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/11.นางสาวศิริลักษณ์...                              
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2563 
วันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหำคม พุทธศักรำช 2563 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
************************************* 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธิ์ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธิ์ 
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. นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายยนต์        พลายหมื่นไวย 
9. นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ด าโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายสุรพล       ด าโพธิ์ 
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 

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 

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  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางลินิน  พูนพล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 
8. นางอ าพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
10. นางสาวกัลยา  กุดัน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
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11. นางสาวศิริลักษณ์  มณีเนตร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
12. นางสาววัชรี  เขยนอก  คร ู
13. นางสาวจุติพร  พลายหมื่นไวย  เจ้าพนักงานธุรการ 
14. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ า  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00  นำฬิกำ 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำนสภำ ฯ 1.1) เรื่อง  การรบัโอน–ย้าย  พนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหาร ระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) 
 - นางสาวกัลยา  กุดัน  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ย้ายมาด ารง
ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด ส านักงาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา          
เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม  2563 

 - นางสาวศิริลักษณ์  มณีเนตร ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  สังกัด กองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) สังกัด กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 1 เดือน
กรกฎาคม  2563 

 - นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  สังกัด กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม  2563 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธำนสภำฯ  1.2)  เรื่อง รำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลัง  ณ 31 กรกฎำคม 2563 
   รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
 

นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.สถำนะกำรเงินกำรคลัง ณ 31 กรกฎำคม 2563 (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ) 
 
 
 

/11. งบประมาณรายจ่าย... 
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   11. งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม  
พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 91,496,450.11 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 20,379,419.95 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 42,958,707.09 บาท 

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

   จ านวน 9 โครงการ รวม 1,073,446.00 บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  

                                 รวม  2,400,000.00 บาท 
   2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ  2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 

(1) รายรับจริง จ านวน 71,248,442.40 บาท ประกอบด้วย 
                               - หมวดภาษีอากร      จ านวน 2,525,733.00  บาท 
    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 1,589,012.70 บาท 
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน   755,259.69 บาท 
    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จ านวน   244,920.00 บาท 
    - หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน 41,177,453.01 บาท 
    - หมวดเงินอุดหนุน      จ านวน 24,956,064.00 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            จ านวน  49,905.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง จ านวน 48,226,016.63 บาท ประกอบด้วย 
    - งบกลาง    จ านวน   13,343,934.00 บาท 
    - เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   จ านวน    2,031,500.00 บาท 
    - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน   12,530,308.00 บาท 
    - ค่าตอบแทน    จ านวน      786,485.00  บาท 
    - ค่าใช้สอย    จ านวน    8,732,523.50 บาท 
    - ค่าวัสดุ    จ านวน    7,046,912.96 บาท 
    - ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน       787,905.09 บาท 
    - ค่าครุภัณฑ์    จ านวน     1,015,988.08 บาท 
    - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน       292,965.00 บาท 
    - เงินอุดหนุน    จ านวน     1,747,400.00 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 49,905.00 บาท 
   (5) รายจ่ายจากเงินสะสม    จ านวน       14,912,600.00 บาท 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธำนสภำฯ  1.2) เรื่อง รำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลังกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
   ณ 31 กรกฎำคม 2563  รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
 

นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
   ณ 31 กรกฎาคม 2563 ณ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.สถำนะกำรคลัง 
   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563  กิจการประปาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  5,598,086.69 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน   1,608,728.51 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  2,380,665.96 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม0.00บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ านวน 0.00 บาท 
   2.กำรบริหำรงบประมำณ  ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
   (1)  รำยรับจริง  จ ำนวน 5,860,607.20 บำท  ประกอบด้วย 
   ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกมำตรวัดน้ ำ  จ านวน 5,655,782.00 บาท 
   - ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตนวัดน้ า   จ านวน  5,046,102.00    บาท 
   - อัตราค่าบริการ     จ านวน     609,680.00   บาท 
   - ค่าจ าหน่ายน้ าประปาจากธารน้ า   จ านวน             0.00 บาท 
   ค่ำติตั้งมำตรวัดน้ ำใหม่    จ ำนวน     156,000.00 บำท 
   - มาตรวัดน้ า     จ านวน        83,400.00  บาท 
   - ค่าตรวจ     จ านวน         12,600.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมติดตั้ง    จ านวน         20,400.00  บาท 
   - ค่าบรรจบต่อเมน    จ านวน         28,800.00  บาท 
   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   จ ำนวน          8,700.00  บำท 
   รำยได้เบ็ดเตล็ด     จ ำนวน             200.00  บำท 
   ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร    จ ำนวน        39,925.20  บำท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 0.00 บาท 
   (3)  รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 4,936,399.62  บำท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง     จ านวน         9,400.00  บาท 
   - งบบุคลากร     จ านวน      200,000.00  บาท 
   - งบด าเนินงาน     จ านวน    4,726,999.62  บาท 
 

/- งบรายจ่ายอื่น... 



5 
 

   - งบรายจ่ายอื่น     จ านวน         0.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน     จ านวน                0.00  บาท 
   (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 0.00 บาท 
   (5)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม  จ านวน 0.00บาท 
   (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ านวน 0.00บาท 
   (7) รำยจ่ำยท่ีจำกจำกเงินกู้ จ านวน 0.00บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธำนสภำฯ  1.3) เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ปีงบประมำณ 2563  
   รำยงำนข้อมูล ณ 31 กรกฎำคม 2563  รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
 

นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานผลการด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 รายงานข้อมูล  
   ณ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดดังนี้ 
   1.โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล. ซอยสุจริต หมู่ที่ 2 ขนาดโครงการถนน ค.ส.ล. ขนาด 
   กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 220 เมตร  
   งบประมาณ 366,400 บาท ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 

   2.โครงกำรปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเชื่อมทางแยกรัตนพิธาน – วัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 2  
   ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 50 เมตร งบประมาณ  

   200,000 บาท  ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 
   3. โครงกำรก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านยายต่อม หมู่ที่ 2 รางระบายน้ า ค.ส.ล.  

   รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางประมาณ 105 เมตร งบประมาณ   
   265,200 บาท ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 

   4. โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สายเหมือนหนองตะไก้ - ซอยนายเดช หมู่ที่ 2 ค.ส.ล.  
   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 353 เมตร งบประมาณ   

   870,900 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการโครงการ 
   5. โครงกำรปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เสริมผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีต ซอยกลางบ้าน  
   หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. – เสริมผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
   ระยะทางประมาณ 845 เมตร งานขุดซ่อม ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  
   งานเสริมผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีตพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร งบประมาณ  

   1,296,800 บาท  ยังไม่ได้ด าเนินการโครงการ 
    6. โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ า หมุ่บ้านฐิติวัฒน์ - หมู่บ้านโฮม 
   การ์เด้น (เฟสใหม่) หมู่ที ่6 ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
   ประมาณ 206 เมตร ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
   ระยะทางรวมบ่อพัก 206เมตร บ่อพัก 21 บ่อ งบประมาณ 1,412,300 บาท ยังไม่ได้ 
   ด าเนินการโครงการ 
 

/7. โครงการก่อสร้าง... 
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    7. โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ บ้านสิรารมย์-ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 7 ท่อระบายน้ า  
   ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 731 เมตร  
   บ่อพัก 74 บ่อ งบประมาณ 3,829,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 

8. โครงกำรปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เซ็นทรัลโฮม – คอกม้า  หมู่ที่ 8  ถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 458 เมตร งบประมาณ   

   1,394,500 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 
9. โครงกำรปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านส าโรง งบประมาณ 1,969,600 บาท 
ช่วงคลองจานย่าโม หมู่ที่ 9  
1. ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ  
190 เมตร       
2. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 78 เมตร 

3. เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทางรวมประมาณ 244 เมตร 
   อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 

10. โครงกำรก่อสร้ำง ถนนหินคลุก แยกนาบุงลี – ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 10 ถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 757 เมตร  

   งบประมาณ 642,400 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการโครงการ 
11. โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล. ถนนรัตนพิธาน-ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 11 ถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 920 เมตร งบประมาณ  
2,999,700 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 
12. โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล. บ้านนางเหรียญ-บ้านนางสายหยุด หมู่ที่ 12 ถนน  
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 48 เมตร งบประมาณ  
90,700 บาท ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 
13.โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายประทีป หมู่ที่ 12 ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 160 เมตร งบประมาณ 303,600 บาท 
ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 
14.โครงกำรก่อสร้ำง ถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสุรพล หมู่ที่ 12 ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 82 เมตร งบประมาณ 155,500 บาท  
ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 

  15. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำ หมู่บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15 งบประมาณ  
  1,581,200 บาท  
  1.รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางรวม 
  ประมาณ 630 เมตร 
  2. ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 
  รวมบ่อพัก 94 เมตร บ่อพัก 10 บ่อ  

อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 
 

/16. โครงการจัดซื้อ… 
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 16. โครงกำรจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำดิบในกำรผลิตน้ ำประปำ  
   ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จ านวน 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา  
   งบประมาณ  13,535,000 บาท ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี  2        เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (เม่ือเมื่อวันจันท์ที่ 3 เดือนสิงหาคม  
 พุทธศักราช  2563) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ   
 สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 
   

ประธำนสภำ ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี  2563 ซึ่งได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563  อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน  13  เสียง  โดยงด
ออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 

ประธำนสภำ ฯ - เรื่อง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นำยพีระบูลย์  เผดิมวงศ์   ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ปลัด อบต.                  (พ.ศ. 2561–2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร

ส่วนต าบล  จอหอ (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2562 นั้น 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับแจ้งจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือด่วน
   ที่สุด ที่ นม 0023.3/ว 3001 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดท าประชาคม 
   ท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
   นครราชสีมา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  
   2019(Covid -19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัยโดยในกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีแก้ไข้เพ่ิมเติม ก าหนดให้มีการจัดท าประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ 
   พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ซึ่งอาจท าให้ประชาชนในพื้นท่ีองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นเกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019              
   (Covid -19) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาสามารถ 
   ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและ
   เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19)ได้อย่าง 
   เร่งด่วน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร  

 /ปกครองส่วนท้องถิ่น… 
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   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ต้องจัดให้มีกระบวนการจัดท า 
   ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม โดยให้จัดส่งโครงการที่จะ
   เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติเป็นราย              
   กรณีไป ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
   เป็นส าคัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ ๒๒         
   เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
   ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอคณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น   
   พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  

   46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
   ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
   สามสิบวัน 

   “ข้อ 22/1” เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น 
   อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
   ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
     “ข้อ 22/2”  “ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
   พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  
   ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
   46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
   แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ 
   ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
   หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

   

   ซึ่งในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
   ครั้งที่ 1  พ.ศ.2563  ในครั้งนี้ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว จึงเสนอ
   ในที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบแล้ว ตามเอกสารที่ได้แจกเอกสาร
   ให้กับสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว  ส่วนในรายละเอียดจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   เป็นผู้ชี้แจง  

 

นำยพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ กระผมขอชี้แจง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   
   โดยสรุปดังนี้ 
 

/แผนพัฒนาท้องถิ่น… 
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   แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563 
   เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
   1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   -แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ    
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 290,000 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 42 โครงการ งบประมาณ 25,747,100 บาท 
   -แผนงำนบริหารงานทั่วไป  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 30,000,000 บาท 
   2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท     
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท 
   3.ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท     
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท 
   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
   1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ    
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 659,000 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 4,438,500 บาท 
   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครุภัณฑ์ 
   ส ำนักปลัด  
   แผนงำนบริหำรทั่วไป  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,455,000 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 232,500 บาท 
   กองคลัง    
   แผนงำนบริหำรทั่วไป  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน โครงการ งบประมาณ 55,000 บาท  
   กองช่ำง    
   แผนงำนบริหำรเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,104200 บาท 
   กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 325,000 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 47,000 บาท 

/กองสาธารณสุข... 
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   กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,400,000 บาท 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  100,000 บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

นำยเรวัตร  ยันต์จอหอ เสนอประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
รองนำยก อบต.  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
   ส่วนต าบลจอหอ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา ฯ แล้ว  และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  
   และให้นายก อบต.จอหอพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ต่อไป   
 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 - ไม่มี  
 

ประธำนสภำ ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา 12.00 นาฬิกา และขอนัดประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะส่งเป็นหนังสือให้
ทราบอีกครั้ง 

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

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

.............................................................................. 
(นายสุรพล  ด าโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 

............................................................................. 
(นายจ าลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
                               เมื่อวันที่………….พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  

                                               (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 


