใช้กติกาตามสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และ
กติกาการแข่งขันกีฬาสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ๘.๓  ทีมใดขาดวินัยในการเล่น  เช่น  ไม่มาแข่งขัน  ผละออกจากการแข่งขัน  หรือไม่ลงแข่งขันต่อ  
เล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุ  หรือวิวาทกันในเวลาแข่งขัน  เล่นส่อไปในทางสมยอมกันไม่สมศักดิ์ศรี  คณะกรรมการ
จะพิจารณาถอดถอนทีมนั้นออกจากการแข่งขัน 
 ๘.๔  คู่แข่งขันมีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานของแต่ละฝ่าย 
 ๘.๕  นักกีฬาที่ถูกคาดโทษ  หรือทำโทษ  โดยให้ใบเหลือง  ๒  ครั้ง  (จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม)  ห้าม
ลงทำการแข่งในครั้งถัดไป  ๑  ครั้ง 
 ๘.๖  ใบแดง  ๑  ครั้ง  ห้ามลงทำการแข่งขันในครั้งถัดไป  ๑  ครั้ง 
 ๘.๗  ผู้เข้าแข่งขันทีมใด  ไม่ลงแข่งตามวัน  เวลาและสถานที่ที่กำหนด  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
หรือผละออกจากการแข่งขันท่ีกำลังดำเนินอยู่ให้ปรับเป็นแพ้และปรับออกจากการแข่งขัน 



 8.8  นักกีฬาที ่แสดงกิริยาวาจาและประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือเล่นรุนแรงผิดมารยาทจนถูก
กรรมการผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน เป็นการผิดวิสัยของนักกีฬาที่ดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจ
พิจารณาโทษห้ามลงทำการแข่งขันเป็นครั้งคราวหรือตลอดไป   

ข้อ  ๙  การประท้วง 
 ๙.๑  ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของนักกีฬาเท่านั้น (ประท้วงคำตัดสินมิได้) 
 ๙.๒  ทีมใดต้องการประท้วงให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมส่งหลักฐานต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน  ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันอันเป็นเหตุให้ประท้วง  หากการประท้วงเป็นผล
ทีมท่ีถูกประท้วงจะต้องถูกปรับแพ้  และถูกถอนทีมออกจากการแข่งขันรายการนั้นทันที 

ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบนี้ 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา  “องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ต้านยาเสพติด  ครั้ง
ที่  20  ปีงบประมาณ 2566 ”  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด 

ข้อ  ๑๑  รางวัลในการแข่งขัน 
 -  รางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทสากล 

๑.  กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไปชาย 
     -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๓,๐๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๒,๕๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๒,๐๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 
 ๒. กีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน ๑5 ปี 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๖๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๑,๔๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๑,๒๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 
 3. กีฬาฟุตบอลอาวุโส 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๖๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๑,๔๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๑,๒๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 

4. กีฬาเซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชาย 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล     8๐๐    บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     7๐๐    บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล     6๐๐    บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 
 5.  กีฬาวอลเลย์บอลประชาชนทั่วไปหญิง 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๖๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล   ๑,๔๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 



  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล   ๑,๒๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 
 6.  กีฬาเปตองผู้นำ 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๐๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล        ๙๐๐     บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล        ๘๐๐      บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 
 7.  กีฬาเปตองประชาชนทั่วไป 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล    ๑,๐๐๐   บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล      ๙๐๐    บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๘๐๐      บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 
 

-  รางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
 ๑.  กีฬาพ้ืนบ้านวิ่งผลัดกระสอบ ทีมผสม   
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล 6๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     5๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล     4๐๐    บาท 
 
 ๒.  กีฬาพ้ืนบ้านตีกอล์ฟ 
  -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      3๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     2๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      1๐๐    บาท 
 
 ๓.  กีฬาพ้ืนบ้านเตะปิ๊บ 
     -  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      ๓๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     ๒๐๐  บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๑๐๐    บาท 
  
 4. ปิดตาตีหม้อ 

-  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      ๓๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     ๒๐๐  บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๑๐๐    บาท 
 

5. กีฬาวิ่งเปลี่ยน กางเกงใน 
-  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      6๐๐    บาท    

  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     5๐๐  บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๔๐๐    บาท 
 



 6. กีฬากินวิบาก เป่าแป้ง (ชาย) 
-  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      ๓๐๐    บาท    

  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     ๒๐๐  บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๑๐๐    บาท 
 
 7. กีฬากินวิบาก เป่าแป้ง (หญิง) 

-  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      ๓๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     ๒๐๐  บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      ๑๐๐    บาท 
 
12. การแข่งขันกองเชียร์ 

-  ชนะเลิศ  เงินรางวัล      9๐๐    บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ เงินรางวัล     8๐๐  บาท    
  -  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ เงินรางวัล      7๐๐    บาท 
  -  รองชนะเลิศอันดับ  3 เงินรางวัล      6๐๐    บาท 
 

๖.๒ เรื่อง การดำเนินการในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
ประธาน  เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมผมนายเชาว์ 
ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามทีอ่ำเภอปักธงชัยแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบาย
การดำเนินงานต้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการ
ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียน
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจ ในส่วนของทางราชการได้เน้นย้ำในส่วนของการลดโลกร้อนและผมได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเลย ซึ่ งได้รับ
รางวัลระดับประเทศ ในส่วนของรายละเอียดต่างๆในการดำเนินโครงการให้เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไปชี้แจง 
นางฐิติพรรณ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ตามหนังสือสั่งการ อำเภอปักธงชัย ที่นม ๐๐๒๓.๒๖/๑๒๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพ้ืนที่ดำเนินการหรือรวมถึงไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางเพียงพอในการ
ดำเนินการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือน
ดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื ่อเป็นการลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นการบำรุงดินในการ
ดำเนินการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน โดยพื้นที่ในการดำเนินการถังขยะเปียกในตำบลตูมจากการสำรวจ มี
บ้านเรือนที่ดำเนินการ ๒๐๒ ครัวเรือน คิดเป็น ๑๓.๒๔ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ดังนั้นจึงฝาก
ประชาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนได้ให้ความรู้ การดำเนินการถังขยะเปียก ให้กับชาวบ้านได้ดำเนินการ ตามเอกสารที่
แจกให้ 



ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
   ๖.๓ เรื่องการศึกษาดูงานโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ 
รองสุรเชษฐ์  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทางผู้บริหาร พนักงาน ได้ไปศึกษาดูงานประปาขนาดใหญ่ ในพื้นที่ตำบลหนองฝ่าย อำเภอ
เล่าขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยจากการศึกษาดูงาน จะมีถังบ่อน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๘ บ่อ ลึก ๒๕๐ เมตร ถัง
เก็บน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลบ.ม. มีจุดจ่ายน้ำ ๓ จุด จุดบริการน้ำฟรี ๒ จุด ถังจ่ายน้ำสูง ๓๐ เมตร โดยมีการสูบน้ำ
ขึ้นด้านบน กระจายไปจุดต่างๆของพื้นที่ ๙๐๐ กว่าครัวเรือน จำนวนน้ ำใต้ดินคำนวณได้ ๕๐๐ ลบ.ม.โดย
คุณภาพน้ำดี ไม่ต้องต้องผ่านการกรอง โดยจาการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะศึกษาดูงานจะนำความรู้มาต่อ
ยอดในการดำเนินโครงการประปาขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลตูม และในส่วนของการปรับปรุงข้างทางเข้าพื้นที่
ดำเนินโครงการจะมีการปลูกต้นไม้สองข้างทาง เพื่อรองรับทีมงานที่จะเข้ามาดำเนินการโครงการ ดังกล่าว 
และในส่วนของการปลูกต้นไม้จะมีหนังสือแจ้งทุกท่านอีกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
   ๖.๔ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพนีลอยกระทง 
รองสุรเชษฐ์  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หัวหน้าส่วนราชการ ผมสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ในการดำเนินโครงการสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพนีลอยกระทงที่วัดพรมราชที่ผ่านมา เป็นไปอย่างราบรื่น ต้องขอขอบคุณ ทุกๆท่านที่ร่วม
ด้วยช่วยกันในการจัดงานครั ้งนี ้ ผมขอสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
   ๖.๕ เรื่อง แจ้งรายรับ - จ่าย เงินบริจาคกู้ชีพ กู้ภัย 
ประธาน  เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 
หน.สป.  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ดิฉันนางกฤติกา ไชยชวคุปต์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของเงินบริจาค กู้ชีพ 
กู้ภัย ได้รับจากศพยายเฉย ๕๐๐ บาท ยายพร้อม ๒,๐๐๐ บาท นายเกรียงเดช ๕๐๐ ยายลพ ๕๐๐ ยอด
คงเหลือ ๓,๕๗๖ บาท 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.   

                 
 



 
  
 


