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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  2563 

วันอังคำรที่  18  เดือนพฤษภำคม  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. นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทนงศักดิ์  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 - 
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. นายพรีะบูลย์    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 
8. นางอ าพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
/นางสาววัชรี... 
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10. นางสาววัชรี  เขยนอก  คร ู
11. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ า  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00  นำฬิกำ 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

   -ไม่มี- 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  2        เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (เม่ือวันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช 
                               2563) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
  

ประธำนสภำ ฯ  ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
   สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  ซึ่งได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว  ให้กับ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง 
   รายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2563  อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน  12  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภา ฯ  เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วงและเรายังคงต้อง
   เว้นระยะห่างทางสังคมและต้องป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อ  ซึ่งในวันที่  18 พฤษภาคม 
   2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
   ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์ประจ าวัน ว่า สถานการณ์การ
   แพร่ระบาดในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ท าให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,031 ราย  
   หายป่วยสะสม 2,857 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพ่ิมเติม ท าให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่
   ที่ 56 ราย อยู่ระหว่างรักษา 118 ราย และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 จะมีต ารวจมาแจก
   ถุงยังชีพในพื้นที่ รายละเอียดจะให้ปลัดเป็นผู้ชีแจงครับ 
 

 

 

/ปลัด อบต. …. 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้
แล้ว 

     เมื่อวันที่………….พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

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

                     (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
 

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดในการมอบถุงยังชีพในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2563  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอได้รับการประสานจาก สถานีต ารวจท่องเที่ยว  2
กองก ากับการ  1 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 2 ว่า พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบช.
ทท. , พ.ต.ต.กฤษฎา จันทร์อุทัย สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา
กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว , เจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยว , จะมามอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
ประชาชน จ านวน 150 คน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ตามโครงการปันสุข ของ ผบ.ตร. จึงขอความร่วมมือจาก
ท่านสมาชิกคัดเลือกประชาชนในแต่ละหมู่บ้านของท่านที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด            
โควิด 19 รับถุงยังชีพ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธำนสภำ ฯ  การติดตามโครงการจัดซื้อท่ีดินเพื่อท าท่ีเก็บกักน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา จ านวน 16 ไร่  
 2 งาน 14 ตารางวา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเรียบร้อยแล้วในราคา 13,535,000 บาท 

และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธำนสภำ ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงขอนัดประชุมครั้งหน้าเป็นวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช  

2563  และกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.00  นาฬิกา   

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

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ด าโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจ าลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
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