
 
 

ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
ประชุมสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที ่ 1/2560 

วันที  31  ตุลำคม  2560 
เวลำ  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
............................................................. ............................................... 

    ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นำยโสภณ  ดีแป้น ประธำนสภำฯ โสภณ  ดีแป้น  
2 นำยนิวัตน์  ชัยด ี รองประธำนสภำฯ นิวัตน์   ชัยด ี  
3 นำยส ำอำง   ตุมำ สมำชิก อบต. ม.1 ส ำอำง    ตุมำ  
4 นำยชู   สียำงนอก สมำชิก อบต.ม.2 ชู   สียำงนอก  
5 นำยบัวเรียน  สุภำษิต สมำชิก อบต.ม.2  บัวเรียน  สุภำษิต  
6 นำยพรมมำ  เพียรทะนี สมำชิก อบต.ม.3 พรมมำ   เพียรทะนี  
7 นำยวิโรจน์  ขำวพำ สมำชิก อบต.ม.4 วิโรจน์  ขำวพำ  
8 นำยสุรัตน์   บุส ำโรง สมำชิก อบต.ม.5 สุรัตน์   บุส ำโรง  
9 นำงค ำจันทร์  แสนสุข สมำชิก อบต.ม.6 ค ำจันทร์   แสนสุข  
10 นำยจิรวัฒน์  ข่ำขันมำลี สมำชิก อบต.ม.7 จิรวัฒน์  ข่ำขันมำลี  
11 นำยอดุลย์   ศรีษะนำรำช สมำชิก อบต.ม.8 อดุลย์   ศรีษะนำรำช  
12 นำยอุดม   ข่ำขันมำลี สมำชิก อบต.ม.8 อุดม   ข่ำขันมำลี          
13 นำยบรรจง  ศรียำงนอก สมำชิก อบต.ม.9 บรรจง  ศรียำงนอก   
14 นำยลิ้นจี่     บรรเทำ สมำชิก อบต.ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทำ  
15 นำยชัยเดช  สำระภ ี สมำชิก อบต.ม.10 ชัยเดช  สำระภ ี  
16 นำยมีชัย   สิทธิดำ สมำชิก อบต.ม.10   มีชัย  สิทธิดำ             
17 นำยประสำท   นันติ้ว สมำชิก อบต.ม.11 ประสำท  นันติ้ว  
18 นำยประยงค์  สุขประเสริฐ สมำชิก อบต.ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ  
19 นำงวิภำ   ค ำอินทร์ สมำชิกสภำฯ ม.12 วิภำ     ค ำอินทร์  
20 นำยพิชิต  ภูมิทัศน์ สมำชิก อบต.ม.13 พิชิต  ภูมิทัศน์  
21 นำยชำย  ศรีวิชำ สมำชิก อบต.ม.13 ชำย   ศรีวิชำ  
22 นำยปุ่น    มะธิปิไข สมำชิกสภำฯ ม.14 ปุ่น    มะธิปิไข  
23 นำยสมบัติ   ชัยดี สมำชิกสภำฯ ม.14 สมบัติ     ชัยด ี  
24 นำยเกษม   ศรีล ำดวน เลขำนุกำรสภำฯ เกษม  ศรีล ำดวน  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน นำยก อบต. วัฒนชัย ประไกรวัน  
2 นำยไฉน  ศิริวัชรศิลป์ รองนำยก อบต. ไฉน  ศิริวัชรศิปล์  
3 นำยบัว  ก้ำนค ำ รองนำยก อบต. บัว   ก้ำนค ำ  
4 น.ส.ปัณฑิตำพร  สุดน้อย เลขำฯนำยก อบต. ปัณฑิตำพร สุดน้อย  
5 นำงสุภำพร  อิสระกูล รองปลัดอบต. สุภำพร  อิสระกูล  
6 นำยพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่ำง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
7 นำยไพฑูรย์  ศรีลำดหำ หน.ส ำนักปลัด ไพฑูรย์ ศรีลำดหำ  
8 น.ส.จุฑำรัตน์  ชัยด ี รก.ผอ.กองคลัง จุฑำรัตน์  ชัยดี  
9 จ.อ.ยงกิจ พุทธศำนต์บัณฑิต นักวิเครำะห์ฯ ยงกิจ พุทธศำนต์

บัณฑิต 
 

10 น.ส.นวพร  ศรีกุดเรือ ผอ.กองกำรศึกษำ นวพร  ศรีกุดเรือ  
 
เริ่มประชุมเวลำ   09.00 น. 
  เมื่อถึงก ำหนดเวลำประชุมแล้ว  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เชิญสมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเข้ำประจ ำที่ประชุม  และประธำนสภำฯได้น ำจุด เทียน ธูป บูชำพระรัตนตรัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธำนสภำฯ    -  มีเรื่องจะแจ้งให้ทำงสมำชิกทรำบ  ส ำหรับกำรประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมวันลอยกระทง
ประจ ำปี พ.ศ. 2560  และรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ที่ประชุม  -   รับทรำบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
   สำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 18  ตุลำคม   2560) 
ประธำนสภำฯ  -   ต่อไปจะเป็นกำรรับรองบันทึกรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทำงสภำฯได้จัด 
   ส่งส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้ทุกท่ำนทรำบแล้ว ก่อนจะให้สมำชิกเรำได้ 
   รับรองรำยงำนนี้ ผมขอให้เลขำนุกำรสภำฯได้สรุปสำระส ำคัญของรำยงำนกำรประชุม 
   ครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมรับทรำบ ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมครับ 
เลขำนุกำรสภำฯ   - ผมขอสรุปสำระส ำคัญของกำรประชุมในครั้งที่แล้ว  ตำมที่สภำฯได้มีกำรพิจำรณำร่ำง 
     ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2561 ซึ่งทำงสภำฯ ได้พิจำรณำให้ควำม 
     เห็นชอบแล้ว และอนุมัติงบประมำณในวงเงิน 44,217,000  บำท ด้วยคะแนนเสียงเป็น 
     เอกฉันท์ (เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 2) และมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณดังนี้  
      -โอนเปลี่ยนแปลงเงินอุดหนุน บ้ำนวังขอนพำด หมู่ที่ 2 ประเภทเงินอุดหนุนให้ไฟฟ้ำ โดย 
    น ำเงินส่วนที่เหลือไปก่อสร้ำงถนน คสล. ด้วยงบประมำณ 192,000  บำท เป็นถนน คสล. 
    ที่มีควำมกว้ำง 5 เมตร ยำว 77 เมตร โดยสภำ ฯ ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 
     -โอนเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยปี 2560 หมวดค่ำท่ีดินและ 
     สิ่งก่อสร้ำง เป็นปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเตำเหล็ก ซึ่งเดิมเป็นโครงกำร 
     ซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงกำรปรับปรุง 
 
 



 
-3- 
 

     ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเตำเหล็ก โดยโอนเพิ่มเติมอีก 50,000  บำท มีจ ำนวน 
   เงินที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเป็น 150,000  บำท สภำฯได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 

     -โอนเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยปี 2560 หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน 
    และสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำงระบำยน้ ำ ของหมู่ที่ 12 บ้ำนชัยพลศิลป์ ที่ไม่สำมำรถ 
     ด ำเนินกำรได้ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็น ก่อสร้ำงถนน คสล. เป็นเงิน 417,450 บำท  
    สภำฯ ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 
    - กำรแก้ไขข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่อง กำรลดหย่อนภำษีบ ำรุงท้องที่ ปกติ 
    จะลดหย่อนได้ 3 ไร่ 4 ไร่ และ 5 ไร่ แต่ปัจจุบันทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดท ำ 
    แผนที่ภำษี ซึ่งจะลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 ไร่ โดยทำงกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้ 
    ด ำเนินกำรแล้ว โดยกำรลดหย่อนภำษีบ ำรุงท้องที่ สำมำรถใช้ได้ในปีงบประมำณ พ.ศ.  
    2561 โดยสภำฯ รับทรำบและเห็นชอบแล้ว 
    -สำระส ำคัญที่อยู่ในระเบียบวำระอ่ืน ๆ  เรื่องกำรติดตำมกำรซ่อมแซมถนน และถัง 
    ส ำหรับเก็บกักน้ ำ และรถวิ่งถมดินในหมู่บ้ำน กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ รำยงำนกำรประชุมได้ 
    เกิดข้อผิดพลำดทำงเทคโนโลยี จึงไม่สำมำรถพิมพ์รำยงำนได้ และผมจะได้น ำเข้ำในกำร 
    ประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุม -   รับทราบ 
ประธำนสภำฯ  -   มีสมำชิกท่ำนใดต้องกำรจะเพ่ิมเติม หรือ แก้ไข ทึกรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
       หรือไม่ครับ 
นำยปุ่น มะธิปิไข   -  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ และสมำชิกสภำ ฯ ทุกท่ำนครับ ผมมีควำมเห็นว่ำใน 
    เมื่อกำรพิมพ์รำยงำนยังไม่มีในบันทึกรำยงำนกำรประชุม ท ำให้รำยงำนกำรประชุมไม่ 
     เรียบร้อย ผมเห็นว่ำควรจะรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมครั้งต่อไปครับ 
ประธำนสภำฯ   -  สมำชิกท่ำนอ่ืนมีควำมเห็นว่ำอย่ำงไรครับ 
นำยสมบัติ  ชัยดี   - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ และสมำชิกสภำ ฯ ทุกท่ำนครับ ผมเห็นว่ำควรจะมีกำร    
    รับรองครับ เพรำะเป็นปัญหำที่เรำทรำบแล้วในกำรประชุมครั้งก่อน  
ประธำนสภำฯ  -   มีสมำชิกท่ำนใดต้องกำรจะเพ่ิมเติม หรือ แก้ไข ทึกรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
      หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -   ไม่มี 
ประธำนสภำฯ  -   ถ้ำไม่มีผมจะขอรับรองรำยงำนกำรประชุมให้ถูกต้องและชัดเจน ในกำรประชุมครั้ง 
      ต่อไปครับ 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง    รำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562)   ประจ ำปี  
     งบประมำณ พ.ศ. 2560  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  
     ข้อ 13   กำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอ 
    ต่อสภำฯอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี 
ประธำนสภำฯ   -  ครับในวำระนี้เป็นกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี  2560-2562 ส่วน 
     รำยละเอียดให้ผู้บริหำรได้ชี้แจงต่อสภำฯครับ 
นำยก อบต.   - เรียนประธำนสภำฯและสมำชิกทุกท่ำน ตำมที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอผลกำรติดตำมและ 
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    ประเมนผลแผนพัฒนำสำมปี 2560-2562 ก็เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ 
    ด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
    (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559 ข้อ 13   กำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
    ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำฯอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและเดือน 

    ตุลำคมของทุกปีส่วนรำยละเอียดให้ จนท.ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงต่อสภำฯครับ 
นักวิเครำะห์ฯ   - กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำรทุกท่ำน ผมขอชี้แจงกำร 
    ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.  2560-2562 รำยละเอียดตำมเล่มเอกสำร 
    ที่จัดท ำให้ 
ที่ประชุม  -   รับทราบ 
นักวิเครำะห์ฯ   -  ครับสมำชิกทุกท่ำนได้รับทรำบผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี 2560- 
     2562 ไปแล้วผมจะสรุปให้ท่ำนอีกครั้งหนึ่งว่ำท ำไมต้องมีกำรรำยงำนให้สภำเรำทรำบปีละ  
     2  ครั้ง สืบเนื่องมำจำกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559   
     ก ำหนดให้ท้องถิ่นทุกแห่งได้ปรับปรุงแผนพัฒนำสำมปี เป็นแผนพัฒนำสี่ปีเพื่อให้ 
     สอดคล้องกับแผนพัฒนำของกลุ่มจังหวัด และให้ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรติดตำมและ 
    ประเมนผลแผนต่อสภำฯท้องถิ่นอย่ำงน้อยปีละ 2  ครั้ง ครั้งแรกในเดือนเมษำยน  และ 
    ครั้งที่สองภำยในเดือนตุลำคม  ในกำรพิจำณำจะเป็นกำรแจ้งให้สภำฯทรำบจะไม่มีกำรลง 
    มติแต่อย่ำงใดครับ รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี ประจ ำปี 
    งบประมำณ 2560 วัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและติดตำมตำมกำรใช้จ่ำย 
    งบประมำณ เพื่อรับทรำบผลสัมฤทธิ์ ทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน น ำไปสู่ 
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรพิจำรณำจะพิจำรณำตำม 
     ยุทธศำสตร์ซึ่งมี 5 ยุทธศำสตร์    
     ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อ้ำงอิงตำม วิสัยทัศน์กำร 
     พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก พันธกิจ (MISSION) จุดมุ่งหมำยในกำร 
     พัฒนำ กำรวำงแผน กำรจัดท ำงบประมำณ ในส่วนกำรวำงแผนตำม 5 ยุทธศำสตร์ และ 
     บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณ จ ำนวน 53 โครงกำร เป็นเงิน 13,950,400 บำท คิด 
      เป็นร้อยละ  54.08  โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  44  โครงกำร  และ โครงกำรที่ยัง 
     ไม่ได้ด ำเนินกำร  9  โครงกำร และจ ำนวน 9 โครงกำรนี้ได้โอนจ ำนวนเงินไปสนับสนุน 
     งำนที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนจึงเท่ำกับได้ท ำจ ำนวน 53 โครงกำร แล้วจ ำนวนเงินส่วนที่ 
    เหลือก็จะเป็นเงินสะสม ส่วนรำยละเอียดโครงกำรและคู่สัญญำจ้ำงก็จะมีอยู่ในเล่ม 
    เอกสำรที่แนบท้ำยประชุมนี้  จำกที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี   98 โครงกำร    
    งบประมำณท้ังหมด  26,483,600 บำท   
    ส่วนที่   3   เป็นกำรสรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
    สำมปี   ผลส ำเร็จของจ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  
    จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน  
    98 โครงกำร งบประมำณ 26,483,600 บำท สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ดังนี้ 
    โครงกำรที่ด ำเนินกำรจำกเงินงบประมำณ  จ ำนวน  44 โครงกำร   งบประมำณ  
    7,641,360 บำท คิดเป็นร้อยละ  44.90  
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     โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับกำรอนุมัติจำกกำร 
    ประชุมสภำ เมื่อวันที่  28 เมษำยน 2560  จ ำนวน  16  โครงกำร งบประมำณ   
     2,800,000  บำท 
      โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ – ไม่มี 
      ส่วนที่ 4  เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี  
    ถือว่ำเป็นส่วนส ำคัญท่ีทำง อบต.เรำจะต้องน ำไปปรับปรุงแก้ไข ท ำให้สภำฯเรำได้ทรำบ 
    ปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำนของ อบต.ปัญหำอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผล 
    แผนพัฒนำของ อบต.  
    ผลกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นประจ ำปี 2560  
     -โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำสำมปี        จ ำนวน  98  โครงกำร 
    -โครงกำรที่ได้รับอนุมัติตำมข้อบัญญัติ       จ ำนวน  53  โครงกำร 
    -คิดเป็นร้อยละ  83.02  
    ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน ระดับควำมพอใจคิดเป็นร้อยละ  80.10  
     ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จำกประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก ไม่มีข้อ   
    ร้องเรียนหรือควำมขัดแย้งกับประชำชน แต่มีข้อร้องทุกข์ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจด 
    หนองแก แก้ไขให้ เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขเสร็จแล้วประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ 
    ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
     4.1  ปัญหำคือ 
     -องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยรับน้อยกว่ำปีที่ 
    ผ่ำนมำ 
     -เครื่องมือ และเทคโนโลยีในกำรท ำงำนไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 
    -ชุมชนภำยในเขตมีปัญหำที่จะต้องแก้ไขอยู่มำก 
     4.2  อุปสรรค องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก มีงบประมำณไม่เพียงพอต่อควำม 
    ต้องกำรของประชำชน 
   (5)  ข้อเสนอแนะ 
    5.1  กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    -กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็นกรอบใน 
    กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีเพ่ือให้สอดคล้องกัน 
    -กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนกำรณ์คลัง 
    -องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควรตั้งงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับภำรกิจแต่ละ 
    ด้ำน 
    -ควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ด ำเนินกำรได้ 
    ครบ 
    5.2  กำรบริกำรประชำชน 
    -ควรจัดให้มีจุดบริกำรประชำชนให้เพียงพอ  
    -ควรให้บริกำรประชำชนในเชิงรุกมำกยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว 
    -เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจำสุภำพ 
     -สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรกับประชำชน 
    -ควรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
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   ครับ ผมขอรำยงำนผลกำรติดตำมแผน เพียงเท่ำนี้ครับ 
ประธำนสภำ  มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ จะสอบถำมผู้บริหำรเพิ่มเติมได้น่ะครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ปลัด อบต.  ครับ เรำจะไม่มีกำรลงมติน่ะครับ มีท่ำนใดจะสอบถำมอะไรเพ่ิมหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ       - องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก ได้ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จัดท ำ 
      โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำร 
    บริหำรส่วนต ำบล โดยก ำหนดงำนบริกำรจ ำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วยด้ำนโยธำ กำรขอ 
    อนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ ด้ำนรำยได้หรือภำษี  
     ด้ำนสำธำรณสุขเอกสำรในส่วนนี้จัดท ำข้ึนประกอบกำรขอรับเงินโบนัสในปีงบประมำณ  
    2560 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจทั้ง 4 ด้ำนทำง อบต.ถ่ำยเอกสำรจ ำนวน 4 แผ่น ซึ่ง 
    เป็นแบบสรุป รูปกรำฟทั้ง 4 งำน ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของงำนบริกำรทั้ง 4 ด้ำน เกิน 
    ร้อยละ 95.00 ทั้งหมด มีท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องกำรให้บริกำรของ อบต.  
     หรือไม่ เชิญทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็น  
นำยนิวัตน์ ชัยดี   -  ผลกำรส ำรวจที่ท่ำนปลัดให้ดู ผมขอเสนอให้มีกำรเพ่ิมช่องทำงให้บริกำรให้มำกข้ึน 
     เนื่องจำกบำงครั้งประชำชนไม่สำมำรถเดินทำงมำท่ี อบต.ได้ จึงอยำกให้เพ่ิมช่องทำงอ่ืน  
     ๆ ครับ    
นำยปุ่น มะธิปิไข  -  ผมคิดว่ำ อบต.เรำควรมีกำรส ำหรวจเรื่องยำเสพติดบ้ำงครับเพรำะปัจจุบันชุมชนของเรำ 
     ก ำลังร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหำยำเสพติด จึงอยำกทรำบควำมคิดเห็นของประชำชนในเรื่อง 
     กำรแก้ปัญหำยำเสพติด  
นำยมีชัย สิทธิดำ  -  ส ำหรับผมคิดว่ำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล บริกำรประชำชนดีอยู่แล้ว อยำกให้ปฏิบัติ 
     แบบนี้ต่อไป ให้พนักงำนส่วนต ำบลเอำใจใส่บริกำรชำวบ้ำนในทุก ๆ งำน ไม่ว่ำจะเป็น 
     กำรศึกษำ ส่วนโยธำ กองคลัง ส ำนักงำนปลัด ขอให้รักษำมำตรฐำนในกำรบริกำร 
     ประชำชนแบบนี้ต่อไปครับ  
นำยก อบต.   -  ขอขอบคุณส ำหรับค ำแนะน ำของสมำชิก อบต.ทุกท่ำน ผมในฐำนะผู้บริหำรของ อบต. 
     โจดหนองแก จะน ำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำ อบต.ของเรำต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธำนสภำฯ  เรื่องกำรจัดกิจกรรมงำนลอยกระทงประจ ำปี 2560 ต้องขอให้ท่ำนปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.  ครับ เกี่ยวกับเรื่องกำรจัดกิจกรรมลอยกระทงประจ ำปี 2560  ปีนี้เรำจะจัดในวันที่  3   
   พฤศจิกำยน  2560 แต่กำรเตรียมงำนเรำควรจะมำร่วมเตรียมในวันที่ 2 พฤศจิกำยน  
   2560 ครับ ปีนี้เรำจะจัดกิจกรรมแข่งกีฬำทำงน้ ำด้วยน่ะครับ เป็นกิจกรรมที่จะสร้ำง 
   ควำมสนุกสนำนให้กับพี่น้องประชำชนของเรำได้ดี  ท ำให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี  
   กำรจัดกิจกรรมนี้ เรำจะจัดเป็นภำคเช้ำ ภำคบ่ำย และภำคกลำงคืน รำยละเอียดดังนี้ 
   ภำคเช้ำ  เป็นกำรจัดแข่งขันกีฬำทำงน้ ำ โดยมีแข่งชกมวยทะเล แข่งพำยเรือห่วงยำง และ 
   แข่งลิงชิงธง เรำจะแบ่งเจ้ำหน้ำที่รับสมัครในแต่ละหมู่บ้ำน และมีเจ้ำหน้ำที่คอยเป็น 
   กรรมกำร และรักษำควำมปลอดภัย ส่วนอุปกรณ์จะใช้ไม้ไผ่ในกำรสร้ำงเวทีมวยทะเล 
   และลิงชิงธง ส่วนพำยเรือในอ่ำงจะใช้ล้อยำงในรถยนต์ และจะรับมอบรำงวัลในช่วง 
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   เช้ำเลย และมีอีกอย่ำงคือ กำรประกวดกระทงสำยงำม มีรำงวัลดังนี้ 
    -กำรแข่งขันพำยเรือห่วงยำง 
   รำงวัลที่ 1  เงนิรำงวัล จ ำนวน 1,500  บำท 
   รำงวัลที่  2  เงินรำงวัล จ ำนวน  1,200  บำท 
   รำงวัลที่  3 เงินรำงวัล จ ำนวน  1,000  บำท 
   รำงวัลชมเชย 2 รำงวัล ๆ ละ  800 บำท   
    -กำรแข่งขันชกมวยทะเล 
   รำงวัลที่  1 เงินรำงวัล จ ำนวน  1,500  บำท 
   รำงวัลที่  2 เงินรำงวัล จ ำนวน  1,200  บำท 
   รำงวัลที่  3 เงินรำงวัล จ ำนวน  1,000  บำท 
    รำงวัลชมเชย 2 รำงวัล ๆ ละ  800 บำท 
   -รำงวัลกระทงสวยงำม 
     รำงวัลที่  1 เงินรำงวัล จ ำนวน  2,000  บำท 
     รำงวัลที่  2 เงินรำงวัล จ ำนวน  1,500  บำท 
     รำงวัลที่  3 เงินรำงวัล จ ำนวน  1,000  บำท 
     รำงวัลชมเชย 11 รำงวัล ๆ ละ 500  บำท 
   ภำคบ่ำย  กำรแข่งขันประกวดร ำเซิ้งหรือร ำประยุกต์อีสำน เพ่ือรักษำวัฒนธรรมอีสำน 
   และเพ่ือให้เกิดควำมสำมัคคีในชุมชน โดยแบ่งเงินรำงวัลดังต่อไปนี้ 
     รำงวัลที่  1 เงินรำงวัล จ ำนวน  3,000  บำท 
     รำงวัลที่  2 เงินรำงวัล จ ำนวน  2,500  บำท 
     รำงวัลที่  3 เงินรำงวัล จ ำนวน  2,000  บำท 
     รำงวัลชมเชย 11 รำงวัล ๆ ละ 1,000  บำท 
   มีสมำชิกท่ำนใดอยำกเพ่ิมกีฬำอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ครับ นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว 
ที่ประชุม  -   ไม่มี 
ปลัด อบต.  ครับ ส่วนภำคกลำงคืน ก็จะมีกำรประกวดนำงนพมำศ เหมือนทุกๆ ปีครับ โดยแต่ละ 
   หมู่บ้ำนจะต้องส่งนำงนพมำศได้หนึ่งคน อำยุ 15 ปี ขึ้นไป เป็นกำรสอนให้เยำวชนมี 
   ควำมมั่นใจ และกล้ำแสดงออก มีรำงวัลดังนี้ 
   รำงวัลที่  1 เงินรำงวัล จ ำนวน  3,000  บำท พร้อมถ้วยรำงวัล/สำยสะพำย 
   รำงวัลที่  2 เงินรำงวัล จ ำนวน  2,500  บำท  พร้อมสำยสะพำน 
   รำงวัลที่  3 เงินรำงวัล จ ำนวน  2,000  บำท  พร้อมสำยสะพำน 
     รำงวัลชมเชย  11  รำงวัล ๆ ละ 1,000  บำท  
   และก่อนจะประกวดนำงนพมำศรอบแรก เรำจะมีร ำวงย้อนยุค โดยเรำจะไม่ขำยบัตร 
   จะมอบให้ท่ำนรองไฉน เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนดนตรี และอยำกให้ทุกท่ำนได้ร ำวง 
   ให้สนุกสนำน และคงควำมเป็นเอกลักษณ์สมัยก่อนไว้น่ะครับ ขอให้ท่ำนสมำชิกทุกๆ 
   ท่ำนมำเตรียมงำนตั้งแต่วันที่ 2  พฤศจิกำยน  2560  ส่วนพนักงำนก็จะมีกำรเตรียม 
   งำนกันไปเรื่อยๆ ครับ แต่ตอนนี้ผมได้ให้พนักงำนผู้หญิงได้เตรียมซ้อมร ำเซิ้งเปิดงำน 
   ไว้แล้วครับ  และผมอยำกให้ทุกท่ำนได้แสดงควำมเห็นออกมำว่ำมีอะไรที่ท่ำนต้อง 
   กำรน ำเสนอครับ ไม่ว่ำจะเป็นกีฬำ ประกวดกระทง หรือร ำเซิ้งครับ 
นำงค ำจันทร์  แสนสุข กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ และเรียนท่ำนสมำชิกสภำ ฯ ทุกท่ำนค่ะ ดิฉันมีข้อซัก 
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   ถำมว่ำ นำงนพมำศ ถ้ำอำยุไม่ถึง 15 ปี ได้หรือไม่ค่ะ จะส่งเข้ำร่วมกิจกรรมแต่ไม่ 
   ขอเสนอเอำรำงวัลค่ะ 
ปลัด อบต.  ได้ครับ แต่คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำในเรื่องรำงวัลครับ มีสมำชิกสภำฯ 
   ท่ำนใด มีข้อสงสัยหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ปลัด อบต.   -  ส ำหรับวันนี้กำรประชุมสภำมีผู้สนใจเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำ จ ำนวน 4 คน โดย 
     รับชมผ่ำนจอมอนิเตอร์ด้ำนหน้ำทำงเข้ำส ำนักงำน บริเวณบันไดทำงขึ้นชั้นสอง และใน 
     โอกำสถัดไป ทำงฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำเทปบันทึกกำรประชุมสภำในครั้งนี้ลงในยูทูปด้วย 
     นะครับ   
ประธำนสภำฯ    -  วันนี้เรำได้ประชุมมำพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่ได้ท ำหน้ำที่ของ 
     ตนเองอย่ำงดีที่สุด และถ้ำหำกจะมีกำรประชุมอีกผมจะมีหนังสือแจ้งให้สมำชิกทรำบ 
     ต่อไปครับ 
    -ปิดประชุม  เวลำ  13.30  น.  
 

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

(ลงชื่อ)    เกษม  ศรีล ำดวน   ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                        (นำยเกษม   ศรีล ำดวน) 
                       เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 

 
 

(ลงชื่อ)  โสภณ  ดีแป้น    ผู้ตรวจสอบบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                                     (นำยโสภณ  ดีแป้น) 
                    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโจดหนองแก 
 
 


