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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2562 

วันอังคารที่  21  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  2562 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
************************************* 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประยุง      ไขโพธ์ิ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธ์ิ 
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. นายทนงศักด์ิ  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทนงศักด์ิ  ถนนกลาง
7. นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายยนต์        พลายหมื่นไวย
9. นายจำลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจำลอง      อินทร์โคกสูง
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ดำโพธ์ิ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายสุรพล       ดำโพธ์ิ
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 - 
17. นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ เลขานุการ สภา อบต.จอหอ นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์

 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
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. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 

/เริ่มประชุมเวลา...   
เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ  1.1 เรื่อง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  7  วัน 
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   อันตราย  (ระหว่างวันที่  11 – 17  เมษายน  2562)  ซึ่งจะให้ รองนายกองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลจอหอ เป็นผู้ช้ีแจง 
 

นายประยงค์  เอกบุตร   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ กระผม 
รองนายก อบต.  ขอรายงานการดำเนินตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

7 วัน  อันตราย  (ระหว่างวันที่  11–17  เมษายน  2562) น้ัน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
เหตุการณ์ปกติ มีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณที่ต้ังไว้ 35,000 บาท  

งบประมาณดำเนินการ  26,071 บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว  (เมื่อวันศุกร์ที่  14  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช 
                               2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามญั  สมัยที่ 1 ครั้งที ่2    

ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำปี  2562  ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว  ให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมมีติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมยัสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที ่2 ประจำปี  2561  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  14  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 

 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา ฯ 4.1 เรื่อง  เชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 จอหอประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชีแจงรายละเอียด 
 

นางอำพร ประพันธมิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สำนักปลัดองค์การ
หัวหน้าสำนักปลัด บริหารส่วนตำบลจอหอจะจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   จอหอประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมาคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
   ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โดยอบรมให้ความรู้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562  

/และศึกษาดูงาน... 
   และศึกษาดูงานนอกเขตจังหวัดในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดระยอง จึงอยากให้ทุก
   ท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมในการดำเนิน 
   โครงการฯ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ฯ  4.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 30 เมษายน 2562 ซึ่งจะให้ ผอ.กองคลัง  
   เป็นคนช้ีแจง  
นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 30 เมษายน 2562  ตามรายละเอียดดังน้ี 
   รายงานสถานะเงินการคลัง (วันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 
   1.)รายงานสถานะการเงินการคลัง อบต.จอหอ ณ 30 เมษายน 2562 
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   โดยแนบงบทดลองปี 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ดังน้ี 
   เงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ 01-021-2-56106-1 จำนวน  3,444,467.18  บาท 
   เงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ 01-021-2-66062-3 จำนวน     650,696.86  บาท 
   เงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ 341-0-026169 จำนวน 84,166,658.87  บาท 
   รายรับตามประมาณการ จำนวน  55,060,441.38 บาท  รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 70 ของประมาณการ 
   รายจ่ายตามประมาณการ จำนวน 30,137,917.38 บาท  รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 38 ของประมาณการ 
   เงินสะสมคงเหลือ จำนวน 16,163,717.03 บาท 
   เงินสำรองสะสม  จำนวน 39,768,339.01 บาท 
   งบทดลอง  ณ 30 เมษายน 2562  ประกอบด้วย 
   -เดบิท ประกอบด้วย 

เงินฝาก 
   - ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 344-0-02616-9           จำนวน  84,166,358.81  บาท 
   - ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่ 01-021-2-56106-7   จำนวน   3,444,467.18  บาท 
   - ประเภทออมทรัพย์  บัญชีเลขที่01-021-2-66062-3   จำนวน      650,696.86  บาท 
   - รายได้จากรัฐบาลค้างรับ      จำนวน   3,800,000.00  บาท 
   - ลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ      จำนวน       49,027.00  บาท 
   - ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     จำนวน      332,000.00  บาท 
   ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ 
   - งบกลาง      จำนวน    8,993,623.82 บาท 
   - เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     จำนวน   1,422,050.00  บาท 
   - เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     จำนวน   8,621,116.00 บาท 
   - ค่าตอบแทน      จำนวน     318,607.83  บาท 
   - ค่าใช้สอย      จำนวน   5,126,816.50  บาท 
   - ค่าวัสดุ       จำนวน   3,343,568.64  บาท 

/- ค่าสาธารณปูโภค… 
   - ค่าสาธารณูปโภค     จำนวน     478,743.23  บาท 
   - ค่าครุภัณฑ์      จำนวน      376,162.98  บาท 
   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     จำนวน         5,961.00  บาท
   - เงินอุดหนุน      จำนวน   1,476,767.38  บาท 

รวมทั้งสิน้  122,605,967.23  บาท (หนึง่ร้อยย่ีสบิสองล้านหกแสนหา้พันเก้า
ร้อยหกสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสามสตางค์) 

   -เครดิต ประกอบด้วย 
- รายจ่ายค้างจ่าย      จำนวน  9,414,275.46  บาท 
- เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย    จำนวน       31,478.59  บาท 
- เงินรับฝากคา่ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% จำนวน       12,699.21  บาท  
- เงินรับฝากสว่นลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% จำนวน        5,390.00 บาท  
- เงินรับฝากประกันสัญญา    จำนวน      776,738.00 บาท 
- เงินรับฝากประกันสังคม     จำนวน       20,288.00 บาท 
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด     จำนวน     161,178.13  บาท  
- เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จำนวน     982,696.86  บาท 

   - เงินรับฝากอ่ืนๆ ค่าชดใช้ความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า    
          จำนวน        50,200.00 บาท 
   - เงินรับฝากอ่ืนๆเงินอุดหนุนโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพตำบล ปี 2560  40,450.00 บาท 
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- เงินรับฝากอ่ืนๆประกันสญัญา           92,575.00  บาท 
- เงินสะสม      จำนวน  16,163,717.03  บาท 
- เงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน  39,768,339.01  บาท 
รายรับจริง 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จำนวน    3,298,257.66 บาท 
- ภาษีบำรุงท้องที่     จำนวน        4,740.50 บาท 
- ภาษีป้าย      จำนวน    1,347,897.00 บาท 
- อากรฆ่าสัตว์      จำนวน       881,702.00 บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จำนวน       44,187.00  บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย    จำนวน      763,390.00 บาท 
- ค่าธรรมเนียมเก็บจดทะเบียนพาณิชย์   จำนวน          1,600.00 บาท 
- ค่าปรับการผดิสัญญา     จำนวน       346,026.00 บาท 
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ      จำนวน       193,151.00 บาท 
- ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที ่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  จำนวน     14,400.00 บาท 
- ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับควบคุมอาคาร   จำนวน          6,320.00 บาท 
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่    จำนวน         14,500.00 บาท 

/- ดอกเบ้ีย... 
- ดอกเบ้ีย      จำนวน       290,110.24 บาท 
- ค่าขายแบบแปลน     จำนวน            400.00 บาท 
- รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จำนวน         15,520.00 บาท 
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จำนวน      459,019.68 บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ   จำนวน    5,876,115.49 บาท 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้   จำนวน    2,996,360.84 บาท 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จำนวน       176,485.00 บาท 
- ภาษีสรรพสามิต     จำนวน    6,228,583.82 บาท 
- ค่าภาคหลวงแร่      จำนวน      117,070.94  บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จำนวน        48,696.77  บาท 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม 
  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน     จำนวน   13,461,373.00 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ    จำนวน   18,474,536.00 บาท 

   - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   จำนวน         25,500.00 บาท 
                                 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

รวมทั้งสิน้  122,605,967.23  บาท (หนึง่ร้อยย่ีสบิสองล้านหกแสนหา้พันเก้า
ร้อยหกสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสามสตางค์) 

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมคะ่    
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงขอนัดประชุมครั้งหน้าเป็นวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  
2562  และกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.00  นาฬิกา   

ลงช่ือ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
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สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
 เมื่อวันที่………….พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                     (นายประยุง  ไขโพธ์ิ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหม่ืนไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธ์ิ) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจำลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

 
 
 
 
 
 
  


