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/เร่ิมประชุมเวลา… 

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  ประจำปี  2562 

วันพุธที่ 27 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 - 
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 - 
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. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
6. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นางลินิน  พูนพล   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 
8. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
9. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ำ  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมยัสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ  เรื่อง  การดำเนินการโครงการลดอุบัติเหตุช่างเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 
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 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 
   (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 ตุลาคม 2563)  ซึ่งจะให้ หัวหน้าสำนักปลัด 
   เป็นผู้ช้ีแจง 
 

นางอำพร ประพันธมิตร   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  
หัวหน้าสำนักปลัด  ด้วยในช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่  เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนน เพ่ือเดินทางกลับ 
    ภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ  จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
    ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บจำจำนวนมาก   
   นับเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทำให้ชาติต้องสูญเสียซึ่งทรัพยากรอันมีคุณค่าไปอย่างมหาศาล  
   โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐต้อง 
   สูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางรัฐบาล
   ได้กำหนดให้เป็นมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 
   เทศกาลปีใหม่ ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
   ทุกปีโดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุการ 
   รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่าง 
   ต่อเน่ืองและจริงจังต่อไป  เพ่ือลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนและจำนวนผู้บาดเจ็บและ 
   เสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุด  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  จึงได้จัดทำ “โครงการรณรงค์
   ลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563“ ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 
   2 มกราคม 2563 เพ่ือให้การขับขี่ยวดยานพาหนะมีความปลอดภัยทั้งกับผู้ขับขี่เองและผู้ 
   ร่วมทางบนถนน รวมทั้งรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกัน
   และลดอุบัติเหตุทางถนนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างเสริมความปลอดภัยใน
   ระบบการขนส่งทางถนนในช่วงปีใหม่จะดำเนินการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ถนนเส้น 
   บายพาสและตามหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน และตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
   อบต. จอหอ  บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก งบประมาณที่ต้ังไว้ 35,000 บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว (เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 
 พุทธศักราช  2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลจอหอ สมัยสามญั  
 สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจำปี  2562   
 
 

/ประธานสภา ฯ... 
   

ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจำปี  2562  ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง 
 รายงานการประชุม 
ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
 ประชุม และมมีติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจำปี  2562    อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  12  เสียง  โดยงดออก
 เสียง 1 เสียง (ประธานสภา อบต.)  
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอที่ประชุม 
  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  1.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี  2562  

รายงานผลการปฏิบัติงานและบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ   
   เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ได้เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินการติดตาม
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2562 

นายก อบต. ชี้แจงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2548 ข้อ 25 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า
วันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ฯ ให้นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  เป็นผู้แถลงผลการ
ดำเนินงานประจำปี  2562  (เดือนเมษายน 2562–เดือนกันยายน 2562) 

 
 

/นายก อบต. … 
นายก อบต. โครงการที ่บรรจุอยู ่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 จำนวน 60 โครงการ 

งบประมาณ 28,082,770 บาท และโอนงบประมาณตั ้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 11 
โครงการ งบประมาณ 2,631,990 บาท รวมโครงการที่ลงนามในสัญญา 48 โครงการ เป็น
เงิน 31,266,370 บาท แต่เบิกจ่าย 48 โครงการ เป็นเงิน 26,373,021.51 บาท จำแนกได้
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 โครงการ งบประมาณ 5,006,490.00 
บาท ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย 16 โครงการ เป็นเงิน 4,970,783.04 บาท 

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 โครงการ  
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 โครงการ งบประมาณ  22,618,270 บาท ลงนาม

ในสัญญาและเบิกจ่าย 16 โครงการ เป็นเงิน 20,182,162.47 บาท 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6 โครงการ งบประมาณ 670,000 บาท  ลงนาม

ในสัญญาและเบิกจ่าย 2 โครงการ เป็นเงิน 274,260.25 บาท 
 5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 29 โครงการ งบประมาณ 2,420,000 บาท  

ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย 14 โครงการ เป็นเงิน 945,815.75 บาท 
 6) ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 0 โครงการ 
   รวมโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2562  จำนวน

ทั้งสิ ้น 471 โครงการ งบประมาณ 296,945,290 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น
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จำนวน 48 โครงการ  งบประมาณ 26,373,021.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.19 รายละเอียด
โครงการตามสรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ  2562 

 
 

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       กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหม่ืนไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธ์ิ) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจำลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
                               เมื่อวันที่      เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
  

 ลงช่ือ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (นายประยุง  ไขโพธ์ิ) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 


