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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  25634 

วันพฤหัสบดีที่  11  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

************************************* 
รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธิ์ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธิ์ 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข 
3. นายสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๒ นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๖ นายประคอง    หม่อมกระโทก 
6. นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๘ นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๘ นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๙ นายยนต์        พลายหมื่นไวย 
9. นายจำลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๙ นายจำลอง      อินทร์โคกสูง 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๐ นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ดำโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๐ นายสุรพล       ดำโพธิ์ 
12. นายจรูญ        พร้อมจะบก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๑ - 
13. นายทองใบ      ถนอมผิว สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๒ นายทองใบ      ถนอมผิว 
14. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๒ นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ 
15. นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๕ นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ 
16. นายขวัญเพชร   พูนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๕ - 
17. นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ เลขานุการ สภา อบต.จอหอ  นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
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   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
9. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
10. นางสาวแก้วตา  มีสิทธิ์  นักวิชาการศึกษา 

/11.นางสางไอญดาลินท์...   
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11. นางสางไอญดาลินท์  ธนพลวัชท์ นักประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาวกัลยา  กุดัน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
13. .นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 
15. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ 1.1) เรื่อง  พนักงานส่วนตำบลโอน – ย้าย   
   - นางสาวไอญดาลิญท์ ธนพลวัชท์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดสำนัก 
   งานปลัด เทศบาลตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาดำรง 
   ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 
   จอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 
   - นางสาวแก้วตา  มีสิทธ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัด กองการศึกษา 
   ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ จังหวัด 
   นครราชสีมา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัด กองการศึกษาศาสนา
   และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 
   1.2) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

จัดซื้อที่ดินในการจัดเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 
14 ตารางวา เป็นเงิน 13,535,000 บาท ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ    
ซึ ่งในตอนนี้อยู ่ในขบวนการจัดซื ้อ จัดจ้าง แต่เนื ่องจากปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาอัน
เนื่องมาจากความผันแปรทางธรรมชาติ ประกอบกับการกระทำของ มนุษย์ ส่งผลกระทบต่อ
ภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภค ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  ซึ่งยังคง
เป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชนบท ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไข 
หรือ ป้องกันปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งหามาตรการและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภคของประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกฯช่วยประสัมพันธ์ ให้
ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้ จัดหาภาชนะในการกักเก็บน้ำและช่วยกันประหยัดน้ำ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  
   2563  เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2) 
  

ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว  ให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 อย่างเป็นเอกฉันท์ จำนวน 13 เสียง โดยงดออกเสียง           
1 เสียง (ประธานสภา อบต.)   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ  3.1)  เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจำปี  2564  

เสนอให้ที ่ประชุมได้ร ่วมกันพิจารณาเรื ่องการกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ  
ประจำปี  2564 

เลขานุการสภา ฯ นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ได้เป็นผู้ชี ้แจงเกี่ยวกับเรื ่องการประชุมสภา ฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 ข้อ 21 จะต้อง
กำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจำปี อย่างน้อย 2 สมัย คือ สมัยแรกเดือน  
กุมภาพันธ์ และอีกสมัยเดือนสิงหาคม  หรืออาจจะกำหนดหลายสมัยก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  
โดยจะต้องมีระยะเวลาการประชุมสมัยหนึ่งไม่เกิน  15  วัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ เสนอ ให้ที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมเป็น 4 สมัยเหมือนปี 2563 และกำหนดห้วงเวลา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12      เดียวกัน  โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
     1.นางสมบัติ  เม่ากรูด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
               2.นายสงวน  แป้นคงพะเนาว์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
 

ประธานสภา ฯ ไม่มีผู้ใดเสนอสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหออีก จึงเสนอที่ประชุมสภา ฯ   
ได้ร่วมกันลงมติ  กำหนดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 

ที่ประชุม รับทราบ  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ให้กำหนดสมัยประชุม
สภา ฯ  สมัยสามัญ  ประจำปี  2564  จำนวน  4  สมัย  คือ 

1.  สมัยสามัญสมัยท่ี  1  ระหว่างวันที่ 1–15 กุมภาพันธ์ 2564 
2. สมัยสามัญสมัยท่ี  2  ระหว่างวันที่ 16–30 พฤษภาคม 2564 
3. สมัยสามัญสมัยท่ี  3  ระหว่างวันที่ 1–15 สิงหาคม 2564 
4. สมัยสามัญสมัยท่ี  4  ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 

/และกำหนดการ... 
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และกำหนดการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ  ประจำปี  2565  สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1–15  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

ประธานสภา ฯ 3.2) เรื ่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561–2565)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ 

นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์   ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ปลัด อบต.                  (พ.ศ. 2561–2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึง 

 แผนพัฒนาท้องถิ ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ง
มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
           เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-
2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชน ในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความ
จำเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร ่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

 

 

/ซึ่งในการเพ่ิมเติม… 



5 
 

     ซึ่งในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
   ครั้งที่ 1  พ.ศ.2564  ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอ
   ในที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบแล้ว ตามเอกสารที่ได้แจกเอกสาร
   ให้กับสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว  ส่วนในรายละเอียดจะให้หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย    
   และแผนเป็นผู้ชี้แจง  

 

นางสาวกัลยา กุดั่น เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอชี้แจง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   
   โดยสรุปดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 

ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 1. สำนัก/กองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำบันทึกเสนอเหตุผล
และความจำเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 
 2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
 4. สำหรับ อบต.ให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้ สภาอบต.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 5. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 
 6. แจ้ง สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อบจ. อำเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเกี ่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง ถนนเกิดความชำรุด
เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก ซึ่งรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 แผนพัฒนาฯที่เสนอคณะกรรมการฯ
โครงการพัฒนาที่เสนอเปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด 3 โครงการ  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล ประกอบด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)ประกอบด้วยยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ 
งบประมาณ 1,204,500 บาท 

 
 
 
 

/ส่วนที่ 3.. 
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  ส่วนที่ 3 โครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) รายละเอียดโครงการพัฒนา  
  โครงการที่ 1 
  เดิม 

    1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสาตรา -เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 6 บ้านระกาย 
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 116 เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.20 เมตร งบประมาณ 291,500 บาท 

    ใหม่ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสาตรา -เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 6 บ้านระกาย 
- ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 128 เมตร
งบประมาณ 428,000 บาท 
โครงการที่ 2 
เดิม 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าศาลตาปู่ หมู่ที่ 11 บ้านกรูด  
- รางระบายน้ำ ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ระยะทางประมาณ 170 เมตร งบประมาณ 499,300 บาท 
ใหม่ 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.คุม้ 8 ซอยพัฒนา 7-สาย
หน้าศาลตาปู่ หมู่ที่ 11 บ้านกรูด  
- รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร  
ระยะทางประมาณ 270 เมตร งบประมาณ 496,500 บาท 
โครงการที่ 3 
เดิม 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาบจวบ-บ้านนายอุ่น หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย 
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 107 เมตร 
งบประมาณ 267,000 บาท  
ใหม่ 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาบจวบ-บ้านนายอุ่น หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย 
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 107 เมตร  
งบประมาณ 280,000 บาท  

  

ที่ประชุม  รับทราบ   
 

นายเรวัตร  ยันต์จอหอ เสนอประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
รองนายก อบต.  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
   ส่วนตำบลจอหอ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา ฯ แล้ว  และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  
   และให้นายก อบต.จอหอพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ต่อไป   
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  4... 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี-  
 

ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.00  นาฬิกา และขอนัดประชุมสภา ฯ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  

 
 
ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจำลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
     เมื่อวันที่     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                           (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
 


