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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 
วันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม  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. นางสมบัติ       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 - 
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 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. นายบุญเทียม   ถิ่นโคกสูง  - 
2. นายประยงค์  เอกบุตร  - 
3. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายก อบต.จอหอ 
4. นายกา   ไทยโคกสูง   เลขานุการนายก อบต.จอหอ 
5. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
6. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 

/นางปรียาลักษณ์ บุญฉ่ำ… 
10. นางปรียาลักษณ์ บุญฉ่ำ  ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ 
11. นางสาวปวรวรร  ถิ่นโคกสูง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว (วันศุกร์ที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช                       
                           2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามญั  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
   ประจำปี 2562  
 

ประธานสภา ฯ  ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยวิสามัญ  
   สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี 2562  ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับสมาชิก
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้วและขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
   ประชุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  14  เสียง  โดยงดออกเสียง  1  
เสียง (ประธานสภา อบต.)  

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ  3.1)  เรื่อง เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอความเหน็ชอบเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี
   งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1  โดยให้คณะผูบ้ริหารได้เสนอต่อที่ประชุมรายละเอียดเก่ียวกับการ
   จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

รอง นายก อบต. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที ่1  แจ้งว่าในเขตพ้ืนที่ตำบล
จอหอ  มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในพ้ืนที่  ตามโครงการหรือกิจกรรมทีม่ีอยู่ในแผนพัฒนาตำบล  ดังน้ัน  จึงใคร่ขอเสนอโครงการ
ที่จำเป็นเร่งด่วน  และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง  เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม  โดย
การพิจารณาเห็นชอบเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมน้ัน  จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ 
ฯ กฎหมายกำหนด  โดยรายละเอียด ปลัด อบต. เป็นคนช้ีแจงไปแล้วในการประชุมครั้งที่แล้ว  

   จึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1 ที่ได้ดำเนินการตาม 
   ระเบียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว คือ เงินคงเหลือสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563  
   ณ 30 กันยายน 2562 ที่นำไปใช้จ่ายได้เป็นจำนวน เงิน 35,283.144.95 บาท (สามสิบห้า
   ล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหน่ึงร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)  ดังรายละเอียดตามแบบ 
 

/รายงานยอดเงินสะสม... 
   รายงานยอดเงินสะสมทีแ่จกให้ที่ประชุมแล้ว  และรองนายก อบต.ได้เสนอให้ที่ประชุมได้
   ร่วมกันพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  2563  ครัง้ที่ 1 เพ่ือจัดทำโครงการ
   พัฒนาในพื้นที่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,912,800 บาท  
   (สามสบิลา้นเก้าแสนหนึ่งหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้   
   (ตามเอกสารทีแ่จกใหท้ี่ประชุม) 
   1.โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยสุจริต หมู่ที่ 2 ขนาดโครงการถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
   2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 220 เมตร งบประมาณ 366,400 บาท 

   2.โครงการปรบัปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเช่ือมทางแยกรัตนพิธาน – วัดบ้านกล้วย หมู่ที ่2 ค.ส.ล. 
   ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 50 เมตร งบประมาณ  
   200,000 บาท 
   3. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านยายต่อม หมู่ที่ 2 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
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   รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางประมาณ 105 เมตร งบประมาณ   
   265,200 บาท 
   4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเหมอืนหนองตะไก้ - ซอยนายเดช หมู่ที่ 2 ค.ส.ล.  
   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 353 เมตร งบประมาณ   
   870,900 บาท 
   5. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เสรมิผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรตี ซอยกลางบ้าน  
   หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. – เสรมิผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
   ระยะทางประมาณ 845 เมตร งานขุดซ่อม ค.ส.ล. พ้ืนที่ไมน้่อยกว่า 700 ตารางเมตร  
   งานเสริมผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีตพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร งบประมาณ  
   1,296,800 บาท 
   6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมุ่บ้านฐิติวัฒน์ - หมู่บ้านโฮม 
   การ์เด้น (เฟสใหม่) หมู่ที่ 6 ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
   ประมาณ 206 เมตร ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
   ระยะทางรวมบ่อพัก 206เมตร บ่อพัก 21 บ่อ งบประมาณ 1,412,300 บาท 

7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสิรารมย์-ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 7 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 731 เมตร บ่อพัก 74 บ่อ 
งบประมาณ 3,829,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เซ็นทรลัโฮม – คอกม้า  หมูท่ี่ 8  ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  
4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 458 เมตร งบประมาณ  1,394,500 บาท 
9. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านสำโรง ช่วงคลองจานย่าโม หมู่ที่ 9  
   1. ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 190 เมตร       
   2. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ  78 เมตร 
    3. เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทางรวมประมาณ 244 เมตรงบประมาณ 1,969,600 บาท 

 
/10. โครงการก่อสร้าง … 

10. โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก แยกนาบุงลี – ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที ่10 ถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 757 เมตร  
งบประมาณ 642,400 บาท 
11. โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนรตันพิธาน-ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 11 ถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 920 เมตร งบประมาณ  
2,999,700 บาท 
12. โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บ้านนางเหรียญ-บ้านนางสายหยุด หมู่ที่ 12 ถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 48 เมตร งบประมาณ  
90,700 บาท 
13.โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายประทีป หมู่ที่ 12 ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 160 เมตร งบประมาณ 303,600 บาท 
14.โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายสุรพล หมู่ที่ 12 ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 82 เมตร งบประมาณ 155,500 บาท 
15. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมูบ้่านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15  

   1.รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
   ระยะทางรวมประมาณ 630 เมตร 
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   2. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง
   รวมบ่อพัก 94 เมตร บ่อพัก 10 บ่อ งบประมาณ 1,581,200 บาท 

 16. โครงการจัดซ้ือที่ดินเพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา  
  ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เน่ืองจากปัญหาการผลิตน้ำประปาของ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอไม่สามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภคของประชาชน 
   ในพ้ืนที่อีกทั้งมีการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรการใช้น้ำจึงเพ่ิมขึ้นด้วย ในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ำดิบ
   ในการผลิตน้ำประปาซึ่งไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีได้ จึงทำให้ทุกปีทีผ่่าน
   มาเกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภคของประชาชน คณะผู้บริหารได้คุยปรึกษาหารือแล้ว
   ว่าควรมีแนวทางแก้ไขโดยการจัดหาที่ดินในการจัดเก็บน้ำและประชาชนในพ้ืนที่เห็นด้วยในการจัดหา
   ที่ดินในการกักเก็บน้ำเพ่ือผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา 
   งบประมาณ  13,535,000 บาท โดยทุกโครงการที่เสนอน้ีมีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
   ห้าปี  พ.ศ.2561–2565 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจอหอ 
   รวมจำนวนโครงการทีเ่สนอเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสม  จำนวน 16 โครงการ  
   รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 30,912,800 บาท (สามสิบลา้นเก้าแสนหนึ่งหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

ประธานสภา ฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่  ที่จะให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
   2563  ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,912,800 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืนสอง 
   พันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามท่ีรองนายก อบต.ได้นำเสนอมา 
 

/ที่ประชุม... 
 

ที่ประชุม รับทราบ  และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ใหจ้่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  2563  
ครั้งที่  1  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  30,912,800 บาท (สามสิบลา้นเก้าแสนหนึ่งหม่ืนสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดทำโครงการตามที่นายก อบต.นำเสนอ  เน่ืองจากเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน  และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
 

ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา เป็นการปิดการประชุม
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  2562   
 
     ลงช่ือ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

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

.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธ์ิ) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
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............................................................................. 
(นายจำลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
                            

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
                           เมื่อวันที่………….ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
 ลงช่ือ......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                 (นายประยุง  ไขโพธ์ิ) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 


