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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2563 

วันศุกร์ที่ 29 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 ลา 
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 นายสุรพล       ด าโพธิ์ 
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 

 

 

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. นางอ าพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นางสาววัชรี  เขยนอก  คร ู
9. นางชาลินี ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 

 
 

/เริ่มประชุมเวลา...   
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00  นำฬิกำ 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

 

ประธำนสภำฯ  - แจ้งเรื่อง นายประกอบ แตงกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 ขอลาป่วย 
   เนื่องจากไม่สบายเป็นไข้ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  2        เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  (เมื่อวันพุธที ่27 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช 
                               2563) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
   

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

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ 
 ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2563  อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน  14  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 

 -ไม่มี- 
 

 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธำนสภำ ฯ  4.1 เรื่องเชิญเข้ำร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
   สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน 2563  ให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ชี้แจง
   รายละเอียด 
 

นำงอ ำพร ประพันธมิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ คณะผู้บริหาร  
หัวหน้ำส ำนักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ก าหนดจัดกิจกรรม
   เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
   3 มิถุนายน 2563  ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ในวันพุธที่ 3 
   มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ               
   ดังรายละเอียดก าหนดการกิจกรรมที่แจกในที่ประชุม 
 
 

/การแต่งการ... 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
 เมื่อวันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

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

                     (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
 

   การแต่งการ :  - ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล : สวมเครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่
       ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
       มงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2563  
         คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 
       2562 
    - พนักงานจ้าง/ประชาชน : ชดุสภาพโทนสีม่วง หรือโทนสีขาว 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธำนสภำ ฯ  4.2 เรื่องประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ  
   ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 

 นำยนำยพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ คณะผู้บริหาร  
 ปลัด อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ด้วยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินกิจกรรมรณรงค์

   ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  และจะด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
   สุนัขและแมวของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทั้ง 9 หมู่บ้าน ในระหว่าง
   วันที่ 19-30 มิถุนายน 2563  จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่
   กิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดทีแ่จกในที่ประชุม  เพ่ือให้ประชาชน รับทราบและเตรียม
   ความพร้อมในการน าสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามวันและเวลา
   ที่ก าหนดของแต่ละหมู่บ้านต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธำนสภำ ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.00  นาฬิกา  ซึ่งเป็นการปิดการ
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563  

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

                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

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

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

............................................................................. 
(นายจ าลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
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 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563  ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่
เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563  ต้ังแต่เวลา 
07.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ การแต่งการ : เครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 
กรกฎาคม 2563 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
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ก ำหนดกำรพิธีท ำบุญตักบำตรและลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2563 
วันพุธที่ 3 มิถุนำยน ๒๕63 เวลำ 07.00 น.  

ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
------------------------------------------- 

 
  
 

เวลา  07.00 น. 
           
    เวลา  07.30 น.                    
     
 

- 
 
- 
   
- 
- 
- 

ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนแล้วนั่งประจ าจุดที่
ก าหนด 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
ตรวจวัดอุณหภูมิ แล้วนั่งประจ าจุดที่ก าหนด 
ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
พิธีถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป 
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป 

   เวลา  09.00 น. - 
 
- 
 
- 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวาย
ราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี จบ.  
ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบ. 

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

 - ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ตามล าดับ  

 - 
 

เสร็จพิธี 

กำรแต่งกำย   - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม  
2555  คู่กับเข็มท่ีระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562     
 - พนักงานจ้าง/ประชาชน : ชดุสภาพโทนสีม่วง หรือโทนสีขาว 
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