
ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

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

ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก อบต.ตูม 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๕่ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๑ นายสุรสิทธิ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นางสาวเพียรไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๗ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๙ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๑ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 



๓๒ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๓ นางสาวสมคิดตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๔ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๕ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓๖ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓๗ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๘ ร.ต.อ.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย 
๓๙ นายประสาร หุนตะคุ  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๖ 
๔๐ นางพัชรินทร์ ลาเบา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที๗่ 
๔๑ นางเสาวนีย์ ชินรส  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที๑่๔ 
๔๒ นายนรินทร์ กุลพรมราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่๕ 
   
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรยีบร้อยแลว้โดยมีนายวิบูลย ์วิจิตรกิ่ง ประธานสภา ท าหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง ระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่ส่วนกลางได้กระจายอ านาจ ให้เป็น
องค์กรที่มีสิทธิตาม กฎหมาย มีพ้ืนที่ และประชากรเป็นของ ตนเอง และมีอ านาจอิสระ ในการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม ซึ่งการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขาดการประชุมสภาท้องถิ่นมิได้ เนื่องจากกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระบุให้การประชุมสภาท้องถิ่นมีความส าคัญในการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งจะพบว่าการประชุมสภาท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่งมิใช่แค่การ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกข้อบัญญัติงบประมาณที่ใช้ในการบริการกิจการต่างๆ
ในท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้การประชุมสภาท้องถิ่นยังมีส่วนส าคัญในการตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยในที่ประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการท างานในหน้าที่ได้ 

           จึงกล่าวได้ว่า ส่วนส าคัญในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมิได้ท างานแค่ฝ่าย
ใดฝ่ายเดียว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานได้จะต้องประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนโดยตรง มีบทบาทเป็นผู้บริหารสูงสุด และสภาท้องถิ่น ที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง มีบทบาทเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และข้าราชการท้องถิ่น ที่เป็นบุคคลท างาน
ประจ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดซึ่งการ
ที่แต่ละส่วนจะปฏิบัติงานได้นั้นแต่ละส่วนจ าเป็นต้องท างานภายใต้ระเบียบข้อบังคับตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
ให้อ านาจไว้ ในกรณีนี้การประชุมสภาท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
ด าเนินการ และต้องท าให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด การประชุมสภาท้องถิ่น 

ที่ประชุม รับทราบ 

 



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธาน  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง 

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 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 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

  ๓.๑ เรื่อง ติดตามการออกโฉนดที่สาธารณะประโยชน์บุ่งโคลน 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการด าเนินการติดตามการออกโฉนดพื้นที่สาธารณะบุ่งโคลน ผมได้ประสานกับ
ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษมในการตกลงปรึกษาหารือเพ่ือการแบ่งเขตพ้ืนที่รั บผิดชอบ เพราะ
พ้ืนที่แห่งนี้อยู่ระหว่างเขตพ้ืนที่ต าบลตูม และต าบลสุขเกษม ในส่วนของรายละเอียดอ่ืนๆมอบหมาย ผอ.กอง
ช่างชี้แจง 

ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสาย
ตรวจต าบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง ใน
ส่วนพื้นที่บุ่งโคลน ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมติดตามด าเนินการ ในการขอออกโฉนด นสล. พ้ืนที่ส่วนนี้เป็น
แหล่งน้ า โดยท่านนายกมีความเห็นว่าในส่วนพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้ าให้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม
รับผิดชอบ โดยเขตพ้ืนที่ถนนเป็นส่วนต าบลสุขเกษมรับผิดชอบ ในการวางแนวทางมีดังนี้และในส่วนข้อตกลง
นั้นทางฝ่ายบริหาร จะประชุมปรึกษาหารือท าข้อตกลงกับทางต าบลสุขเกษม อีกครั้ง 

ประธาน  ในส่วนของการติดตามการออกโฉนดพ้ืนที่สาธารณะบุ่งโคลน ให้ฝ่ายบริหารติดตามและ
รายงานผลความคืบหน้าในการประชุม ครั้งต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ  

  ๔.๑ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบแชร์ลูกโซ่ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีผู้ประกอบการได้ด าเนินการกิจการระดม



ทุน จากประชาชนในพื้นท่ี โดยชักชวนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จูงใจด้วยผลตอบแทนสูง อ้างว่าน าไปลงทุนใน
ธุรกิจ ก าไรดี บางครั้งก็แฝงมากับธุรกิจขายตรงที่เน้นหาสมาชิกใหม่ เพ่ือน าเงินจากรายใหม่ มาจ่ายรายเก่า ซึ่ง
การกระท าลักษณะ ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดคดีฉ้อโกงแก่ประชาชนในอนาคต ดังนั้นจึงฝากประชาสัมพันธ์
ชาวบ้านในพื้นที่อย่าหลงเชื่อการชักจูง ที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าว  

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๒ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า 
  กองทุน 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า กองทุน โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า กองทุน พร้อมทั้งรายงานจ านวนผู้บริจาคให้
ทางอ าเภอทราบทุกเดือน ดังนั้นจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ผู้น าชุมชนประกาศเสียงตามสายเพ่ือให้
ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคมารับแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เพ่ือที่จะได้รายงานให้
ทางอ าเภอทราบ ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  

  ๔.๒ เรื่อง การด าเนินโครงการร่วมกับวัดป่าพุทธอุทยานส าราญธรรม  

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการด าเนินโครงการร่วมกับวัดป่าพุทธอุทยานส าราญธรรม มอบหมาย
ให้ หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง 

นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้า
ส านักปลัด ในส่วนของโครงการทางวัดป่าพุทธอุทยานส าราญธรรม ได้มีโครงการต่างๆเช่นโครงการถวายโลงศพ
แก่ผู้ที่เสียชีวิต และบริจาคเงินค่าท าศพ จ านวน ๕,๐๐๐ บาทแก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต โดยฝากสมาชิกผู้น า
ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ รับทราบ และมารับแบบฟอร์มที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และยังมีโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ โดยชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงกระบือ ให้มารับแบบฟอร์มที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม และทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาความเหมาะสม เช่น มีสถานที่อ านวยต่อการ
เลี้ยงสัตว์หรือไม่ และมีการเรียงล าดับผู้ที่มายื่นค าร้อง โดยกระบือแม่พันธ์ที่น าไปเลี้ยงไม่สามารถจ าหน่ายได้ 
เว้น แต่กรณี มีลูกท่ีเกิดมาจากการเลี้ยงสามารถจ าหน่ายลูกกระบือได้ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
     ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๑) 



ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริห ารส่วน
ต าบลตูม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
 

การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้ เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว   ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น 

 

การประเมินผล คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ 
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การ
ประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่
ได้จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
๑.  จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 



๒.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติ งานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๑. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม และ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๔. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

  
  วิธีการติดตามและประเมินผล  
             การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  
             การติดตามแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ซึ่งประกอบไปด้วย  
การติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล   ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตูม ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ต่อการด าเนินงาน ในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
 

  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ   โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม เป็นรายไตรมาส แล้วรายงานผล และ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกัน 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตูมให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนในพ้ืนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ หลุดพ้นจากความยากจน 
 ชุมชนสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตร เพ่ือจ าหน่ายชุมชนมีความเข็มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 



  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก าหนดโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน ๖๓ โครงการ ปรากฏในแผนงานด้านงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๐ โครงการ ยังไม่ได้
ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยก าหนดโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 
๑๔ โครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน จ านวน ๓ โครงการ แผนงานเกษตรจ านวน ๑๐ 
โครงการ แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๒ เปอร์เซ็นต์ ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน จ านวน ๑๑ โครงการ แผนงานงบกลางจ านวน ๖ โครงการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๔ 
โครงการ แผนงานสาธารณะสุขจ านวน ๙ โครงการ แผนงานรักษาความสงบภายในจ านวน ๘ โครงการ ได้
ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของการด าเนินการจริงทั้งหมด 
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีโดยก าหนดโครงการพัฒนา
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีปรากฏในแผนงานการศึกษาจ านวน 12 โครงการแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการจ านวน 8 โครงการได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คิดเป็น
ร้อยละ 22 ของโครงการด าเนินการจริงทั้งหมด 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชนจ านวน 8 โครงการได้
ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 5 ของโครงการที่ด าเนินการจริง 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีได้ด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจ านวน 7 โครงการงบกลางจ านวน 1 โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไปจ านวน 13 โครงการแผนงานเคหะและชุมชนจ านวน 2 โครงการได้ด าเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  

 องค์การเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้จ านวน 107 
โครงการจากจ านวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี พ. ศ. 2561 จ านวน 172 โครงการ 

 โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จ านวน 7 ได้ด าเนินการจ านวน 35 โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 20% ของจ านวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ) 
  ส่วนที่3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  
   
 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมครั้งที่ 1 /2561 เมื่อ          
วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นดังนี้  



 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 วสิัยทัศน์ ๕ ๕ 

  3.5 กลยุทธ ์ 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 

 รวมคะแนน 100 100 

 
  1. พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไป  ข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม ได้คะแนนสูงสุด 20 คะแนนที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
ซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนที่ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยข้อมูลด้านกายภาพ ด้านการเมืองการปกครอง
ประชากรสภาพสังคมระบบบริการพ้ืนฐานระบบเศรษฐกิจกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านเกษตร และ แหล่งน้ าศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
  2. พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนสูงสุด 15 คะแนนจากการ
ตรวจสอบ  
  3. ประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนน 65 มีเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
  3.1 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต



จังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  3.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจากการ
ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมที่ส าคัญจ าเป็นแก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจขององค์ การ
บริหารส่วนต าบลตูมได้อย่างชัดเจน 
  3.3 การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีความสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่นมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในอนาคตมีความชัดเจนความเป็นไปได้ใน
การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขของศักยภาพข้อจ ากัดของท้องถิ่นที่มีอยู่และภารกิจอันน่าจะเป็น
แนวทาง วิธีการที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายสามารถตรวจสอบวัดผลส าเร็จได้ 
  3.4 ความชัดเจนของชื่อโครงการจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลตูม
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ. ศ. 2561 ถึง 2564 ในส่วนของปีงบประมาณพ. ศ. 2561 มีจ านวน 172 
โครงการพบว่าชื่อโครงการที่เขียนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความชัดเจนว่าจะด าเนินการเรื่องอะไร 
  3.5 งบประมาณความสอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิตของโครงการที่จะด าเนินการจริงโดย
การประมาณราคาและราคากลาง  
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
การตรวจสอบข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มี
ความถูกต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับลักษณะสภาพทั่วไปตามความเป็นจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
  1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพจาก
การตรวจสอบข้อมูลพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และศักยภาพมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมและเชื่อมโยงหลักประชารัฐยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0  
    
 
  1.4 ยุทธศาสตร์ สรุปข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าของกับ
สภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวมถึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัดวิสัยทัศน์มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้กลยุทธ์มี
ความชัดเจนในการด าเนินงานในบรรลุต่อวิสัยทัศน์ที่วางไว้เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ



สอดคล้องและสนับสนุน กันรวมถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความชัดเจนส่วนแผนงานสามารถน าไปจัดท า
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  

  ๑. พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนนที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากการสรุปสถานการณ์พัฒนามีการควบคุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
  ๒. พบว่าประเด็นการประเมินผลน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงปริมาณได้คะแนน 
สูงสุด10คะแนนที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการท าโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาสามารถน าไปด าเนินการได้
จริงโดยการน าเข้าบรรจุในงบประมาณรายจ่ายสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. พบว่าโครงการพัฒนาได้คะแนน 65 คะแนนที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจาก  

  3.1  ชื่อโครงการมีความชัดเจนจากจ านวนโครงการทั้งหมด 172 โครงการในปีงบประมาณ 
2561 มีความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ซึ่งในการตั้งชื่อโครงการมีความชัดเจนสามารถบอกได้ว่ามุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
   3.2  การก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการทั้งหมด 172 
โครงการในพศ 2561 มีวัตถุประสงค์ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวิธีการด าเนินงานมีความ
เป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  3.3 การน าผลผลิตโครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท 01 มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น  
   3.4  โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับความมั่นคงการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบน
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้
เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
  3.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย  1 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2 คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา  3 ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 5การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ  



  3.6โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนต าบลตูมมีความสอดคล้อง Thailand 4.0 
องค์กร มีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงการเศรษฐกิจไปสู่หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย     
วัตกรรมท าน้อยได้มาก  1 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ สินค้าเชิงนวัตกรรม  2 การขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3 เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรม 
   3.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน 1 การขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดการก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
   3.8  โครงการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตูมแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ประชารัฐเป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองได้เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จัดให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นของสิ่ งที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
   3.9  มีการก าหนดตัวชี้วัด KPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่คาดว่าจะได้รับการ
ก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานที่สามารถวัดได้ใช้บอกประสิทธิผลใช้บอกประสิทธิภาพการก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้อยละการส ารวจอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น 
   3.10  ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือ
ผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง 1 มี
ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ  2 วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้   3 ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดสามารถปฏิบัติได้  4  
เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 5 ส่งผล ต่อการบ่งบอกเวลาได้  
   
  วิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เก็บข้อมูลประชาชนตูม หมู่ที่ ๑-๑๖ จ านวน 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. ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
๐.๖๘ 
   ๕. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ 
   
  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ใน
ภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
  จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจ านวน ๑๐๐ คน 
ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑-๑๖ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ในภาพรวม ดังนี้ 
   มีความพึงพอใจมาก ต่อผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๕ 
   มีความพึงพอใจ     ต่อการด าเนินงาน     คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ 
   มีความพึงพอใจน้อยต่อการด าเนินงาน      คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๒ 
  ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูมจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ 
  ๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ในการส ารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๑ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ในการส ารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๗.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ในการส ารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
   
   
 
  ๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
  ในการส ารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗.๐๙ จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
  ๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในการส ารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗.๒๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
  ๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 



  ในการส ารวจความพึงพอใจ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๗.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐ 

ส่วนที่๔ 
สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

  ๑. ผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   ๑.๑ ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการพัฒนาท้องถิ่นใน
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่ง ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า
ให้เป็นไปด้วยความสะอาด ขยายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตบริการประปา ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๓๖ โครงการพัฒนาที่น าเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒๖ โครงการคิด
เป็นร้อยละ ๑๕ 
    ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต ทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า 
การเกษตร เพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ สนับสนุนภาคการผลิต/การบริการอย่างเชื่อมโยงและ
เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพ่ิมผลผลิตและรายได้ ศักยภาพแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการเกษตร สนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ เชื่อมโยงตลาดและกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่
ต าบล อ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘ โครงการพัฒนาที่น าเข้าบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒ 
    ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดการที่พักอาศัยที่มั่นคงถาวร และส่งเสริมสวัสดิการ พร้อมเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน สามารถลด
ปัญหาความรุนแรงจากอาชญากรรม และสาธารณะภัยต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านร่างการและจิตใจ ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย สนับสนุนความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย
สู่เกษตรยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานในท้องถิ่น ได้มีโครงการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต จ านวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑ 
    ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
เป็นการพัฒนาสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม จัดตั้งสภาวัฒนธรรมต าบลตูม และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุน



กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
พัฒนาการเมืองการบริหาร จ านวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑ โครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๒ 
    ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
การพัฒนาท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ป่าไม้ สร้างจิตส านึกของ
เอกชนประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม และลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การขุดลอกคลองน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ ใช้
ในฤดูแล้ง การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างถูกต้อง การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔ 
โครงการพัฒนาที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕ 
    ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารเพื่อปรับวิสัยทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข็มแข็ง 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง และการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ส่งเสริมการน าระบบ ICT มาใช้ในการ
บริหารจัดการและมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓ โครงการพัฒนาที่น าบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม การท ากิจการนอกเขตองค์การ
    บริหารส่วนต าบลตูม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของพ้ืนที่ต าบลตูมมีบางโครงการที่มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการนอกเขต
พ้ืนที่เพ่ือที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชน ส่วนรายละเอียดต่างๆมอบหมายผู้อ านวยการกอง
ช่างชี้แจง 
ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าสาย
ตรวจต าบลตูม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง 
ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความจ าเป็น ในการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวบ้านในต าบลตูม โดยกองช่างได้พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
   ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปทุ่งนา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่า
ตะแบก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กองช่างได้ตรวจสอบพ้ืนที่แล้วพบว่า



พ้ืนที่ด าเนินโครงการอยู่นอกเขตการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม แต่มีความจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการเนื่องจากผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประชาชนในพื้นท่ีต าบลตูมทั้งสิ้น 
   ๒. ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินโครงการ 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  ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่  
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการท ากิจการนอกเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  
มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมได้รับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลตูม ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
๑,๐๓๔,๐๐๐ บาท ในการด าเนินโครงการ 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. 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม. เสริมหินคลุกพ้ืนทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (ช่วงที่ ๑ หน้าโรงสี ความยาว ๙๐ 
ม.) (ช่วงที่ ๒ ศาลตาปู่ ความยาว ๔๐ ม.) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากถนนลาดยางเดิมเกิดความ
ช ารุดเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้าสู่อ าเภอปักธงชัย และเป็นไป
ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๘๓๐ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง (PARA – AC) หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านสวนหมาก – พรมราช 
มติที่ประชุม อนุมัติ คะแนนเสียง เอกฉันท ์
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 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.หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นถนนสายหลักในการเดินทาง
สัญจรของประชาชนเพื่อไปประกอบศาสนกิจ ที่วัดวังวารีวน และได้รับการร้องเรียนของผู้ที่สัญจรไปมา 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านหนองจอก – วังวารีวน 
มติที่ประชุม อนุมัติ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของโครงการที่ ๓ รายละเอียด ดังนี้ 
  โครงการที่ ๓. ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ สายเหมืองตาเบ้า (ไร่อ้อย – คลองส่งน้ า) 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
บริเวณพ้ืนที่ริมล าห้วย อาจท าให้เกิดอุทกภัย ขึ้นได้และเป็นทางสัญจรในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ที่ ๑๔ สายเหมืองตาเบ้า (ไร่อ้อย – คลองส่งน้ า) 
มติที่ประชุม อนุมัติ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 
นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของโครงการที่ 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 เนื่องจากเป็นถนนที่รกร้างและถูกบุกรุกประชาชนในพ้ืนที่บริเวณ 
ดังกล่าวไม่สามารถเข้าออกได้จึงมีความจ าเป็นในการก่อสร้าง 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูมท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายหวัง – บ้านนายหิน 
มติที่ประชุม อนุมัติ คะแนนเสียง เอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี ๘ การลงนามข้อตกลงในการจัดท าบริการสาธารณะการบริการด้านขยะมูลฝอย 



ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการท าข้อตกลงในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริการขยะมูล
ฝอย ในการประชุมประจ าเดือน มีนาคม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สมาชิกน าไปพิจารณา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ประธาน  ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ว่า เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบการลงนามข้อตกลงในการจัดท าบริการ
สาธารณะการบริการด้านขยะมูลฝอย 
มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง วาระ อ่ืนๆ 
  ๙.๑ เรื่อง การเปิดต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของปัญหาเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และการขยายเขตไฟฟ้า ได้มี
การช ารุดบ่อยครั้งโดยได้มีการรายงานจากสมาชิก เรื่องของปัญหาดังกล่าว เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูมไม่มีต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า และได้ด าเนินการจ้างเหมา ซึ่งเสียงบประมาณในการด าเนินการปีละประมาณ
แสนกว่า บาท จึงมีความเห็นเปิดต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า เพ่ือที่จะได้ด าเนินการด้านไฟฟ้าหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น
ซ่อมแซม ขยายเขต ให้ค าปรึกษาด้านไฟฟ้าประจ าบ้าน และลดงบประมาณในการจ้างเหมาช่างในการ
ด าเนินการซ่อมแซม และได้ด าเนินการออกซ่อมแซมได้ทันท่วงที 
ประธาน  ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ประธาน  ในส่วนของการเปิดต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า ผมก็เห็นด้วยเพราะทางพ้ืนที่ต าบลตูม มีฟ้า
สาธารณะที่เกิดความช ารุดบ่อยครั้ง จะได้ด าเนินการอย่างรวดเร็วไม่รอผู้จ่างเหมา และลดงบประมาณในการ
จ้างเหมาช่าง แต่การเปิดต าแหน่งเป็นดุลยพินิจ ของนายก ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ ต่อสภา 
ที่ประชุม รับทราบ  
  ๙.๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
ประธาน  เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

ปลัด  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ส ารวย กายจะโปะ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม กรณีเกิดภัยพิบัติด้านอัคคีภัย จะได้เงินช่วยเหลือ หลังละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท ในส่วนของการเกิดวาตภัย จะมีเงินช่วยเหลือเท่าที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความเสียหาย เท่าที่จ าเป็น 



 โดนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ถ้าเกิดความเสียหายมาก ต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุมพิจารณาในการขอ
งบประมาณให้การช่วยเหลือ 
ประธาน  ขอบคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ที่ประชุม รับทราบ 
  ๙.๓ เรื่อง ความคืบหน้าการออกตรวจสอบการปล่อยน้ าเสียของฟาร์มหมูลงสู่ล าคลอง 
ประธาน  เชิญหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง 

นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของความคืบหน้าตรวจสอบฟาร์ม ล่าสุดวันที่ ๒๓ เม.ย. 
๖๑ โดยทางฟาร์มได้ด าเนินการตามโครงการไทยนิยม มิได้ด าเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ให้แก้ไข และปัญหา
ดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น อาจจะใช้ระเบียบทางกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาโดยต้องประสานทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุขเกษม ด าเนินการแก้ไขซึ่งส่งผลกระทบ ต่อชาวบ้านต าบลตูมที่ใช้ประโยชน์จากน้ าในคลอง 
นาย บุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ ตริตรอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในการตรวจสอบฟาร์มหมูล่าสุดพบว่าได้
น ามูลสุกร ไปตากไว้คันดินริมคลอง และเมื่อมีฝนตกลงมาก็ชะเอามูลสุกร ไหลลงล าคลอง โดยไม่ได้รับการแก้ไข
เป็นรูปธรรม  

รองนายก เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนาง ศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการด าเนินการทางกฎหมายต้องให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้ง 
๖ หมู่บ้านยื่นเรื่องต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสุขเกษม 

ที่ประชุม รับทราบ 

   

  ๙.๔ เรื่อง โอนประปาหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมดูแล 

ประธาน  เชิญรองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

รองประธาน เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)สภ.ปัก
ธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม เนื่องจากที่ผมเป็นประธานประปาหมู่บ้านพรหมราช การประปาบ้านพรหมราช
ได้ด าเนินการมาหลายปี และชิ้นส่วนอุปกรณ์ ต่างๆก็เกิดความช ารุด และทางกองทุนประปาหมู่บ้านไม่มี
งบประมาณท่ีเพียงพอในการด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน โดยผมได้พูดคุยกับผู้น า
ชุมชน เพ่ือโอนประปาหมู่บ้านมาเป็นความรับผิดชอบของทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม และจะท า
ประชาคมหมู่บ้านอีกครั้ง 

ประธาน  ขอบคุณ นาย เกรียงไกร สร้อยตะคุ   

ประธาน  เชิญนาย บุญชอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ ชี้แจง 



นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ปัญหาของประปาหมู่บ้านวังวารีวนน้ าไม่
สะอาดโดยทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านวังวารีวน ได้มีความยินดีที่จะถ่ายโอนน้ าประปาหมู่บ้านมาเป็น
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

ประธาน  ขอบคุณ นายบุญชอบ ตริตรอง 

ปลัด  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ส ารวย กายจะโปะ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในข้อราชการเรื่องการถ่ายโอนประปาหมู่บ้านมาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องประชุม ถ้ามีความเห็นชอบที่จะ
ด าเนินการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมรับผิดชอบ ต้องมีความจ าเป็นจริงๆ ถึงจะสามารถรับโอนได้ 
ซึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมยังขาดบุคลากรในการด าเนินการ หรืออาจจ้างเหมาผู้มีความช านาญในการ
ดูแลต่อไป 

นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย บุญชอบ จรจังหรีด 
ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในการดูแลบ ารุงรักษา มี ๒ ส่วน ๑. ด้านอุปกรณ์ ๒.ด้านบุคลากร 
ทั้งสองส่วนต้องมีคุณภาพ โดยจะต้องมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพน้ าทุกวัน และตรวจสอบกรองทุกเดือน และ
บุคลากรต้องมีความรู้ และจัดอบรมในส่วนของงานประปา 

ประธาน  ขอบคุณ นายบุญชอบ จรจังหรีด 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือไม่ 
ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ว่า เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ขั้นรับหลักการโอนประปาหมู่บ้านให้
องค์การบริหารส่วนต าบลตูมดูแล  
มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 
   
  ๙.๕ เรื่อง การรักษาความสะอาดหลังวันสงกรานต์ 
นางสาวเพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมากในส่วนของงานเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา
พ้ืนที่ต าบลตูมได้มีนักท่องเที่ยวได้มาเล่นน้ าเป็นจ านวนมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะที่ถูกทิ้งเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลตูมออกประชาสัมพันธ์ ให้ร้านค้าต่างๆ ได้ด าเนินการช่วยกันเก็บ
ขยะบริเวณหน้าร้านของตนเพื่อความสะอาดหลังจากเทศกาลผ่านไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
  ๙.๖ เรื่อง การออกรางวัดพื้นที่สาธารณะเพื่อท าเหมืองไส้ไก่   
นางสาวเพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก อยากเสนอกองช่างออกไปตรวจสอบพ้ืนที่
สาธารณะ หมู่ ๖ และหมู่ ๑๐ เพ่ือที่จะสร้างเหมืองไส้ไก่เพราะเกษตรกรมีความล าบาก ไม่มีน้ าในการท าเกษตร
ที่ประชุม รับทราบ 
  ๙.๗ เรื่อง การปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา 
นางสาวเพียร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ในส่วนของการจัดโครงการสวดมนต์
เข้าพรรษา ขอเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมได้มีการด าเนินการต่อไป เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
และชาวบ้านที่มีความสนใจร่วมโครงการ ดังกล่าว 
ปลัด  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ส ารวย กายจะโปะ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของโครงการสวดมนต์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทาง สตง.ได้มีการ
ต าหนิ ในส่วนของงบประมาณในการด าเนินการ อาจจะขัดต่อระเบียบของทางราชการ 
ที่ประชุม รับทราบ  
  ๙.๘ เรื่อง การก่อสร้างถนนหินคลุก 
นายวีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย วีรชน เชยฉิมพลี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน อยากเสนอในการด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ผมขอเสนอให้เร่งด าเนินการในช่วงฤดู ร้อนเพราะฝนไม่ตกท าให้ได้ถนนที่มีคุณภาพ 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
   
 
  ๙.๙ เรื่อง วัคซีนป้องกันป้องกันโรค 
นายวีรชน เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย วีรชน เชยฉิมพลี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ในส่วนของวัคซีนที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลตูมได้ด าเนินการแจกจ่ายให้ชาวบ้านผมอยากทราบว่าจะมีการแจกเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เพราะมีบางหมู่บ้าน
ได้รับแจกไม่เพียงพอ ต่อจ านวนสัตว์ 
นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของวัคซีนได้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้รับ
การประสานกับทางเจ้าหน้าที่ว่าวัคซีนขาดตลาด และทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับทางบริษัทอ่ืนแล้ว โดยต้อง
รอการจัดส่ง และทางชาวบ้านคนใดมีความประสงค์ไม่รอวัคซีนแจกของทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ก็
สามารถจัดซื้อเองได้ ราคา ๓๐ บาท ต่อ ๑ วัคซีน 



ที่ประชุม รับทราบ 
  ๙.๑๐ เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควัน  
นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในการออกฉีดพ่นหมอกควันของทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ได้มีชาวบ้านบางท่านไม่พอใจในการฉีดพ่น โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจึงได้หา
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเสนอให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเลือกชาวบ้านของตนจ านวน ๕ ท่านเพ่ือด าเนินการ
ฉีดพ่นหมอกควัน ถ้าหมู่บ้านใดไม่มีผู้ท าการฉีดทางองค์การบริหารส่วนต าบลตูมจะจัดเจ้าหน้าที่ ด าเนินการให้ 
ที่ประชุม รับทราบ  
  ๙.๑๑ เรื่อง การออกเก็บขยะอันตราย 
นายประเสริฐ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ประเสริฐ โครวัตร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด อยากสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ออกเก็บขยะ
อันตราย เพราะเห็นว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาเก็บเพราะขยะมีจ านวนมากท่ีชาวบ้านได้น ามาท้ิง 
นายธานินทร์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ธานินทร์ บุญเย็น
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ในส่วนของการออกเก็บขยะอันตรายตามพ้ืนที่ที่จัดไว้ตาม
หมู่บ้านต่างๆ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   
 
          
  

 

 

 

  
  
    
   
  
    
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 


