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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562 
วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช  2562 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
************************************* 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธ์ิ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธ์ิ 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข
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 นายจรูญ        พร้อมจะบก
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. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
6. นางลินิน  พูนพล   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 

 
/เริ่มประชุมเวลา… 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (วันศุกร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช   
                          2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมยัสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   

 

ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี  2562  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  15  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ 3.1)  เรื ่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561–2565)     

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ   
เสนอให้ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้เป็นผู ้ช ี ้แจงถึงความจำเป็นและ
รายละเอียดที่เก่ียวกับเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

นายก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ             
ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอให้ที่ประชุมทราบ   

 

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ได้ช้ีแจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้วยมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

 ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  มาทบทวนและปรับใช้  โดยพิจารณาให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์
จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          
(พ.ศ. 2561 – 2580)  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

/เป็นกรอบในการจัดทำ… 
 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ

งบประมาณจากเงินสะสม  ในส่วนที่เก่ียวข้อง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ประชาชน  
(ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกใหทุ้กท่านแล้ว)  และให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
ได้ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

นายพชิิตชัย  ถ่ินโคกสูง เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ีนายกฯ  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น               
นักวิเคราะห์นโยบาย (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารสว่นตำบลจอหอ  ต่อที่ประชุมสภาองค์การ  
และแผนฯ  บริหารส่วนตำบล  จอหอ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ อบต.จอหอ  ได้ดำเนินการตาม
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม
   ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561  ตามข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นดังต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ได้จัดประชุมประชาคมตำบล  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  ประเด็นการพัฒนาต่างๆ  และ
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ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  โดยให้นำข้อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
ทบทวน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้

ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

5. ดำเนินการตามข้อ 24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  อำเภอ  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัว
กันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า             
สามสิบวัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด จึงเห็นควรให้สภาท้องถิ่นร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ฯ เสนอให้ที ่ประชุมสภา ฯ ให้มติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปี (พ.ศ. 2561–2565)          

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  
 
 
 

/ที่ประชุม… 
ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา ฯ แล้ว  และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.  2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอและให้
นายก อบต.จอหอพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ต่อไป   

 
 

ประธานสภา ฯ    มีท่านใดจะเสนอเรื ่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่ม ีผ ู ้ใดเสนอเรื ่องใดอีกจึงกล่าวปิดประชุม             
เวลา 12.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการปิดการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562  

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

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหม่ืนไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

.............................................................................. 
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(นายสุรพล  ดำโพธ์ิ) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 

............................................................................. 
(นายจำลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
                          เมื่อวันที่………….สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

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


