ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
..............................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ
นายสารวย กายจะโปะ
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์
นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี
นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ
นางรัชนีย์ โครวัตร
นายประเสริฐ โครวัตร
นายวีรชน เชยฉิมพลี
นางอภัย ห่อฉิมพลี
นายอดุลย์ พระวันพรมราช
นายยวน จอเกาะ
นายสมบูรณ์ ซอพรมราช
นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช
นายวิเชียร ฉ่าพรมราช
นางสมคิด เตียนโคกกรวด
นายประทวน ทุมเมืองปัก
นางปนัดดา วิทยาพร
นายบุญชอบ ตริตรอง
นายดาว มงคล
นายสุรสิทธิ์ จรรยา
นายประยูร เอิบพรมราช
นายบงกช ชินศรีฉิมพลี
นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ
นางสาวเพียรไวทยโสภิต
นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล
นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี
นายเปลื้อง พะวันพรมราช
นายเนื่อง พลายตะคุ
นายชาญศิลป์ ขาตะคุ
นายสุชาติ สอนตะคุ

ประธานสภาอบต.ตูม
รองประธานสภาอบต.ตูม
เลขานุการสภาอบต.ตูม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เลขานุการนายก อบต.ตูม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
สมาชิกสภาอบต. หมู่ท๕ี่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๔

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นางยลรดี ขอดตะขบ
นางสาวสมคิดตราฉิมพลี
นายชาติชาย วิไลลักษณ์
นายธานินทร์ บุญเย็น
นายบุญชอบ จรจังหรีด
นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย
ร.ต.อ.ปภิณวิช หยั่งกระโทก
นายประสาร หุนตะคุ
นางพัชรินทร์ ลาเบา
นางเสาวนีย์ ชินรส
นายนรินทร์ กุลพรมราช

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๕
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๖
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท๗ี่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท๑ี่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมีนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง ประธานสภา ทาหน้าที่
ประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ประธาน

กล่าวเปิดประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ เรื่อง ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น
ประธาน
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็นหน่ว ยการปกครองที่ส่ วนกลางได้กระจายอานาจ ให้ เป็น
องค์กรที่มีสิทธิตาม กฎหมาย มีพื้นที่ และประชากรเป็นของ ตนเอง และมีอานาจอิสระ ในการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม ซึ่งการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขาดการประชุมสภาท้องถิ่นมิได้ เนื่องจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระบุให้การประชุมสภาท้องถิ่นมีความสาคัญในการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งจะพบว่าการประชุมสภาท้องถิ่นมีความสาคัญอย่างยิ่งมิใช่แค่การ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกข้อบัญญัติงบประมาณที่ใช้ในการบริการกิจการต่างๆ
ในท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้การประชุมสภาท้องถิ่นยังมีส่วนสาคัญในการตรวจสอบการทางานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยในที่ประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการทางานในหน้าที่ได้
จึงกล่าวได้ว่า ส่วนสาคัญในการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมิได้ทางานแค่ฝ่าย
ใดฝ่ายเดียว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางานได้จะต้องประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนโดยตรง มีบทบาทเป็นผู้บริหารสูงสุด และสภาท้องถิ่น ที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง มีบทบาทเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และข้าราชการท้อ งถิ่น ที่เป็นบุคคลทางาน
ประจาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดซึ่งการ
ที่แต่ละส่วนจะปฏิบัติงานได้นั้นแต่ละส่วนจาเป็นต้องทางานภายใต้ระเบียบข้อบังคับตามที่กฎหมายกาหนดหรือ
ให้ อานาจไว้ ในกรณีนี้การประชุมสภาท้ องถิ่นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
ดาเนินการ และต้องทาให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด การประชุมสภาท้องถิ่น
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธาน
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง
นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ ายบริหาร รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ขอแก้ไขใน ระเบียบวาระที่ ๘ ข้อ ๘.๒
เรื่อง ติดตามโครงการสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ป่าตะแบก โดยเปลี่ยนจากติดแนวเขต อบต.สุขเกษม เป็น อบต.
ตะคุ ส่วนรายระเอียดอื่นๆถูกต้องครบถ้วน
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
ขอมติที่ประชุมเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ เรื่อง ติดตามการออกโฉนดที่สาธารณะประโยชน์บุ่งโคลน
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในการดาเนินการติดตามการออกโฉนดพื้นที่สาธารณะบุ่งโคลน ผมได้ประสานกับ
ทางนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสุขเกษมในการตกลงปรึกษาหารือเพื่อการแบ่งเขตพื้นที่รั บผิดชอบ เพราะ
พื้นที่แห่งนี้อยู่ระหว่างเขตพื้นที่ตาบลตูม และตาบลสุขเกษม ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆมอบหมาย ผอ.กอง
ช่างชี้แจง
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้าสาย
ตรวจตาบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง ใน
ส่วนพื้นที่บุ่งโคลน ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมติดตามดาเนินการ ในการขอออกโฉนด นสล. พื้นที่ส่วนนี้เป็น
แหล่งน้า โดยท่านนายกมีความเห็นว่าในส่วนพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้าให้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รับผิดชอบ โดยเขตพื้นที่ถนนเป็นส่วนตาบลสุขเกษมรับผิดชอบ ในการวางแนวทางมีดังนี้และในส่วนข้อตกลง
นั้นทางฝ่ายบริหาร จะประชุมปรึกษาหารือทาข้อตกลงกับทางตาบลสุขเกษม อีกครั้ง
ประธาน
ในส่ ว นของการติดตามการออกโฉนดพื้นที่ส าธารณะบุ่งโคลน ให้ ฝ่ ายบริห ารติดตามและ
รายงานผลความคืบหน้าในการประชุม ครั้งต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ
๔.๑ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบแชร์ลูกโซ่
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ด้วยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีผู้ประกอบการได้ดาเนินการกิจการระดม

ทุน จากประชาชนในพื้นที่ โดยชักชวนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จูงใจด้วยผลตอบแทนสูง อ้างว่านาไปลงทุนใน
ธุรกิจ กาไรดี บางครั้งก็แฝงมากับธุรกิจขายตรงที่เน้นหาสมาชิกใหม่ เพื่อนาเงินจากรายใหม่ มาจ่ายรายเก่า ซึ่ง
การกระทาลักษณะ ดังกล่ าว อาจก่อให้ เกิดคดีฉ้อโกงแก่ประชาชนในอนาคต ดังนั้นจึงฝากประชาสั มพันธ์
ชาวบ้านในพื้นที่อย่าหลงเชื่อการชักจูง ที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าว
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า
กองทุน
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ขอความร่ ว มมื อ
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า กองทุน โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ดาเนินการ ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า กองทุน พร้อมทั้งรายงานจานวนผู้บริจาคให้
ทางอาเภอทราบทุกเดือน ดังนั้น จึงฝากประชาสั มพันธ์ให้ สมาชิก ผู้ นาชุมชนประกาศเสียงตามสายเพื่อให้
ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคมารับแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนตาบลตูม เพื่อที่จะได้รายงานให้
ทางอาเภอทราบ ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ เรื่อง การดาเนินโครงการร่วมกับวัดป่าพุทธอุทยานสาราญธรรม
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของการดาเนินโครงการร่วมกับวัดป่าพุทธอุทยานสาราญธรรม มอบหมาย
ให้ หัวหน้าสานักปลัดชี้แจง
นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้า
สานักปลัด ในส่วนของโครงการทางวัดป่าพุทธอุทยานสาราญธรรม ได้มีโครงการต่างๆเช่นโครงการถวายโลงศพ
แก่ผู้ที่เสียชีวิต และบริจาคเงินค่าทาศพ จานวน ๕,๐๐๐ บาทแก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต โดยฝากสมาชิกผู้นา
ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ รับทราบ และมารับแบบฟอร์มที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
และยังมีโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ โดยชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงกระบือ ให้มารับแบบฟอร์มที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม และทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาความเหมาะสม เช่น มีสถานที่อานวยต่อการ
เลี้ยงสัตว์หรือไม่ และมีการเรียงลาดับผู้ที่มายื่นคาร้อง โดยกระบือแม่พันธ์ที่นาไปเลี้ ยงไม่สามารถจาหน่ายได้
เว้น แต่กรณี มีลูกที่เกิดมาจากการเลี้ยงสามารถจาหน่ายลูกกระบือได้
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๑)

ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม ใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตูม ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริห ารส่วน
ตาบลตูม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เกี่ยวกับการดาเนินโครงการปัญหาที่ กาลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีก ารดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การดาเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับ การควบคุมการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยดี ใ นทั น ที ที่ เกิ ด ปั ญ หาอุ ป สรรค ซึ่ ง การติ ด ตาม
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูล ย้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น
การประเมิ น ผล คื อ การตรวจสอบผลการด าเนิ น งานในระหว่ า งที่ก าลั ง ด าเนิ น การหรื อ
ภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็ นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การ
ประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่
ได้จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็น ถึงการ
ปฏิบัติ งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้ นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตูม และ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม ประกอบด้วย
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
การติดตามแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่า
สามารถเป็ น ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามผล
การดาเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม ซึ่งประกอบไปด้วย
การติดตามการดาเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การ
ติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุ ปสรรคในการดาเนินงานการประเมินผล
แผนพั ฒ นาสามปี เป็ น การตรวจสอบผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ ด าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ เปรี ย บเที ย บกั บ
วัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ต่อการดาเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ก าหนดห้ ว งเวลาในการติด ตามและ
ประเมิน ผลโครงการ โดยคานึ ง ถึงความเหมาะสมของแต่ล ะโครงการ โดยกาหนดให้ มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม เป็นรายไตรมาส แล้วรายงานผล และ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกัน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ว่ า “เป็ น ศู น ย์ ก ลางพั ฒ นาชุ ม ชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตูมให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เป็น พื้นที่ทาการเกษตรเป็ นส่ว นใหญ่ ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่ง พาตนเองได้ หลุ ดพ้นจากความยากจน
ชุมชนสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อจาหน่ายชุมชนมีความเข็มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง เห็ น ได้จ ากการกาหนดยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลตูม ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยกาหนดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จานวน ๖๓ โครงการ ปรากฏในแผนงานด้านงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวน ๐ โครงการ ยังไม่ได้
ดาเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ โดยกาหนดโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน
๑๔ โครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน จานวน ๓ โครงการ แผนงานเกษตรจานวน ๑๐
โครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน ๑ โครงการ ได้ดาเนินการจนเกิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๒ เปอร์เซ็นต์ ของโครงการที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน จานวน ๑๑ โครงการ แผนงานงบกลางจานวน ๖ โครงการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน ๔
โครงการ แผนงานสาธารณะสุขจานวน ๙ โครงการ แผนงานรักษาความสงบภายในจานวน ๘ โครงการ ได้
ดาเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของการดาเนินการจริงทั้งหมด
๔. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการศึ ก ษา ศาสนา วัฒ นธรรม ประเพณี โ ดยกาหนดโครงการพัฒ นา
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีปรากฏในแผนงานการศึกษาจานวน 12 โครงการแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการจานวน 8 โครงการได้ดาเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คิดเป็น
ร้อยละ 22 ของโครงการดาเนินการจริงทั้งหมด
5. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มปรากฏในแผนงานความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนจ านวน 8 โครงการได้
ดาเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 5 ของโครงการที่ดาเนินการจริง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีได้ดาเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจานวน 7 โครงการงบกลางจานวน 1 โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไปจานวน 13 โครงการแผนงานเคหะและชุมชนจานวน 2 โครงการได้ดาเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของโครงการที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
องค์ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แผนยุ ท ธศาสตร์ใ นภาพรวมที่ ไ ด้ก าหนดไว้ จ านวน 107
โครงการจากจานวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี พ. ศ. 2561 จานวน 172 โครงการ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุในข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
จานวน 7 ได้ดาเนินการจานวน 35 โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 20% ของจานวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 )
ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้ ค ะแนนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม ครั้ ง ที่ 1 /2561 เมื่ อ
วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

20

2

การวิเคราะห์สภาวะการและศักยภาพ

15

15

3

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

65

65

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10

10

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

10

10

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

10

10

3.4 วิสัยทัศน์

๕

๕

3.5 กลยุทธ์

๕

๕

36 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

๕

๕

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๕

๕

3.8 แผนงาน

๕

๕

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

๕

๕

๓.๑0 ผลผลิต/องค์การ

๕

๕

100

100

รวมคะแนน

1. พบว่าประเด็น ข้อมูล สภาพทั่ว ไป ข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตาบลตูม ได้คะแนนสูงสุด 20 คะแนนที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนที่ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยข้อมูลด้านกายภาพ ด้านการเมืองการปกครอง
ประชากรสภาพสังคมระบบบริการพื้นฐานระบบเศรษฐกิจกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านเกษตร และ แหล่งน้าศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนสูงสุด 15 คะแนนจากการ
ตรวจสอบ
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนน 65 มีเหตุผล ดังต่อไปนี้
3.1 การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามี
ความสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขต

จังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.2 การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนองค์การบริห ารส่ว นตาบลตูมจากการ
ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการกาหนดขอบเขตกิจกรรมที่สาคัญจาเป็นแก่การดาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลตูมได้อย่างชัดเจน
3.3 การกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่นมีการกาหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในอนาคตมีความชัดเจนความเป็นไปได้ใน
การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขของศักยภาพข้อจากัดของท้องถิ่นที่มีอยู่และภารกิจอันน่าจะเป็น
แนวทาง วิธีการที่นาไปสู่จุดมุ่งหมายสามารถตรวจสอบวัดผลสาเร็จได้
3.4 ความชัดเจนของชื่อโครงการจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ. ศ. 2561 ถึง 2564 ในส่วนของปีงบประมาณพ. ศ. 2561 มีจานวน 172
โครงการพบว่าชื่อโครงการที่เขียนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความชัดเจนว่าจะดาเนินการเรื่องอะไร
3.5 งบประมาณความสอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการที่จะดาเนินการจริงโดย
การประมาณราคาและราคากลาง
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอีย ดการให้ คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นในแต่ล ะประเด็ น
ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
การตรวจสอบข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลตูมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มี
ความถูกต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับลักษณะสภาพทั่วไปตามความเป็นจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพจาก
การตรวจสอบข้อมูลพบว่าการวิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์และศักยภาพมีความสอดคล้ องกับสภาพสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อ มของท้อ งถิ่น ประเด็นปั ญหาการพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นามีความสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูมและเชื่อมโยงหลักประชารัฐยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0

1.4 ยุทธศาสตร์ สรุปข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาของกับ
สภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัดวิสัยทัศน์มีความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้กลยุทธ์มี
ความชัดเจนในการดาเนิน งานในบรรลุ ต่อวิสั ยทัศน์ที่วางไว้เป้าประสงค์ของแต่ล ะประเด็นกลยุทธ์มีความ

สอดคล้ องและสนั บสนุ น กันรวมถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความชัดเจนส่ว นแผนงานสามารถนาไปจัดทา
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
๑. พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนนที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากการสรุปสถานการณ์พัฒนามีการควบคุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
๒. พบว่าประเด็นการประเมินผลนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงปริมาณได้คะแนน
สูงสุด10คะแนนที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการทาโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาสามารถนาไปดาเนินการได้
จริ งโดยการน าเข้าบรรจุ ในงบประมาณรายจ่ายสามารถใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พบว่าโครงการพัฒนาได้คะแนน 65 คะแนนที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจาก
3.1 ชื่อโครงการมีความชัดเจนจากจานวนโครงการทั้งหมด 172 โครงการในปีงบประมาณ
2561 มีความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และดาเนิ น การเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุ ตามวิสั ยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้ซึ่งในการตั้งชื่อโครงการมีความชัดเจนสามารถบอกได้ว่ามุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
3.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ส อดคล้ องกับโครงการจากจานวนโครงการทั้งหมด 172
โครงการในพศ 2561 มีวัตถุประสงค์ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวิธีการดาเนินงานมีความ
เป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
3.3 การนาผลผลิตโครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท 01 มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
3.4 โครงการพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลตูมมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับความมั่นคงการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาและ
เสริมสร้ างศักยภาพคนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลตูม มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย 1 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา 3 ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 5การสร้างความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม 6 การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ

3.6โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตาบลตูมมีความสอดคล้อง Thailand 4.0
องค์กร มีลักษณะหรือสอดคล้ องกับ การปรับเปลี่ยนโครงการเศรษฐกิจไปสู่ห รือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้ว ย
วัตกรรมทาน้อยได้มาก 1 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ สินค้าเชิงนวัตกรรม 2 การขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรม
3.7 โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม ความสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว ง
ระยะเวลาแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน 1 การขับเคลื่อนการ
พัฒ นาจั งหวัดซึ่ งไม่ส ามารถแยกส่ว นใดส่ว นหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดการกาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
3.8 โครงการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลตูมแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชารัฐเป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดาเนินการเองได้เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จัดให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นของสิ่ งที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
3.9 มีก ารก าหนดตัว ชี้ วัด KPI และสอดคล้ อ งกับ วัตถุ ประสงค์ ผ ลที่ค าดว่ าจะได้รั บการ
กาหนดดัชนีชี้วัดผลงานที่สามารถวัดได้ใช้บอกประสิทธิผลใช้บอกประสิทธิภาพการกาหนดความพึงพอใจการ
กาหนดร้อยละการสารวจอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
3.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือ
ผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคานึงถึง 1 มี
ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ 2 วัดและประเมินผลระดับของ
ความสาเร็จได้ 3 ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดสามารถปฏิบัติได้ 4
เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 5 ส่งผล ต่อการบ่งบอกเวลาได้
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เก็บข้อมูลประชาชนตูม หมู่ที่ ๑-๑๖ จานวน ๑๐๐ ชุด
สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓
๒. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙
๓. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน มากกว่า
๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ และมีผู้ที่พักอาศัยในชุมชนน้อยที่สุด คือ ๑ ปี คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑

๔. ผู้ ต อบแบบส่ ว นใหญ่มี ระดับ การศึ กษาในระดั บประถมศึก ษา คิ ดเป็น ร้อ ยละ
๐.๖๘
๕. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการดาเนิน งานขององค์การบริ หารส่วนตาบลตูม ใน
ภาพรวมมากน้อยเพียงใด
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตูมจานวน ๑๐๐ คน
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๖ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตูม ในภาพรวม ดังนี้
มีความพึงพอใจมาก ต่อผลการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๕
มีความพึงพอใจ ต่อการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓
มีความพึงพอใจน้อยต่อการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๒
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตูมจาแนก
ตามยุทธศาสตร์
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในการสารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๑ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ในการสารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๗.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ในการสารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ในการส ารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม
ประเพณี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗.๐๙ จากคะแนนเต็ม ๑๐
๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการสารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗.๒๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐
๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ในการสารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐

ส่วนที่๔
สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
๑. ผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๑.๑ ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาท้องถิ่นใน
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่ง ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ให้เป็นไปด้วยความสะอาด ขยายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตบริการประปา ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นจานวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๓๖ โครงการพัฒนาที่นาเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๒๖ โครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๕
๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒ นาศั กยภาพคนในท้องถิ่ น ส่ งเสริ มศั กยภาพในการเพิ่ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรและการแปรรู ปสิ นค้ า
การเกษตร เพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ สนับสนุนภาคการผลิต/การบริการอย่างเชื่อมโยงและ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตและรายได้ ศักยภาพแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตร สนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ เชื่อมโยงตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่
ตาบล อาเภอและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นจานวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘ โครงการพัฒนาที่นาเข้าบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้น
จานวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒
๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดการที่พักอาศัยที่มั่นคงถาวร และส่งเสริมสวัสดิการ พร้อมเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สามารถลด
ปัญหาความรุนแรงจากอาชญากรรม และสาธารณะภัยต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนั นทนาการของชุมชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างการและจิตใจ ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย สนับสนุนความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานในท้องถิ่น ได้มีโครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต จ านวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑
๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
เป็ น การพัฒ นาสนั บ สนุ น ด้า นการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ ตลอดจนการศึ กษาตลอดชีวิตให้ มีคุณภาพ
ประสิ ทธิภาพและเที่ย งธรรม จัดตั้งสภาวัฒ นธรรมตาบลตูม และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
พัฒนาการเมืองการบริหาร จานวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑ โครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๒
๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
การพัฒนาท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ป่าไม้ สร้างจิตสานึกของ
เอกชนประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้ นรับผิดชอบต่อสังคม และลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การขุดลอกคลองน้าเพื่อกักเก็บน้าไว้ ใช้
ในฤดูแล้ง การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกต้อง การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔
โครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕
๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารเพื่อปรับวิสัยทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข็มแข็ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมื อง และการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่งเสริมการกระจาย
อานาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ส่งเสริมการนาระบบ ICT มาใช้ในการ
บริหารจัดการและมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จานวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓ โครงการพัฒนาที่นาบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม การทากิจการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลตูม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของพื้นที่ตาบลตูมมีบางโครงการที่มีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการนอกเขต
พื้นที่เพื่อที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชน ส่วนรายละเอียดต่างๆมอบหมายผู้อานวยการกอง
ช่างชี้แจง
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หัวหน้าสาย
ตรวจตาบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อานวยการกองช่าง
ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลตูมมีความจาเป็น ในการดาเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวบ้านในตาบลตูม โดยกองช่างได้พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กสายไปทุ่งนา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่ า
ตะแบก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กองช่างได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วพบว่า

พื้นที่ดาเนินโครงการอยู่นอกเขตการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม แต่มีความจาเป็นในการดาเนิน
โครงการเนื่องจากผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประชาชนในพื้นที่ตาบลตูมทั้งสิ้น
๒. ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินโครงการ ดังนี้
๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๓
๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๑๔
๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๓
๒.๔ โครงการก่อสร้างถนนพาราเอซี บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑
ประธาน
ขอบคุณผู้อานวยการกองช่าง
ประธาน
มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
ประธาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการทากิจการนอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น
มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมได้รับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตาบลตูม ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๑,๐๓๔,๐๐๐ บาท ในการดาเนินโครงการ ๔ โครงการ ในส่วนของโครงการที่ ๑ รายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ ๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (PARA – AC) หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านสวน
หมาก – พรมราช ผิวจราจร พาราแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาวร่วม ๑๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม. เสริมหินคลุกพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (ช่วงที่ ๑ หน้าโรงสี ความยาว ๙๐
ม.) (ช่วงที่ ๒ ศาลตาปู่ ความยาว ๔๐ ม.) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนลาดยางเดิมเกิดความ
ชารุดเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้าสู่อาเภอปักธงชัย และเป็นไป
ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๘๓๐ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน
ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่
ประธาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง (PARA – AC) หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านสวนหมาก – พรมราช
มติที่ประชุม อนุมัติ คะแนนเสียง เอกฉันท์
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนโครงการที่ ๒ รายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านหนองจอก – วัง
วารีวน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.
ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นถนนสายหลักในการเดินทาง
สัญจรของประชาชนเพื่อไปประกอบศาสนกิจ ที่วัดวังวารีวน และได้รับการร้องเรียนของผู้ที่สัญจรไปมา
ประธาน
ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่
ประธาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านหนองจอก – วังวารีวน
มติที่ประชุม อนุมัติ คะแนนเสียง เอกฉันท์
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของโครงการที่ ๓ รายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ ๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ สายเหมืองตาเบ้า (ไร่อ้อย – คลองส่งน้า) ผิว
จราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาว ๖๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม.
ถมดินคันทางปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๒๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาทเนื่องจาก เกิดการกัดเซาะ
บริเวณพื้นที่ริมลาห้วย อาจทาให้เกิดอุทกภัย ขึ้นได้และเป็นทางสัญจรในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ประธาน
ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่
ประธาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ ๑๔ สายเหมืองตาเบ้า (ไร่อ้อย – คลองส่งน้า)
มติที่ประชุม อนุมัติ คะแนนเสียง เอกฉันท์
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมในส่วนของโครงการที่ ๔ รายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ ๔. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายหวัง – บ้านนายหิน ถมดิน
คันทาง กว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๔๑๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ลบ.ม.ปรับ
เกลี่ยทับแน่นงบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นถนนที่รกร้างและถูกบุกรุกประชาชนในพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวไม่สามารถเข้าออกได้จึงมีความจาเป็นในการก่อสร้าง
ประธาน
ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่
ประธาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายหวัง – บ้านนายหิน
มติที่ประชุม อนุมัติ คะแนนเสียง เอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๘ การลงนามข้อตกลงในการจัดทาบริการสาธารณะการบริการด้านขยะมูลฝอย

ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของการทาข้อตกลงในการจัดทาบริการสาธารณะด้านการบริการขยะมูล
ฝอย ในการประชุมประจาเดือน มีนาคม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สมาชิกนาไปพิจารณา เพื่อขอ
ความเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
ประธาน
ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่
ประธาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ว่า เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบการลงนามข้อตกลงในการจัดทาบริการ
สาธารณะการบริการด้านขยะมูลฝอย
มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง วาระ อื่นๆ
๙.๑ เรื่อง การเปิดตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
นายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของปัญหาเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และการขยายเขตไฟฟ้า ได้มี
การชารุดบ่อยครั้งโดยได้มีการรายงานจากสมาชิก เรื่องของปัญหาดังกล่าว เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล
ตูมไม่มีตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า และได้ดาเนินการจ้างเหมา ซึ่งเสียงบประมาณในการดาเนินการปีละประมาณ
แสนกว่า บาท จึงมีความเห็นเปิดตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า เพื่อที่จะได้ดาเนินการด้านไฟฟ้าหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น
ซ่อ มแซม ขยายเขต ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นไฟฟ้ า ประจ าบ้า น และลดงบประมาณในการจ้า งเหมาช่ า งในการ
ดาเนินการซ่อมแซม และได้ดาเนินการออกซ่อมแซมได้ทันท่วงที
ประธาน
ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
ในส่ ว นของการเปิ ด ตาแหน่ง นายช่ างไฟฟ้า ผมก็เ ห็ น ด้ว ยเพราะทางพื้ นที่ ตาบลตูม มี ฟ้ า
สาธารณะที่เกิดความชารุดบ่อยครั้ง จะได้ดาเนินการอย่างรวดเร็วไม่รอผู้จ่างเหมา และลดงบประมาณในการ
จ้างเหมาช่าง แต่การเปิดตาแหน่งเป็นดุลยพินิจ ของนายก ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ ต่อสภา
ที่ประชุม
รับทราบ
๙.๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
ประธาน
เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
ปลัด
เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย สารวย กายจะโปะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม กรณีเกิดภัยพิบัติด้านอัคคีภัย จะได้เงินช่วยเหลือ หลังละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐
บาท ในส่วนของการเกิดวาตภัย จะมีเงินช่วยเหลือเท่าที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความเสียหายเท่าที่จาเป็น

โดนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ถ้าเกิดความเสี ยหายมาก ต้อ งนาเรื่องเข้าที่ ประชุมพิจ ารณาในการขอ
งบประมาณให้การช่วยเหลือ
ประธาน
ขอบคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ที่ประชุม
รับทราบ
๙.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการออกตรวจสอบการปล่อยน้าเสียของฟาร์มหมูลงสู่ลาคลอง
ประธาน
เชิญหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจง
นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของความคืบหน้าตรวจสอบฟาร์ม ล่าสุดวันที่ ๒๓ เม.ย.
๖๑ โดยทางฟาร์มได้ดาเนินการตามโครงการไทยนิยม มิได้ดาเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ให้แก้ไข และปัญหา
ดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น อาจจะใช้ระเบียบทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาโดยต้องประสานทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลสุขเกษม ดาเนินการแก้ไขซึ่งส่งผลกระทบ ต่อชาวบ้านตาบลตูมที่ใช้ประโยชน์จากน้าในคลอง
นาย บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปัก ธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ ตริตรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในการตรวจสอบฟาร์มหมูล่าสุดพบว่าได้
นามูลสุกร ไปตากไว้คันดินริมคลอง และเมื่อมีฝนตกลงมาก็ชะเอามูลสุกร ไหลลงลาคลอง โดยไม่ได้รับการแก้ไข
เป็นรูปธรรม
รองนายก
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนาง ศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมในส่วนของการดาเนินการทางกฎหมายต้องให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้ง
๖ หมู่บ้านยื่นเรื่องต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสุขเกษม
ที่ประชุม
รับทราบ
๙.๔ เรื่อง โอนประปาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนตาบลตูมดูแล
ประธาน
เชิญรองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ชี้แจง
รองประธาน เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปัก
ธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม เนื่องจากที่ผมเป็นประธานประปาหมู่บ้านพรหมราช การประปาบ้านพรหมราช
ได้ดาเนิ น การมาหลายปี และชิ้น ส่ ว นอุปกรณ์ ต่างๆก็เกิดความช ารุด และทางกองทุนประปาหมู่บ้านไม่มี
งบประมาณที่เพียงพอในการดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน โดยผมได้พูดคุยกับผู้นา
ชุม ชน เพื่ อ โอนประปาหมู่ บ้ า นมาเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของทางองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลตู ม และจะท า
ประชาคมหมู่บ้านอีกครั้ง
ประธาน
ขอบคุณ นาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ
ประธาน
เชิญนาย บุญชอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๗ ชี้แจง

นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ปัญหาของประปาหมู่บ้านวังวารีวนน้าไม่
สะอาดโดยทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านวังวารีวน ได้มีความยินดีที่จะถ่ายโอนน้าประปาหมู่บ้านมาเป็น
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
ประธาน
ขอบคุณ นายบุญชอบ ตริตรอง
ปลัด
เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย สารวย กายจะโปะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในข้อราชการเรื่องการถ่ายโอนประปาหมู่บ้านมาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องประชุม ถ้ามีความเห็นชอบที่จ ะ
ดาเนินการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตาบลตูมรับผิดชอบ ต้องมีความจาเป็นจริงๆ ถึงจะสามารถรับโอนได้
ซึงทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมยังขาดบุคลากรในการดาเนินการ หรืออาจจ้างเหมาผู้มีความชานาญในการ
ดูแลต่อไป
นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด
ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในการดูแลบารุงรักษา มี ๒ ส่วน ๑. ด้านอุปกรณ์ ๒.ด้านบุคลากร
ทั้งสองส่วนต้องมีคุณภาพ โดยจะต้องมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพน้าทุกวัน และตรวจสอบกรองทุกเดือน และ
บุคลากรต้องมีความรู้ และจัดอบรมในส่วนของงานประปา
ประธาน
ขอบคุณ นายบุญชอบ จรจังหรีด
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่
ประธาน
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ป ระชุม ว่า เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ขั้นรับหลักการโอนประปาหมู่บ้านให้
องค์การบริหารส่วนตาบลตูมดูแล
มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์
๙.๕ เรื่อง การรักษาความสะอาดหลังวันสงกรานต์
นางสาวเพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมากในส่วนของงานเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา
พื้นที่ตาบลตูมได้มีนักท่องเที่ยวได้มาเล่นน้าเป็นจานวนมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะที่ถูกทิ้งเป็นจานวนมาก
ดังนั้นขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนตาบลตูมออกประชาสัมพันธ์ ให้ร้านค้าต่างๆ ได้ดาเนินการช่วยกันเก็บ
ขยะบริเวณหน้าร้านของตนเพื่อความสะอาดหลังจากเทศกาลผ่านไป
ที่ประชุม
รับทราบ
๙.๖ เรื่อง การออกรางวัดพื้นที่สาธารณะเพื่อทาเหมืองไส้ไก่
นางสาวเพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก อยากเสนอกองช่างออกไปตรวจสอบพื้นที่
สาธารณะ หมู่ ๖ และหมู่ ๑๐ เพื่อที่จะสร้างเหมืองไส้ไก่เพราะเกษตรกรมีความลาบาก ไม่มีน้าในการทาเกษตร
ที่ประชุม
รับทราบ
๙.๗ เรื่อง การปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา
นางสาวเพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ว นตาบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ในส่ว นของการจัดโครงการสวดมนต์
เข้าพรรษา ขอเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมได้มีการดาเนินการต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
และชาวบ้านที่มีความสนใจร่วมโครงการ ดังกล่าว
ปลัด
เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย สารวย กายจะโปะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของโครงการสวดมนต์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทาง สตง.ได้มีการ
ตาหนิ ในส่วนของงบประมาณในการดาเนินการ อาจจะขัดต่อระเบียบของทางราชการ
ที่ประชุม
รับทราบ
๙.๘ เรื่อง การก่อสร้างถนนหินคลุก
นายวีรชน
เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย วีรชน เชยฉิมพลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน อยากเสนอในการดาเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ผมขอเสนอให้เร่งดาเนินการในช่วงฤดู ร้อนเพราะฝนไม่ตกทาให้ได้ถนนที่มีคุณภาพ
ทีป่ ระชุม
รับทราบ

๙.๙ เรื่อง วัคซีนป้องกันป้องกันโรค
นายวีรชน
เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย วีรชน เชยฉิมพลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วนของวัคซีนที่ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลตูมได้ดาเนินการแจกจ่ายให้ชาวบ้านผมอยากทราบว่าจะมีการแจกเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพราะมีบางหมู่บ้าน
ได้รับแจกไม่เพียงพอ ต่อจานวนสัตว์
นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของวัคซีนได้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้รับ
การประสานกับทางเจ้าหน้าที่ว่าวัคซีนขาดตลาด และทางเจ้า หน้าที่ได้ประสานกับทางบริษัท อื่นแล้ว โดยต้อง
รอการจัดส่ง และทางชาวบ้านคนใดมีความประสงค์ไม่รอวัคซีนแจกของทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ก็
สามารถจัดซื้อเองได้ ราคา ๓๐ บาท ต่อ ๑ วัคซีน

ที่ประชุม

รับทราบ
๙.๑๐ เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควัน
นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในการออกฉีดพ่นหมอกควันของทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลตูม ได้ มีช าวบ้ านบางท่ านไม่พ อใจในการฉีดพ่ น โดยทางองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลตูม จึงได้ห า
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเสนอให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเลือกชาวบ้านของตนจานวน ๕ ท่านเพื่อดาเนินการ
ฉีดพ่นหมอกควัน ถ้าหมู่บ้านใดไม่มีผู้ทาการฉีดทางองค์การบริหารส่วนตาบลตูมจะจัดเจ้าหน้าที่ ดาเนินการให้
ที่ประชุม
รับทราบ
๙.๑๑ เรื่อง การออกเก็บขยะอันตราย
นายประเสริฐ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ประเสริฐ โครวัตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด อยากสอบถามทางเจ้า หน้าที่ที่ออกเก็บขยะ
อันตราย เพราะเห็นว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาเก็บเพราะขยะมีจานวนมากที่ชาวบ้านได้นามาทิ้ง
นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในส่วนของการออกเก็บขยะอันตรายตามพื้นที่ที่จัดไว้ตาม
หมู่บ้านต่างๆ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
ประธาน
กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

