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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 2  ประจ ำปี  2563 

วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกำยน  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 - 
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 - 
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. นางกติิมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางลินิน  พูนพล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 
8. นางอ าพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 
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11. นางสมประสงค์  ทรงโพธิ์  ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลจอหอ 
12. นางสาวนงนุช  นวลบริบรูณ  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 11 
13. นางยวง  รักงาม   รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 11 
14. นายจ านงค์  ยนจอหอ  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 2 
15. นางพรนภา  เคยตะคุ   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 7 
16. นางสาวจิระภา  บุนนาค  รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 15 
17. นางทองย้อย  พลายหมื่นไวย  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 9 
18. นางสงบ  ยี่จอหอ   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 8 
19. นางรักษิณา ทับหมื่นไวย  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 10 
20. นางสาวดุษฎี  ซั้มประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (รพ.สต.ระกาย) 
21. นางสาววัชรี  เขยนอก  คร ู
22. นางราตรี  ถิ่นโคกสูง   พนักงานจ้างทั่วไป 
23. นางประทุม  หวังอ้อมกลาง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
24. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ า  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00  นำฬิกำ 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำนสภำ ฯ  เรื่อง  กำรด ำเนินกำรโครงกำรลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปี 2564 
 ตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 7 วันอันตรำย 
   (ระหว่ำงวันที่ 29 ธันวำคม 2563 – 4 มกรำคม 2564)  ซึ่งจะให้ หัวหน้าส านักปลัด 
   เป็นผู้ชี้แจง 

 

นำงอ ำพร ประพันธมิตร   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
หัวหน้ำส ำนักปลัด  เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่  เป็นเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับ 
   ภูมิล าเนาและท่องเที่ยวมากกว่าเวลาปกติ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกเทศกาล
   ปีใหม่ จะมีจ านวนผู้เสียชีวิตและจ านวนผู้บาดเจ็บจ านวนมากนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ชาติ
   ต้องสูญเสียซึ่งทรัพยากรอันมีคุณค่าไปอย่างมหาศาลโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลท าให้เกิด
   การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาและแก้ไข 
   ปัญหาในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งทางรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นมาตรการและแผนการ 
   ด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ให้ถือเป็นภารกิจส าคัญและ 
   จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีโดยให้หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องเข้ามา 
   มีส่วนในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
   จึงยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป เพ่ือลดจ านวน 
   อุบัติเหตุทางถนนและจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้มากท่ีสุด 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  จึงได้จัดท า “โครงการรณรงค ์ลดการเกิดอุบัติเหตุช่วง 
   เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564“ ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม  2563 –4 มกราคม 2564  
   เพ่ือให้การขับขี่ยวดยานพาหนะมีความปลอดภัยทั้งกับผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมทางบนถนน  
   รวมทั้งรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตส านึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุ
   ทางถนนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างเสริมความปลอดภัยในระบบการขนส่ง
   ทางถนนในช่วงปีใหม่จะด าเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ถนนเส้น บายพาสและตาม 
   หมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านด าเนินการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ อบต.จอหอ  
   ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จุดบริการประชาชนหน้าโรงเรียนบ้านระกาย หมู่ที่ 6                
   โดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ร่วมกับสถานี ต า รวจภู ธ รจอหอ 
   อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก านันผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระกาย 
   ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ เพ่ือให้บริการดูแลอ านวยความสะดวก 
   ให้กับประชาชน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี  2        เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (เม่ือวันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 
   2563) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
   ประจ าปี  2563   
   

ประธำนสภำ ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563  ซึ่งได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง 
 รายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
 ประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563  อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง  โดยงดออก
 เสียง 1 เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุม 

  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธำนสภำฯ  1.1 เรื่อง รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี  2563  

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ   
   เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ได้เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการด าเนินการติดตาม
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  2563  
 
 

/นายก อบต. ... 
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นำยก อบต. ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จึงถือ
ปฏิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธำนสภำ ฯ ให้นายบุญเทียม  ถิ่นจอหอ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  เป็นผู้แถลงผลการ
ด าเนินงานประจ าปี  2563  (เดือนตุลาคม 2563–เดือนกันยายน 2563) 

 

นำยก อบต. โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2562 จ านวน 60 โครงการ  
  งบประมาณ 28,082,770 บาท รวมโครงการที่ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย 37 โครงการ 

เป็นเงิน 23,712,521.51 บาท  จ าแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แจก
ในที่ประชุม ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 18 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
19,382,800.00 บาท ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย 17 โครงการ และเบิกจ่าย 17 โครงการ 
เป็นเงิน 14,837,000.00 บาท 

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 โครงการ  
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 19 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ  
 7,522,780.00 บาท ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย 8 โครงการ และเบิกจ่าย 8 โครงการ                

เป็นเงิน 6,053,275.14 บาท 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 7 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ  
 610,000 บาท  ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย 2 โครงการ และเบิกจ่าย 2 โครงการ  
  เป็นเงิน 0 บาท 
 5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 72 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

25,902,226.00 บาท  ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย 55 โครงการ และเบิกจ่าย 55 โครงการ 
เป็นเงิน  23,097,692.29 บาท 

 6) ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 0 โครงการ 

/รวมโครงการทั้งหมด... 
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   รวมโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวนทั้งสิ้น 
116 โครงการ งบประมาณ 53,417,806.00 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้นจ านวน 82 
โครงการ  งบประมาณ 43,987,967.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.35 รายละเอียดโครงการ
ตามสรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
 

ที่ประชุม รับทราบ   

 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 - ไม่มี  
 

ประธำนสภำ ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.20  นาฬิกา ซึ่งเป็นการปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2563 

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

                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 
 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ด าโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจ าลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
                               เมื่อวันที่      เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
  

 ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                               (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 


