ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
..............................................................................................................
เมื่ อ สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม มาครบองค์ ป ระชุ ม เลขานุ ก ารสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ทาหน้าที่
ประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ประธาน

กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การรับรางวัลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประธาน
โดยทางสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และรางวัลในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน
ในการช่วยกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๑.๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร
ประธาน
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร
ผู้นาชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์โดยองค์การบริหารส่วนตาบลตูมร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวตาบล
ตูม วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เกษตรอทิตยาทร (ซแรย์อทิตยา)องค์การบริหารส่ว นตาบลสาโรง
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยในครั้งนี้ได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอัน ล้นพ้นจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา อทิตยาทรกิติคุณ ให้เข้าเฝูา ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และการไปอบรม
และศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้นาความรู้เพื่อมาพัฒนาพื้นที่ตาบลตูม ในการทาเกษตรอินทรีย์ ต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๑.๓ แจ้งกาหนดการประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประธาน
โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ดังนั้น ผมขอแจ้งวันเวลา ในการประชุมสมัย
สามัญ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ สมัยที่มีการประชุม
ทั่วไป

สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ - ๓๐ มิ ถุ น ายน สมั ย การประชุ ม การจั ด ท า
แผนพัฒนา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม สมัยที่มีการประชุมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
สมัย สามัญ สมัย ที่ ๔ ระหว่า งวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุ ล าคม สมัยที่มีการประชุมติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๑.๔ เรื่อง แจ้งเบอร์ติดต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
เนื่องด้วยในการติดต่อประสานงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมจึงขอแจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกระผม เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓ – ๓๒๑๓๖๙๑
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ส อบต บุญชอบ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม หมู่ที่ ๗ ในส่วนของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ มีผิดพลาดบางจุดในระเบียบวาระที่ ๔
ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ หัวข้อ ๔.๑ เรื่องกล้องวงจรปิด ข้อที่ ๔ จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้าน
สวนหมากบ้านลุงแก้ม แก้เป็น ลุงแก้ว ข้อที่ ๕ จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณ แยกโนนวังหินบ้านแม่ใหญ่อิ่ม
แก้เป็น แม่ใหญ่ฮิ่ม
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ
๔.๑ เรื่อง การจัดงานวันปิยมหาราช
ประธาน
เชิญฝุายบริหารชี้แจง
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม ในการจัดงานวันปิยมหาราช ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอาเภอปักธงชัยจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อม
เพียงกัน
ที่ประชุม
- รับทราบ –

๔.๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูมในส่วนภูมิภาคอาเภอปักธงชัย ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการ
อาเภอปักธงชัย ซึ่งจังหวัดได้ประชุมชี้แจง ส่วนกลาง สรุปได้ดังนี้
๑. การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สานักลงทะเบียน
อาเภอทั่ว ประเทศ โดยผู้ ล งทะเบียนช่ว งแรกอาเภอปักธงชัยจะมอบสิ่ งของพระราชทาน ใน
วัน ที่ ๙ ตุล าคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น ผู้ ล งทะเบียนช่วงที่ ๒ จะมอบสิ่ งของพระราชทาน
ใน วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น
๒. การมอบหมายภารกิจให้หัวหน้าส่วนระดับอาเภอ ให้มีหน้าที่ดูแลจิตอาสาในแต่ละประเภทงาน
๓. ในพิธีห้ามประดับธงชาติใดๆทั้งสิ้น
๔. ห้ามตั้งตู้รับบริจาคใดๆ
ที่ประชุม
- รับทราบ ๔.๓ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเพิ่มการกาหนดไว้ทุกข์สาหรับข้าราชการ
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม โดยสรุป ดังนี้
๑. ให้ข้าราชการขยายการสิ้นสุดการไว้ทุกข์ เป็นวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ส่วนราชการ ฯลฯ ลดธงครึ่งเสา ๑๕ วัน (วันที่ ๑๓-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๓. กาหนดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการ เพียงวันเดียว
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๔.๔ เรื่อง อาเภอปักธงชัยกาหนดทอดกฐินสามัคคี
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตู ม อ าเภอปั ก ธงชั ย ก าหนดทอดกฐิ น สามั ค คี ณ วั ด โพธิ์ ศ รี (บ้ า นดู่ ) หมู่ ที่ ๑๖ ต าบลเมื อ งปั ก ใน
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงขอเชิญทุกท่าน และประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดกฐิน
สามัคคี ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๔.๕ เรื่อง การตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม จังหวัดแจ้งกรณี ได้รับเรื่องร้องเรียนในการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค โดยให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมได้ดาเนินการ ดังนี้

- เปิ ด ช่ อ งทางร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ผ่ า นศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนอีกช่องทาง
- ให้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ ประกอบกาลังเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการปฏิบัติการตรวจสอบ
สินค้าในพื้นที่
- หากพบการกักตุนให้ตักเตือนมิให้กระทาความผิดตามกฎหมาย
๔.๖ เรื่อง หน่วยสัสดีอาเภอปักธงชัย
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูมมีรายละเอียดชี้แจง ดังต่อไปนี้
๑. การประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ในส่วนคนที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๐ และ
ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อาเภอปักธงชัย ให้มาแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ณ
ที่ ว่ า การอ าเภอปั ก ธงชั ย (ที่ ท าการสั ส ดี อ าเภอปั ก ธงชั ย ) ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป ถึ ง วั น ที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๖๐ ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน โดยนาหลักฐานมาแสดง ดังนี้ บัตรประจาตัว
ประชาชน แบบ สด.๙ หากพ้นกาหนดจะมีความผิดทางกฎหมาย
๒. ประกาศให้แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๔๐ ให้มาลงบัญชีทหารกองเกิน
ณ ที่ทาการสั ส ดีอ าเภอปั กธงชัย ตั้งแต่บัด นี้จนถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในเวลาปฏิบั ติ
ราชการทุกวัน โดยนาหลักฐานมาแสดงดังนี้ บัตรประจาตัวประชาชน (แบบ สด.๙) ใบสูติบัตร
(ถ้ามี) หากพ้นกาหนดจะมีความผิดทางกฎหมาย
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๔.๗ เรื่อง การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (น้าหลาก น้าท่วม)
รองไตรภพ เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม ถ้าในพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวให้รายงานให้สานักงานเกษตรอาเภอทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมงเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและรายงานให้อาเภอ/จังหวัดทราบเพื่อขอเปิดภัย
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๔.๘ เรื่อง สานักงานปศุสัตว์อาเภอปักธงชัย
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม การเฝูาระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก ปุวยตายหรือผิดปกติเป็นจานวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
อาเภอโดยด่วน ส่วนสัตว์ปีกที่ตายให้ดาเนินการกลบฝังดิน ขุดหลุมไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร และนาปูนขาว
หรือยาฆ่าเชื้อ ลดลงบนตัวสัตว์ก่อนการกลบดิน ห้ามทิ้งซากสัตว์ไปตามสถานที่สาธารณะ หรือ แม่น้าลาคลอง
เพราะจะเป็นการแพร่ระบาดเชื้อโรค
ที่ประชุม
- รับทราบ –

๔.๙ เรื่อง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
รองไตรภพ
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ฝุายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูม หัวหน้าสายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูม รายละเอียด ดังนี้
- สสจ. นครราชสีมาแจ้งรายงานมีผู้ปุวยไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้ปุวยไข้หวัดใหญ่จานวนทั้งสิ้น ๘,๓๑๐ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑๘ ราย
- กลุ่มผู้ปุวยมีอายุระหว่าง ๕ – ๙ ปี
- อาชีพที่มีจานวนผู้ปุวยมากที่สุด คือ นักเรียน
วิธีปูองกันหวัด – ไข้หวัดใหญ่
- ควรล้างมือด้วยสบู่ หรือถูมือด้วยแอลกอฮอร์
- ควรหลีกเลี่ยงคนปุวย หรือชุมชนแออัด
- รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ลดความเครียด หมั่นออกกาลังกาย
- ไม่สูบบุหรี่ อยู่ห่างจากคนสูบบุหรี่
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ประธาน
ขอบคุณ รองไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ ที่ชี้แจ้งข้อราชการ
ประธาน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตาบลตูม ท่านใด
มีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขออภิปรายในระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูมชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม แจ้งโอน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเนื่องจากรายละเอียดไม่เป็นไปตามรายละเอียด มีดังต่อไปนี้
๑.รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ห้วงที่ ๒ ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ประชุม
- รับทราบ ๒. โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเนื่องจากรายละเอียดไม่เป็นไปตามรายละเอียดมาตรฐาน
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

กล้องวงจรปิด
ข้อความเดิม
คุณสมบัติ
๑. เครื่องบันทึกภาพ NVR ๘ ช่อง
๒. ฮาร์ดดิส ขนาด TB ชนิด SATA ความเร็วจานหมุน ๗๒๐๐ รอบ
๓. กล้องวงจรปิด IP Camera ยี่ห้อ Hiview ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล ติดตั้งภายนอกอาคาร
๔. สายนาสัญญาณ Link UTP CAT ๕ E INDOOR
๕. สายนาสัญญาณ Link UTP CTP CAT ๕ E INDOOR
๖. สายไฟเบอร์ออฟติ๊ก ๒ คอ
๗. มีเดี่ยคอนเวอร์เตอร์ แปลงสัญญาณ
๘. ตู้เก็บอุปกรณ์กันน้า Link ๖ U พร้อมถาดรอง
๙. ตู้เก็บอุปกรณ์ กันน้า ๑๐ x ๑๔ นิ้ว
๑๐. อุปกรณ์เบ็ดเตลิด, กล้องกันน้า, สายไฟ, ปลั๊กไฟ, แค้มด๊อปวาย
๑๑. HUB ๔ ช่อง POE Gigabit SFT (af/tx) ๓๕๐ W
๑๒. เครื่องสารองไฟ ๘๕๐ VA
๑๓. ชุดแผงโซล่าเซล ใช้กับกล้อง ๒ กล้อง พร้อมเสายึด
๑๔. ค่าแรงติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
ข้อความใหม่
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed
Network Camera) แบบที่ ๑ ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท จานวน ๘ ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความระเอียดของคุณภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า
๙๒๑,๖๐๐ pixel
- มี Frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR – CUT Filter หรือ Infrared Cut – Off Removable (ICR) สาหรับ
การบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๓๕ LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Colour) และไม่
มากกว่า ๐.๐๗ LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black / White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic)

-

สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streamig) ไม่แสดงได้อย่างน้อย ๒ แห่ง
ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV ๔ และ IPV ๖ ได้
มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Bast-T หรือดีกว่า
สามารถทาได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ AT (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจา SD Card หรือ Micro SD Card หรือ Mini
SD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP ๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่
ได้มาตรฐาน IP ๖๖ หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เงินที่เหลือจากการจัดซื้อกล้องวงจรปิดจานวน ๓๒๓,๕๐๐ บาท โดยโอนไปจัดตั้งรายการ
ใหม่ ดังนี้
๒.๑. โอนไปตั้งรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ดังนี้
๒.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท
๒.๑.๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
(ตามแบบ อบต.กาหนด) พร้อมปูายโครงการจานวน ๑ ปูาย งบประมาณ ๑๕๒.๐๐๐ บาท
๒.๒. เพิ่มแบบงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายการรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน ๕๗,๕๐๐ บาท
ที่ประชุม
- รับทราบ –

๓. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบวัสดุ
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดโดยใช้นิ้ว
ข้อความเดิม
คุณสมบัติ
- วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Spo๒)
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (ความถี่ชีพจร)
- ขนาดเล็กและเบาเหมาะกับใช้ที่บ้านและพกพา
ข้อความใหม่
- เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว
- ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว Spo๒
- ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ Pules Rate
- ใช้ถ่าน AAA จานวน ๒ ก้อน
เลื่อยยนต์
ข้อความเดิม
คุณสมบัติ
- เลื่อยยนต์ ๑๒ KANTO ไม่ต้องขึ้นทะเบียน
- นาเข้าภายใต้ข้อกาหนดหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงฯ และกรมปุาไม้อย่างถูกต้อง
- เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ กาลัง ๐.๖๕ แรงม้า
- บาร์ยาว ๑๒ โซ่ OREGON แท้
- เชื้อเพลิงน้ามันเบนซิน หรือแก็สโซฮอร์ ผสม ๒ T (ออโต้ลูป)
- ความเร็วรอบ ๒๘๐๐ – ๓๐๐๐ RPM
- ความจุน้ามันเบนซิน ๔๑๐ ML
- น้าหนัก ๔.๖ Kg
สามารถเลือกเติมน้ามันได้
- น้ามันแก็สโซฮอล์ ๙๑
- น้ามันแก็สโซฮอล์ ๙๕
- น้ามันแก็สโซฮอล์ E ๑๐
- น้ามันเบนซิน ๙๑
- น้ามันเบนซิน ๙๕
ข้อความใหม่
คุณสมบัติ
- เลื่อยยนต์ ๑๒ ไม่ต้องขึ้นทะเบียน
- นาเข้าภายใต้ข้อกาหนดหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงฯ และกรมปุาไม้อย่างถูกต้อง

- เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ กาลัง ๐.๖๕ แรงม้า
- บาร์ยาว ๑๒ โซ่ OREGON แท้
- เชื้อเพลิงน้ามันเบนซิน หรือแก็สโซฮอล์ ผสม ๒ T (ออโต้ลูป)
สามารถเลือกเติมน้ามันได้
- น้ามันแก็สโซฮอล์ ๙๑
- น้ามันแก็สโซฮอล์ ๙๕
- น้ามันแก็สโซฮอล์ E ๑๐
- น้ามันเบนซิน ๙๑
- น้ามันเบนซิน ๙๕
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ประธาน
ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ที่ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง สรุปการดาเนินงานในปี ๒๕๖๐
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูมชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ขอสรุป
โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน ๒๑ โครงการ
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๒
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๓
๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
หมู่ที่ ๔
๖. โครงการขุดลอกเหมือง
หมู่ที่ ๔
๗. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๕
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๕
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๗
๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๗
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๘
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๙
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๐
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑๑

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๘. โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒๑. อุดหนุนไฟฟูาส่วนภูมิภาค

หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๓
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๑๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน ๕ โครงการ
๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตาบล
๒. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
๓. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. โครงการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
๕. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลตูม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต จานวน ๒๒ โครงการ
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๓. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
๔. โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ต้านยาเสพติด
๕. โครงการสงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจร
๖. โครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมใจอุบัติเหตุ
๗. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน
๘. โครงการควบคุมไข้เลือดออก
๙. โครงการปูองกันลดโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลตูม
๑๐. โครงการบูรณาการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๑๒. โครงการจัดฝึกอบรมประชุม ชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงาม
๑๓. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
๑๔. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการคลองสวยน้าใส
๑๖. ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการผู้ปุวย
ด้อยโอกาส
๑๗. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีในชุมชน
๑๘. ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
๑๙. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

๒๐. ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
๒๑. โครงการเทิ ด ทู ล พระมหากษั ต ริ ย์ อ งค์ พ่ อ หลวงของปวงชนชาวไทยเสด็ จ สู่ ส วรรค์
คาลัย ท้องถิ่นไทยราลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
๒๒. อุดหนุนรัฐพิธีอาเภอปักธงชัย
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี จานวน ๑๗ โครงการ
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๒. โครงการอาหารเสริม(นม)
๓. อุดหนุนอาหารกลางวัน
๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕. การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) วัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา
๗. โครงการต่อเติมพื้นที่ทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช
๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน
๙. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๐. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๑๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับสานักงาน
๑๒. อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์
๑๓. วัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้
๑๔. ค่าสาธารณูปโภค
๑๕. วัสดุสานักงานกองการศึกษา
๑๖. วัสดุคอมพิวเตอร์
๑๗. ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๔ โครงการ
๑. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการคัดแยกขยะ
๒. ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาชุมชนและการคุ้มครองดูแลบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๓. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว
๔. ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จานวน ๑๗ โครงการ
๑. ค่าวัสดุ
๒. ค่าครุภัณฑ์
๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๔. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สป.สช)

๕. สมทบกองทุนประกันสังคม
๖. สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
๗. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน
๘. สารวจและปักเขตที่สาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์
๙. การจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
๑๐. แต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างการตรวจรับงาน กับ อบต.
๑๑. จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.
๑๒. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๑๓. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกิจการของ อบต.
๑๔. รับรองและพิธีการ
๑๕. โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะบริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตาบลตูมและผู้นาชุมชน
๑๖. จัดซื้อรถจักรยานยนต์
๑๗จ้างเหมาพัฒนาเว็ปไซต์และปรับปรุงข้อมูลระบบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ
๗.๑ เรื่อง เฝ้าระวังบุคคลอันตราย
ประธาน
เชิญ ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก ชี้แจง
ร.ต.ท.ปภิณวิช เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผม ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เนื่องด้วยในพื้นที่ตาบลตูมได้มีบุคคลแปลกหน้าโดยมาก่อเหตุทาอนาจาน โดยมีผู้เสียหายเป็นหญิงชรา ในหมู่ที่
๕ บ้านทุ่งเสาธง ตาบลตูม และเจ้าหน้าที่ได้ทาการควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุไว้ที่สถานีตารวจภูธรปักธงชัย โดยผม
ได้ส่งรูปบุคคลดังกล่าว ลงในโปรแกรมไลน์ ในกลุ่มไลน์ อบต.ตูมเพื่อให้ผู้นาชุมชนช่วยประชาสัมพัน ธ์และแจ้ง
ให้ชาวบ้านเฝูาระวังบุคคลดังกล่าว เพื่อมิให้มาก่อเหตุในพื้นที่อีก
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๗.๒ เรื่อง การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้านในชุมชน
ประธาน
เชิญ ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก ชี้แจง
ร.ต.ท.ปภิณวิช เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผม ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ในเรื่องการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ไม่ว่าจะเป็น ๑๙๑ หรือ หมายเลขสถานีตารวจภูธรปักธงชัย ในการแจ้งเหตุ
ควรจะเป็น เรื่องที่เกิดขึ้น จริง และเป็ น เหตุด่วนเหตุร้าย ยกตัว อย่างกรณีที่ หมู่ที่ ๒ แจ้งการทะเลาะวิว าท
ระหว่างน้า กับหลาน เมื่อตารวจมาถึงที่เกิดเหตุได้พูดไกล่เกลี่ย เพื่อที่จะให้ตกลงกันได้โดยเรื่องจะได้ไม่ต้องถึง

โรงพัก แต่ตกลงกันไม่ได้ พอเรื่องถึงโรงพัก ก็มาคิดได้ทีหลัง ดังนั้นก่อนที่จะแจ้งเรื่อง ควรคิดและไตร่ตรองและ
ควรตกลงและพูดคุยกันก่อนเพื่อหาข้อยุติ
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๗.๓ เรื่อง แจ้งผลการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูมชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ตามที่
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลตูมได้ส มัครเข้ารั บ การประเมินรางวัล การบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมได้รับรางวัล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกลุ่ม
รางวัลประเภททั่วไป สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล โดยผลคะแนนการประเมินรวมใน
รอบแรกเท่ากับร้อยละ ๔๒.๒๒ และถูกจัดอยู่ในลาดับที่ ๒๓ ทาให้ไม่ผ่านการประเมินในรอบสุดท้าย และขอ
แจ้งรายงานการตรวจประเมินองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ดังนี้
๑. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการสุ่มตรวจ LPA
อบต.ตูม เป็น อบต.ขนาดเล็ก สานักงานเป็นอาคารชั้นเดียวและมีอาคารชั้นเดียวด้านล่างอีก
๑ แห่ง มีสภาพค่อนข้างเก่า แต่ก็สามารถจัดระเบียบสานักงานได้ดี สะอาด หน่วยงานต่างๆ ต้องแบ่งสัดส่วน
การใช้งานตามแบบพื้นที่ของอาคาร ดังนั้นสิ่งอานวยความสะดวกแก่ประชาชนจึงมีได้ตามสภาพ มีการจัดให้มี
ศูนย์ข้อมูล และอินเตอร์เน็ต มีเอกสารต่างๆครบถ้วน แต่ยังขาดการสรุปสถิติ การเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตาบลเพื่อบริการประชาชน ในแต่ละหน่ว ยงานมีปูายบอกพนักงาน อบต.ตูม มีแผนผั งกระบวนการและ
ขั้นตอน ระยะเวลาในการดาเนินการในแต่ละงานชัดเจน ในส่วนการรับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ตู มสามารถแก้ไข
ให้กับประชาชนได้ มีการแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน แต่ยังไม่ได้สรุปจานวน
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้ผู้บริหารเพื่อรับทราบ
๒. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดี
การตรวจประเมินเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ชี้วัดในส่วนที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๗ พบข้อจากัดที่
สาคัญ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๒ พบว่า อบต.ตูม มีช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลงานที่จากัดขาดโครงการที่
ส่งเสริมด้านความโปร่งใส พบว่ามีการดาเนินการด้านนิติบัญญัติที่จากัด และขาดหนังสือรับรองจากอาเภอว่า
ไม่มีการปฏิบัติงานที่ละเมิดกฎหมาย
ส่วนที่ ๓ พบว่าขาดหลักฐานที่แสดงว่าโครงการจากแผนหมู่บ้าน/ชุ มชนถูกนาไปบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี ของ อบต.ตูม ไม่มีการส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และการตรวจสอบผลการดาเนินโครงการ มีข้อจากัดในการจัดสาธารณะร่วมกับ อปท.อื่น หรือ
องค์กรอื่น ตลอดจนไม่มีการมอบอานาจให้ภาคชุมชนจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างชัดเจน

ส่วนที่ ๔ พบว่าไม่มีการดาเนินการลดขั้นตอนการบริการประชาชนที่เป็นรูปธรรม ส่วนการ
อานวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนผ่ านช่ องทางเว็ บ ไซต์ พบว่ าไม่ มี การติ ดต่ อ จากเจ้า หน้ าที่ อั น เวลาที่
เหมาะสม
ส่ ว นที่ ๕ พบว่ า ขาดการวิ เ คราะห์ อั น คุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น ของ อบต. ขาดหลั ก ฐานการ
ตรวจสอบด้านงบประมาณ สตง. และขาดการวิเคราะห์การเงินและประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกิดขึ้นอย่างจากัด ไม่มีการจัดความรู้ในงานสาคัญ ไม่มีการวิเคราะห์ความ
จาเป็น ในการฝึกอบรมและจั ดทาเส้ นทางอาชี พส าหรับบุคลากร และยังมีข้อจากัดในการนาผลการตรวจ
ควบคุมภายในไปปรับปรุงการทางานอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนที่ ๖ พบว่า อบต. ดาเนินโครงการแผนงบประมาณได้ต่ากว่าร้อยละ ๕๕ ส่วนในเรื่อง
การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณยังมีการขาดการทาเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณะขั้นต่า และยังไม่มี
รายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณและการประเมิ นผลผลิ ต และผลลั พธ์ จากการด าเนิน งานและแจ้ ง ให้
ประชาชนทราบ
ส่วนที่ ๗ พบว่าไม่มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการความพึงพอใจ ไม่มีการสุ่ม
สารวจอย่างเป็นระบบ และข้อคาถามในการสารวจความพึงพอใจไม่ได้สะท้อนปริมาณหรือคุณภาพบริการ
สาธารณะที่ อบต. ดาเนินการ ข้อจากัดเหล่านี้ควรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป
๓. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจโครงการนวัตกรรม (๑ โครงการ)
๓.๑ โครงการส่วนตูมพฤกษา
สืบเนื่องจาก อบต.มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จานวน ๑๔ ไร่ ในเขตวิทยาลัยเทคนิคปัก
ธงชัย แต่มีพื้นที่ว่างเปล่า รกร้างเหลืออยู่ ๑๔ ไร่ พื้นที่มีบ่อบาดาลเก่า ๑ บ่อ ปริมาณน้า ๔ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง
และมีสระน้าเก่าและแห้งไม่มีการปรับปรุง อบต.จึงมีแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในปี ๒๕๕๙ โดย
ใช้งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาทปรับปรุงพื้นที่ ๑๔ ไร่ให้เป็นสวนตูมสร้างร้านค้าชุมชน สร้างซุ้มและศูนย์เรียนรู้
โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ช่วยแนะนาเกษตรในการปลูกพืชในที่ดินที่ถูกน้าท่วมเพื่อทาให้เป็นศูนย์
เรียนรู้ โดยบริษัทได้สนับสนุนเมล็ดพันธ์ในการเพาะปลูก และสอนวิธีบริหารจัดการให้เกษตรกร ทาให้ได้รับ
ความรู้ในการเพาะกล้าและปลูกดาวเรืองเพื่อจาหน่าย ให้พ่อค้าปากคลองตลาดซึ่งมีเกษตรกรใช้ที่นาแห้ง แล้ง
ในการปลูกดาวเรือง และสามารถสร้างรายได้เสริม
โดยบทบาทของ อบต.ตูม ในงานนี้คือการประสานงานกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบลตูมเพื่อ
ร่วมโครงการประสานเอกชนเพื่อรับบริจาคงบประมาณในการสร้างห้องน้าพร้อมปูายประชาสัมพันธ์บริเวณ
โครงการประสานสานักงานเกษตรอาเภอเพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรเพื่อสิทธิ
ในการของบประมาณช่วยเหลือภัยแล้ง ๕.๖ แสนบาท อบต.สามารถใช้พื้นที่สาธารณะ ๑๔ ไร่เป็นพื้นที่ทดลอง
ทาการเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลูกพืชใช้น้าน้อย และนาผลผลิตจากกลุ่มเกษตรมา
จาหน่ายในพื้นที่ ๑๔ ไร่ และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านเกษตรอินทรีย์ในช่วงจาหน่ายผลผลิต/การ
ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาซื้อผลผลิตและเที่ยวชมสวนเกษตรประมาณ ๑,๐๐๐ คน ซึ่งทาให้ชาวบ้านตาบล

ตูมเปลี่ยนความเชื่อว่า พื้นที่แห้งแล้งก็สามารถนามาเป็นแปลงเกษตรและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
อีกทางหนึ่ง
ที่ประชุม
- รับทราบ –
ประธาน
ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๗.๔ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูมชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วน
ของไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้านในส่วนของหมู่บ้านใดที่แจ้งเข้ามา ผมจะแจ้งกองช่างดาเนินการ ส่ วนปัญหา
ไฟฟูาในหมู่ที่ ๒ นั้นที่แจ้งระบบไฟฟูาดับทั้งสายนั้นได้ให้กองช่างออกไปสารวจพบว่า เป็นของการไฟฟูา และ
ได้ฝาก ผู้อานวยการกองช่าง ดาเนินการ
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๗.๕ เรื่อง การจัดงานลอยกระทง ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูมชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วน
ของการจัดงานลอยกระทง ในการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ ไม่ได้อยู่ในแผน จึงไม่สามารถดาเนินการจัดสรร
งบประมาณในส่วนนี้ได้ คงจะต้องปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงจะสามารถสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ได้
โดยถูกต้องตามระเบียบ และในปีนี้จึงไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในพิธีลอยกระทงในปีนี้ได้
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๗.๖ เรื่อง นโยบายการจัดการขยะ
ประธาน
เชิญ หัวหน้าสานักปลัด ตูมชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสานักปลัด โดยทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตู ม ได้ จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ออกเก็ บ ขยะอั น ตราย ทุ ก วั น ที่ ๑๕ แต่ ไ ม่ เ กิ น วั น ที่ ๒๐ ของทุ ก เดื อ น ฝาก
ประชาสัมพันธ์ ในการทิ้งขยะในถังขยะที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมได้จัดเตรียมไว้ โดยขยะที่จะทิ้งต้อง
เป็นขยะอันตรายจริงๆไม่ใช้ทิ้งขยะประเภทอื่นปะปนมา และในการทิ้งขยะอันตรายควรบรรจุในถุงให้เรียบร้อย
ก่อนนามาทิ้ง
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๗.๗ เรื่อง ร่วมกิจกรรมทาความสะอาดริมคลองลาพระเพลิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาทบพิตร
ประธาน
เชิญ หัวหน้าสานักปลัด ตูมชี้แจง

นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสานักปลัด เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาทบพิตร และทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมจึงขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทาความสะอาดริมคลองลาพระเพลิง เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาท
บพิ ต ร และทางหน่ ว ยงานชลประทาน อ าเภอปั ก ธงชั ย ได้ ส นั บ สนุ น เงิ น ในการร่ ว มกิ จ กรรม
จ านวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่ อ ซื้ อ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ใช้ กั บ เครื่ อ งยนต์ (ตั ด หญ้ า ) จึ ง อยากขอความเห็ น ต่ อ ที่
ประชุมว่าจะจัดกิจกรรมทาความสะอาดริมคลองลาพระเพลิง วันไหนดี
ประธาน
มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายหารือเนื่องในวันทากิจกรรม
ประธาน
ถ้ า ไม่ มี ผมขอเสนอให้ ท ากิ จ กรรมตั ด หญ้ า ริ ม คลองสายล าพระเพลิ ง ในวั น จั น ทร์
ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ประธาน
ขอมติที่ประชุม เห็นชอบหรือไม่ ในการจัดกิจกรรมตัดหญ้าริมคลองส่งน้าสายลาพระเพลิงใน
วัน จันทร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ที่ประชุม
- เห็นชอบ –
๗.๘ เรื่อง โครงการปรับเปลี่ยนการทานาเป็นอ้อย
ประธาน
เชิญ นายบุญชอบ ตูมชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๗
บ้านใหม่ปุาตะแบก โดยสานักงานเกษตรได้มีโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การทานาเป็นการปลูกอ้อย โดยผู้ที่
สนใจให้ยื่นเอกสารสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาโฉนดที่ดิน โดยยื่นเอกสารภายในวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เกษตรอาเภอปักธงชัย จะมีเงินช่วยสนับสนุนไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๕ ไร่
ที่ประชุม
- รับทราบ –
๗.๙ เรื่อง โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เกินงบดุลองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูมชี้แจง
นายก
เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้า
สายตรวจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กระผม นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วน
ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ กิ ด ความสามารถขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม ทางกระผมได้ ม อบหมาย
ผู้ อ านวยการกองช่า งโดยส ารวจพื้ น ที่ เ พื่ อเสนอต่ อ จั งหวั ด เพื่ อ ของบประมาณ ซึ่ งโครงการดัง กล่ าวเกิ น
งบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ที่ประชุม
- รับทราบ ประธาน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมท่านใดจะเสนอข้อราชการต่อที่ประชุมอีก หรือไม่
เมื่อไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ผู้บริหาร หัวหน้าสายตรวจ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

ประธาน

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

