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/เร่ิมประชุมเวลา… 

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี  2562 

วันจันทรท์ี่ 22 เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  2562 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
************************************* 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธ์ิ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธ์ิ 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ -ลา- 
3. นายสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 นายประคอง    หม่อมกระโทก
6. นายทะนงศักด์ิ  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทะนงศักด์ิ  ถนนกลาง
7. นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายยนต์        พลายหมื่นไวย
9. นายจำลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจำลอง      อินทร์โคกสูง
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ดำโพธ์ิ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายสุรพล       ดำโพธ์ิ 
12. นายจรูญ        พร้อมจะบก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่11 - 
13. นายทองใบ      ถนอมผิว สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 นายทองใบ      ถนอมผิว 
14. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ
15. นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 15 นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ 
16. นายขวัญเพชร   พูนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 15 นายขวัญเพชร   พูนกลาง
17. นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ เลขานุการ สภา อบต.จอหอ นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นายบุญเทียม   ถิ่นโคกสูง  นายก อบต.จอหอ 
2. นายประยงค์  เอกบุตร  รองนายก อบต.จอหอ 
3. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายก อบต.จอหอ 
4. นายกา   ไทยโคกสูง   เลขานุการนายก อบต.จอหอ 
5. นายรังสรรค์  ช้ันกลาง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
6. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายรังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน  ผู้อำนวยกาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 
9. นายปริญชิวัชร์  แช่มสูงเนิน  หัวหน้าหน่วยบริการ เขต 5                                                           
10. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 
12. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ำ  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชมุเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ประธานสภา ฯ 1.1) เรื่อง  พนักงานส่วนตำบลโอน – ย้าย   
   - นางสาวธวัลรวี  วิภพอนันต์ชัย  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สังกัด สำนักงาน
   ปลัดเทศบาลโพธ์ิตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนา 
   ชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
   นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
   - นายเพ่ิมศักด์ิ  ฉมินอก  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบล
   เทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
   สังกัด กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  
   จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 
   1.2) การจัดพธิีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
   สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน ี
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จะจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
ธันวาคม 2562  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

   ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
   เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะ 
   อนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหา 
   มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
   เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ต่อมากระทรวงมหาดไทย 
   โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
   เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
   พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น 
   สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกใน   
   พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอได้รับ 
   พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 6,244 แผ่น เพ่ือมอบให้ประชาชนทุกครัวเรือน 
 
 

/ในสังกัดองค์การ... 
   ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดังน้ันจึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีฯ และประสัมพันธ์
   ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ตามกำหนดการที่แจกในที่ประชุม  
   สำหรับการแต่งกาย 
   - ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก 
   - จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร .: ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
   - ประชาชน :ชุดผ้าไทย/สุภาพ โทนสีเหลือง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว (เมื่อเมื่อวันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 
                               2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามญั  สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 
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ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562  ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  13  เสียง  โดยงด
ออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ - เรื่อง  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินเปน็กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
  ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้น
กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบ ในการ
สอดส่องและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  โดยที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปีนับแต่วันที่ปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด ซึ่งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
นครราชสีมา  ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 และจะต้องมี
การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบฯ  

 
 

/รายละเอยีดปรากฏ... 
 
 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อให้เป็นไปตามนัยระเบียบฯ ดังกล่าว ปลัดสำนัก 
 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555      

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยให้จังหวัดดำเนินการเพื่อสรร
หาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒ 

  ในการนี้ อำเภอเมืองนครราชสีมาจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ         
จัดประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จำนวน 1 คน เพื่อจะเป็นผู้แทนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอในการคัดเลือกเป็นผู ้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และจัดส่งรายช่ือในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่ง
รายละเอียดตามหนังสืออำเภอเมืองนครราชสีมา และระเบียบฯ ที่แจกในที่ประชุม 

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จำนวน 1 คน 
 โดยมีผู้รับรอง 2 คน เพ่ือจะเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอในการ

คัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไป 
 

นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ ขอเสนอ นายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
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 1.นายประเสริฐ  ย่ีจอหอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
 2.นายยนต์  พลายหมื่นไวยสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
 

ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอในการ
คัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอีก 

 

ประธานสภา ฯ ในเมื่อไม่มผีู้ใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลจอหอ            
ในการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอีก สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอจึงขอส่งช่ือ นายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
เป็นตัวแทนเข้ารับการสรรหาระดับอำเภอต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี  
 

ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.00  นาฬิกา  
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 
 

/คณะกรรมการ… 
 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหม่ืนไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธ์ิ) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจำลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
                               เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 

 
 ลงช่ือ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                               (นายประยุง  ไขโพธ์ิ) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 


