๑

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
ครั้งที่ 1
วันอังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ผู้มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑. นายทองใบ พุดชู
ประธานสภา ฯ
๒. นางประภาศรี งามสง่า
รองประธานสภาฯ
๓. นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑
๔. นายประสิทธิ์ บุญมาก สมาชิก อบต.หมู่ ๑ ประสิทธิ์ บุญมาก
๕. นายวิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิก อบต.หมู่ ๒
๖. นางสาวบังอร คงแถลง สมาชิก อบต.หมู่ ๒ บังอร คงแถลง
๗. นางสาวแจ้ง ประทุมแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๘. นางวิลัย ดาศรี สมาชิก อบต.หมู่ ๓
๙. นายอนุวัฒน์ มาลีหวล สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๐. นายประยงค์ นาดี สมาชิก อบต.หมู่ ๔
๑๑. นายบุญชู อเนกดี สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๒. นายเอ็ด โคกแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๕
๑๓. นางสาวสุวรรณา คาดีวี สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๔. นายบุญจันทร์ แสวงสุข สมาชิก อบต.หมู่ ๖
๑๕. นายเหรียญ บุญมี สมาชิก อบต.หมู่ ๗
๑๖. นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์ สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๗. นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิก อบต.หมู่ ๘
๑๘. นายเชิด สุขสนิท สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เชิด สุขสนิท
๑๙. นายสมบูรณ์ งามเลิศ สมาชิก อบต.หมู่ ๙
๒๐. นางพรรณทิภา อยู่เย็น สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐
๒๑. นายนพรัตน์ เงางาม สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ นพรัตน์ เงางาม
๒๒. นายวิโรจน์ แสนสุด สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑
๒๓. นายสุวัฒน์ ยิ้มดี
เลขานุการสภาฯ

ทองใบ พุดชู
ประภาศรี งามสง่า
บุญเพ็ง จันทร์ล้า
วิระศักดิ์ ภูมะลา
แจ้ง ประทุมแก้ว
วิลัย ดาศรี
อนุวัฒน์ มาลีหวล
ประยงค์ นาดี
บุญชู อเนกดี
เอ็ด โคกแก้ว
สุวรรณา คาดีวี
บุญจันทร์ แสวงสุข
เหรียญ บุญมี
สถิตพงษ์ ครองสัตย์
สมหมาย มียิ่ง
สมบูรณ์ งามเลิศ
พรรณทิภา อยู่เย็น
วิโรจน์ แสนสุด
สุวัฒน์ ยิ้มดี

๒

ผู้ไม่มาประชุม – - ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง ลายมือชื่อ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายสามารถ ครองสัตย์
นายก อบต. สามารถ ครองสัตย์
นายปฏิวัติ สระแก้ว
รองนายก อบต.
ปฏิวัติ
นายสุจิน พรมตวง รองนายก อบต.
นางสมใจ ณ.เชียงใหม่ เลขานุการนายก อบต. สมใจ ณ.เชียงใหม่
นายสมเกียรติ สาระ หัวหน้าสานักงานปลัด สมเกียรติ สาระ
นายบุญมี จาปาจีน ผอ.กองช่าง บุญมี จาปาจีน
๗. นางชนันท์กานต์ ชนะทะเล จนท.วิเคราะห์ฯ
๘. นางสาวอนุธิดา นิยมวัน นักวิชาการเงินและบัญชี อนุธิดา นิยมวัน
๙. นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์ ฯ

สระแก้ว
สุจิน พรมตวง

ชนันท์กานต์ ชนะทะเล
จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น

๑๐. นางสาวเยาวลักษณ์ บุญมี ผู้ช่วย.จนท.การเงินและบัญชี เยาวลักษณ์ บุญมี

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๕9
วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
----------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕๕9 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕9)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ
3.2.รายงานผลการสารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1.กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ
ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้นาประชาชน
(นายทองใบ พุดชู)
และผู้ด้อยโอกาสในตาบลหนองอียอร่วมเดินทางไปเคารพพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจะออกเดินทางในคืนวันที่
19 ธันวาคมนี้ จึงขอให้สมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดการ
เดินทาง การแต่งกายให้ประชาชนที่ร่วมเดินทางได้ทราบรายละเอียดด้วย
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕๕9 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕9)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2559
โดยไม่มีการแก้ไข เป็นเอกฉันท์ จานวน 21 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ
ประธานสภาฯ เรียนเชิญนายก อบต.หนองอียอ รายงานผล การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
(นายทองใบ พุดชู) พ.ศ.2559 แก่ที่ประชุม
นายกฯ
(นายสามารถ ครองสัตย์)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลที่เคารพ ตามที่ได้ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ และกระผมได้กาหนดนโยบายการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เรียนต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอียอ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 และท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้รับทราบถึงนโยบายการ
บริหารงานดังกล่าวไปแล้ว นั้น

๔

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
มาตรา
58/5 วรรค 5 ซึ่งกาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ประจาทุกปี กระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 100,000 บาท
2.โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนออกกาลังกาย งบประมาณ 59,955 บาท
3.อุดหนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ 80,000 บาท
4.อุดหนุนการบริจาคโลหิตอาเภอสนม งบประมาณ 5,000 บาท
5.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 59,800 บาท
6.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
งบประมาณ40,000 บาท
7.โครงการแข่งขันกีฬา “หนองอียอเกมส์” งบประมาณ 150,000 บาท
8.โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนและเยาวชน
30,000 บาท
9.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน งบประมาณ 165,000 บาท
10.โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม สาหรับโรงเรียนในเขตตาบลหนองอียอ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 808,235.80 บาท
11.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับโรงเรียนในเขตตาบลหนองอียอ
งบประมาณ 1,692,000 บาท
12.โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลหนองอียอ
งบประมาณ 261,600 บาท
13. จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 100,000 บาท
14.ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนวิชาชีพ วิชาชีวิต วิถีชุมชน ไม่ใช้
งบประมาณ
15.โครงการประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 120,000 บาท
16.โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา งบประมาณ 75,000 บาท
17.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้
ปู่ตา งบประมาณ 100,000 บาท
18.โครงการชวนเด็กและเยาวชนฟังธรรมะ เพิ่มวุฒิภาวะแห่งปัญญา งบประมาณ
50,000 บาท
19.โครงการโรงเรียน ครอบครัวตาบลหนองอียอ งบประมาณ -0- บาท
20.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ละผู้ป่วยเอดส์ 5,772,800
บาท
21.โครงการหน่วยกู้ชีพตาบลหนองอียอ งบประมาณ 314,000 บาท

๕

22.อานวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล งบประมาณ 100,000 บาท
23.ส่งเสริมความรู้วินัยจราจร งบประมาณ 30,000 บาท
24.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตาบลหนองอียอ งบประมาณ 99,000 บาท
25.โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวแก่ประชาชน งบประมาณ
27,000 บาท
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 80,000 บาท
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 50,000 บาท
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
1.กระจกโค้งจราจร งบประมาณ 90,000 บาท
2.อุดหนุนสานักงานที่ดิน เพื่อขอออกสารวจรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขต
ตาบลหนองอียอ งบประมาณ 30,000 บาท
3.โครงการเสริมดินถมถนนและลงหินคลุกเส้นทางแยกไปทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2
งบประมาณ 31,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนนดิน จากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอ-บ้านจบก หมู่ที่ 11
งบประมาณ 107,000 บาท
5.ถนนหินคลุกบ้านบุผาง ม.3ไปหนองช้าง งบประมาณ 165,000 บาท
6.โครงการลงหินคลุกจากทางแยกไปโรงเรียนบ้านอาเลาเชื่อมลาห้วยไปบ้านค้อ
งบประมาณ 192,000 บาท
7.ถนน คสล.บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 150,000 บาท
8. ก่อสร้างถนนคสล.เพิ่มเติมเส้นบ้านโนนสุข ม.9 -บ้านสาโรง ม.8 งบประมาณ
163,000 บาท
9.เสริมรางระบายน้าเส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองอียอ ม.10 งบประมาณ 86,000
บาท
10.ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 90,000 บาท
11.โครงการขุดลอกสระน้าบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 165,000 บาท
12.โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนหินคลุกเป็นจุดๆ จานวน 22 จุด งบประมาณ
162,000 บาท
13.โครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอ งบประมาณ 255,000
บาท
14.โครงการปรับเกรดแต่งผิวจราจรถนนภายในเขตตาบลหนองอียอ งบประมาณ
164,000 บาท
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 งบประมาณ 499,000 บาท
16.โครงการขุดลอกหนองนางแคบ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 487,000 บาท
17.โครงการก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลาห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 350,000 บาท
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18.โครงการขุดลอกห้วยบุหวาย บ้านสาโรง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 499,000 บาท
.โครงการขุดลอกหนองตานัน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 164,000
บาท
20.โครงการก่อสร้างฝาย คสล.กั้นลาห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 350,000 บาท
21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทิศตะวันออกบ้านผู้ใหญ่กัณหาถึงสวนยางพารา
บ้านศิริถาวร งบประมาณ 197,300 บาท
22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศใต้บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 งบประมาณ
375,900 บาท
23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตาถึงทิศใต้บ้านสาโรง หมู่ที่ 8
งบประมาณ 471,900 บาท
24.โครงการขุดลอกลาห้วยไผ่จากบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านอาเลา หมู่ที่ 6
งบประมาณ 231,000 บาท
25.โครงการขุดลอกลาห้วยน้อยบ้านอาเลา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 500,000 บาท
4. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ
97,750 บาท
2.โครงการกาจัดผักตบชวาตามแหล่งน้าสาธารณะ งบประมาณ 294,300 บาท

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษี เพื่อจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง งบประมาณ
100,000 บาท
2. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย งบประมาณ 50,000 บาท
3.โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ งบประมาณ
44,300 บาท
4.โครงการเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของพนักงานส่วนตาบล,
ลูกจ้างประจา,พนักงานจ้าง,ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. งบประมาณ 451,100
บาท
5.โครงการจัดทาสื่อ/วารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กร งบประมาณ 9,600
บาท
6.จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบชุดใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ
16,000 บาท
7.โครงการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ไม่ใช้งบประมาณ
8. โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน งบประมาณ 30,000 บาท
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม:
- ไม่มี
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3.2.รายงานผลการสารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ
ประธานสภาฯ การรายงานการตรวจและประเมินความพึงพอใจขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดเป็นผู้
(นายทองใบ พุดชู) ชี้แจงแก่ที่ประชุม
หัวหน้าสานักปลัด หลังจากที่ได้ขอมติที่ประชุมในการคัดเลือกงานที่จะขอรับการตรวจประเมิน 4
(นายสมเกียรติ สาระ) กระบวนงาน ไปแล้วนั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ทาการตรวจประเมิน
งานด้านการบริการโดยได้สารวจข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการมาสารวจความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนนองอียอของเราและได้
รายงานผลกลับมาเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยผลการสารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีดังนี้
ความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริการส่วนตาบลหนองอียอ อาเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
1 ความพึงพอใจในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จาแนกตามงานมีดังนี้ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ความพึงพอใจเฉลี่ย
4.49 งานด้านการศึกษา ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 งานด้านการจัดเก็บภาษี ความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.52 งานด้านโยธา ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจโดยรวม 4.52 ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ย 90.4 เมื่อจาแนกตามด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.57)
รองลงมาได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ( =4.51)
และด้านช่องทางการให้บริการ ( =4.48) ตามลาดับ
2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (จ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ จานวน 248 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ ( = 4.52) รองลงมาได้แก่
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (
=4.48) และความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ( =4.47) ตามลาดับ
3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา (ผู้ปกครองเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่องานด้านการศึกษา
จานวน 59 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการงานด้านการศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.67) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.73) รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อสิ่ง
อานวยความสะดวก ( =4.72) และความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ( =
4.66) ตามลาดับ
4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการจัดเก็บภาษี (ผู้เสียภาษี) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างงานด้านการจัดเก็บภาษี จานวน 274 คน พบว่า
ความพึงพอใจต่อการบริการงานด้านการจัดเก็บภาษี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.52) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.58) รองลงมาได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
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ให้บริการ ( =4.53) และด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ( =4.49)
ตามลาดับ
5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา (การออกแบบก่อสร้าง) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างงานด้านโยธา จานวน 11 คน พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อการบริการงานด้านโยธา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.31) โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการพัฒนาช่องทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.36)
รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ( =4.34) และ ความพึง
พอใจต่อช่องทางการให้บริการ ( =4.31) ตามลาดับ อภิปรายผล จากการวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจ พบว่า การให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด (
=4.52) โดยงานที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ งานด้านการศึกษา (ผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ( =4.67) และประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.57) มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับด้านอื่นๆ ข้อเสนอแนะ จากข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
ควรมีการให้ความสาคัญในการให้บริการงานด้านโยธา (การออกแบบก่อสร้าง) ให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการควรให้ความใส่ใจเป็น
พิเศษ 1.ควรมีการเร่งซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชารุดให้ใช้งานได้ 2.ควรมีการออกรับ
ลงทะเบียนถึงหมู่บ้าน 3.ให้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กศูนย์เด็กและออกไปรับ
สมัครตามหมู่บ้าน (รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1.กาหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ รายละเอียดการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ขอเชิญเลขานุการสภา
(นายทองใบ พุดชู) อบต.หนองอียอชี้แจงแก่ที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ กาหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจาปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ขอให้ที่ประชุม
พิจารณากาหนดวันเริ่มต้นประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจาปี
พ.ศ.๒๕๕9 และมีกาหนดกี่วัน
สมาชิกสภาฯ ม.6 ผมขอเสนอกาหนดสมัยประชุมสภาฯสมัย
แรก เช่นเดิม คือ อังคารที่ ๒ ของเดือน
(นายบุญจันทร์ แสวงสุข) กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕60
ผู้รับรอง ๑.นาย
บุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ ม.1 ๒.นายสมหมาย มียิ่ง สมาชิกสภาฯ
ม.8
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ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม -ไม่มี
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กาหนดให้วันที่
14 กุมภาพันธ์ ๒๕60 เป็นวันเริ่มต้น
ประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาในสมัยประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณา
(นายทองใบ พุดชู) ด้วยครับ
สมาชิกสภาฯม.1 ผมขอเสนอกาหนดระยะเวลาประชุมสามัญ
สมัยแรก ระยะเวลา ๑๕ วันครับ
(นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า)
ผู้รับรอง ๑.นาย
วิระศักดิ์ ภูมะลา สมาชิกสภาฯ ม.2 ๒.นางวิลัย ดาศรี
สมาชิกสภาฯ ม.3
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอระยะเวลาอื่นอีกหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม -ไม่มี
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก มีกาหนด
ระยะเวลา ๑๕ วัน

ประธานสภาฯ ดังนั้นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ สมัยสามัญ
สมัยแรก มี
(นายทองใบ พุดชู) กาหนดวันอังคารที่
14 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มี
กาหนดระยะเวลา ๑๕ วัน
ที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ สมาชิกฯท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
สมาชิกสภาฯม.9 ขอสอบเกี่ยวกับโครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนของ อบต.ว่าสามารถกู้ยืมเพิ่มเติม
(นายเชิด สุขสนิท) ได้หรือไม่
ปลัด อบต. สาหรับการกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนนั้นสามารถกู้ยืมได้ถ้ามีการจัดทา
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี) โครงการและสมาชิกที่ขอกู้ยืมไม่ซ้ากับสมาชิกเดิมที่กู้ยืมและยังไม่ชาระเงินกู้ และ
ต้องดูยอดเงินคงเหลือของเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนว่ามียอดคงเหลือพอให้
กู้ยืมได้หรือไม่

๑๐

หัวหน้าสานักปลัด ขอแจ้งรายละเอียดของโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
“หนองอียอเกมส์ ” โดยจะเริ่ม
(นายสมเกียรติ สาระ) ในวันที่ 24-29 ธันวาคม 2559 โดยชนิดกีฬาที่แข่งขันมีดังนี้ 1.ฟุตบอลชายรุ่น
อายุ 13 ปี ขึ้นไป 2. ฟุตบอลชายรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป 3.ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุ 13 ปี
ขึ้นไป 4.วอลเล่ย์บอลหญิง 5.ตะกร้อชาย และกีฬาเสริมคือกีฬาพื้นบ้าน 1.วิ่งผลัด
กางเกงใน 2.วิ่งกระสอบ 3. ชักเย่อ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯและผู้นาทุกท่าน
ได้เตรียมนักกีฬาที่จะแข่งขันตามวันเวลาและชนิดกีฬาตามกาหนดการแข่งขัน
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่
(นายทองใบ พุดชู)
ที่ประชุม: -ไม่มี
นาย
สมหมาย มียิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เสนอให้ปิดการประชุม โดยมี
นายบุญเพ็ง จันทร์ล้า สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ และนายนพรัตน์ เงางาม สมาชิกสภา
ฯ หมู่ที่ 10 เป็นผู้รับรอง
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯและขอปิดการประชุม
(นายทองใบ พุดชู)

ปิดการประชุมเวลา ๑2.15 น.
ลงชื่อ

สุวัฒน์ ยิ้มดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ

เหรียญ บุญมี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเหรียญ บุญมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ

ประภาศรี งามสง่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางประภาศรี งามสง่า)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

๑๑

ลงชื่อ

พรรณทิภา อยู่เย็น ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพรรณทิภา อยู่เย็น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ลงชื่อ
(นา

ทองใบ พุดชู

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ยทองใบ พุดชู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ

