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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 

วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พุทธศักราช  2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
************************************* 

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 2 - 
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. นายจำลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจำลอง      อินทร์โคกสูง 
9. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 - 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ดำโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 - 
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 

 

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...   
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9. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
10. นางสาวกัลยา  กุดั่น   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
11. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ 1.1) เรื ่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ 15 มีนาคม 

2564 รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงิน เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตาม
   รายละเอียดเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุมดังนี้ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
  รายงานสถานะการเงินสะสม 
  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 

   1. เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คงเหลือ  26,593,732.76 บาท 
   หัก ระหว่างปี 2564 จ่ายเงินสะสม 3 โครงการ 2,119,000 บาท 
   กัน ไว้สำหรับโครงการฯที่ได้รับอนุมัติและก่อหนี้แล้ว 4 โครงการ 5,714,000 บาท  
   คงเหลือเงินสะสม 18,760,732.76 บาท 
         2.รายงานสถานะเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หลังปิดบัญชีมี 
   ทุนสำรองเงินสะสมเหลือ 44,626,330.65 บาท มีเงินทุนสำรองเงินสะสมเหลือเกิน 
   ร้อยละ 15 ของข้อบัญญัติประจำปี 2564  (83,000,000×15%=12,450,000 บาท)  
   ส่วนที่เกิน 15% (44,626,330.65-12,450,000 บาท เหลือ 32,176,330.65) 
   จึงรายงานให้ที่ประชุมทราบค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 
    2564) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
   ประจำปี 2564  

ประธานสภา ฯ  ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  เมื่อสมัยประชุม
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564                   
   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2564 ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุม 
   เพ่ือดังกล่าว ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว และขอมติที่ประชุม
   รับรองรายงานการประชุม 

/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2564 อย่างเป็น
เอกฉันท์  จำนวน 11 เสียง โดยงดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา อบต.)  

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   

ประธานสภา ฯ  3.1)  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2564                     
ครั้งที่ 13 (หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โดยให้นายก อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุม 

 

นายก อบต. ด้วย อบต.จอหอ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 1,770,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม)และจะให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด 

นางกิติมาภรณ ์ ปลอดโคกสูง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง     องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และ
   มีความจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ  
   เป็นเงิน 1,770,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังนี้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 
   และสิ่งปลูกสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ  
   1.โครงการขยายผิวจราจรถนนรัตนภธิานฝั่งซ้ายทาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ขยายผิว
   จราจร คสล.ขนาดกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 700 เมตร ปูทับ
   ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมประมาณ 955 ตารางเมตร งบประมาณ 
   1,770,500 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
   โดยโอนลดจาก 
   - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  
   1,446,600 บาท 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าท่ีดินและสิ่ง 
   ปลูกสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  223,900 บาท 
   - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 100,000 บาท 
 จึงนำเรียนในที่ประชุมค่ะ 
 
 

        /ประธานสภา ฯ...   
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ประธานสภา ฯ  ตามท่ีกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในการขอรับการโอนงบประมาณตั้งจ่าย 
   รายการใหม่มีทั้งหมด 1 รายการ งบประมาณ 1,770,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ด
   หม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
   รายจ่าย  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ  2564 ครั้งที่ 13  
   ตามท่ีนายก อบต.เสนอ 

ที่ประชุม  รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบจำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   (ประธานสภา อบต.) อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวทั้งหมด 1 รายการ  
   งบประมาณ 1,770,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน)  ในหมวด
   รายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ  2564 ครั้งที่ 13 ตามที่นายก อบต.
   เสนอ 
ประธานสภา ฯ  3.2)  เรื่อง เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี
   งบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1  โดยให้คณะผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
   จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

รอง นายก อบต. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1  แจ้งว่าในเขตพ้ืนที่ตำบล
จอหอ  มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในพ้ืนที่  ตามโครงการหรือกิจกรรมที่มีอยู่ในแผนพัฒนาตำบล  ดังนั้น  จึงใคร่ขอเสนอโครงการ
ที่จำเป็นเร่งด่วน  และประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์โดยตรง  เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม  โดย
การพิจารณาเห็นชอบเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมนั้น  จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ 
ฯ กฎหมายกำหนด   

ประธานสภา ฯ การพิจารณาขอความเห็นชอบเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมนั้น  จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และ
ระเบียบ ฯ กฎหมายกำหนด  โดยจะให้ ปลัด อบต.เป็นคนชี้แจง 

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์ เผดิมวงศ์  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ตามหลักเกณฑ์ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 
ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับ
   ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
   แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตาม
   ระเบียบแล้ว 

 

/(3) ให้กันเงินสะสมสำรอง... 
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   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
   ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ี
   มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้
   ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา 

   ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
   ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายขาดเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง              
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว แต่ทั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วน
   ตำบลจอหอ  ได้อนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 และมีการ
   บริหารงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
   ปกครองส่านท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 โดยวิธีการโอน 
   งบประมาณไปแล้วนั้น แตย่ังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีความจำเป็นที่จะต้องจ่าย 
   นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และต้องเป็น
   กิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านบริการชุมชน 
   และสังคมหรือกิจกรรมที่เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการเพ่ือบำบัด
   ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีการกำหนดไว้ใน 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 89(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   

 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญรองนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ 
   2564 ครั้งที่ 1 
รอง นายก อบต. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1  แจ้งว่าในเขตพ้ืนที่ตำบล

จอหอ  มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในพ้ืนที่  ตามโครงการหรือกิจกรรมที่มีอยู่ในแผนพัฒนาตำบล  ดังนั้น  จึงใคร่ขอเสนอโครงการ
ที่จำเป็นเร่งด่วนและประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์โดยตรง  เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม  โดยการ
พิจารณาเห็นชอบเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมนั้น  จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ ฯ 
กฎหมายกำหนด  โดยรายละเอียด ปลัด อบต. เป็นคนชี้แจงไปแล้วนั้น จึงขอเสนอจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1 ที่ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว คือ 
คงเหลือเงินสะสม 18,760,732.76 บาท ที่สามารถใช้ได้ประจำปีงบประมาณ 2564  

 ณ 1 ตุลาคม 2563 ดังรายละเอียดที่ ผู้อำนวยการกองคลังรายงาน  และรองนายก อบต. 
 ได้เสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  2564   
 ครั้งที่ 1 เพ่ือจัดทำโครงการพัฒนาในพื้นที่ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,532,769.10 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบ

เก้าบาทสิบสตางค์) รายละเอียดดังต่อไปนี้  (ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม) 
/ โครงการจัดทำ... 
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   - โครงการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำดิบ เพื่ออุปโภคบริโภค โดยตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและ
   ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 
   1,353,369.10 บาท ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมงานดินขุดสระกักเก็บน้ำ  
- งานขายมูลดิน  ปริมาณ 57,947.96 ลบ.ม 
2. กิจกรรมงานดินถมแต่งคันสระกักเก็บน้ำ 
- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร ปริมาณ 5,933.08  ลบ.ม.  
- งานดินถมบดอัดแน่น ด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) ปริมาณ 5,933.08  ลบ.ม.  
3. กิจกรรมงานดินถม พื้นที่ว่าง โซน 1 
- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร ปริมาณ 2,402.43 ลบ.ม. 
- งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)ปริมาณ 2,402.43  ลบ.ม. 
4. กิจกรรมงานโรงสูบน้ำและอาคารระบายน้ำ 
- โรงสูบน้ำ(โรงเรือนแพ ลอยน้ำและอุปกรณ์) ปริมาณ 1 โรง 
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ ปริมาณ 1 งาน 
- งานท่อรับและส่งน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
- วางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 28 ท่อนปริมาณ 2 จุด 
- งานบันได ค.ส.ล. 
- งานบันได ค.ส.ล. ลงสระน้ำ ปริมาณ 1 แห่ง 
5. กิจกรรมจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
- เครื่องสูบหอยโข่ง 12.5 แรงม้า  380 V.AC. ปริมาณ 2 ตัว 
- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำ 2 ชั้นพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตก/เกินสามารถควบคุมการไหลน้ำ
และทำงานแบบตั้งเวลาได้ 24 ชั่วโมง วงจร Star-delta สามารถควบคุมการทำงานปั๊มน้ำได้ 
2 ชุด ปริมาณ 1 ตู้   

   2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดาบจวบ – บ้านนายอุ่น หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ขนาด
   กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 107 เมตร งบประมาณ 280,000 บาท 
   โดยตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านศาตรา – เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 128 เมตร งบประมาณ 428,000 บาท 
   โดยตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 
 

 /4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. … 
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   4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยนางสมนึก หมู่ที่ 8 บ้านสระ 
   ธรรมขันธ์ ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 118 เมตร 
   พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ระยะทางประมาณ  
   118 เมตร งบประมาณ 462,400 บาท โดยตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 
   สิ่งสาธารณูปโภค  
   5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู นางสมนึก-แยกหนองม่วง  หมู่ที่ 8 บ้านสระ
   ธรรมขันธ์ รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางประมาณ  
   261 เมตร งบประมาณ 600,600 บาท โดยตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
   สาธารณูปโภค  
   6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านสำโรง ตอนคลองชลประทาน – คลองจาน หมู่ที่ 9 
   บ้านสำโรง ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
   งบประมาณ 911,900 บาท โดยตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
   โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
   สาธารณูปโภค  
   7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยพัฒนา 7 – ถนนศาลตาปู่ หมู่ที่ 11 
   บ้านกรูดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ระยะทางประมาณ  
   270 เมตร งบประมาณ 496,500 บาท โดยตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
   สาธารณูปโภค  
   โดยทุกโครงการที่เสนอนี้มีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  
   ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   รวมจำนวนโครงการที่เสนอเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน 7 โครงการ  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,532,769.10 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาท- 
   สิบสตางค์) 
ประธานสภา ฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่  ที่จะให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
   2564  ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,532,769.10 บาท (สีล่้านห้าแสนสามหม่ืนสองพันเจ็ดร้อย
   หกสิบเก้าบาทสิบสตางค์) ตามท่ีรองนายก อบต.ได้นำเสนอมา 
 

ที่ประชุม รับทราบและมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา 
อบต.) ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครัง้ที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 
4,532,769.10 บาท (สีล่้านห้าแสนสามหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสตางค์)  

 เพ่ือจัดทำโครงการตามที่นายก อบต.นำเสนอ  เนื่องจากเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 

/นายเรวัตร  ยันต์จอหอ... 
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นายเรวัตร  ยันต์จอหอ ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลังเสนอว่ามีเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   จอหอ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หลังปิดบัญชีมีทุนสำรองเงินสะสมเหลือ  
   44,626,330.65 บาท มีเงินทุนสำรองเงินสะสมเหลือเกินร้อยละ 15 ของข้อบัญญัติประจำปี 
   2564  (83,000,000×15%=12,450,000 บาท)  
   ส่วนที่เกิน 15% (44,626,330.65-12,450,000 บาท เหลือ 32,176,330.65 บาท) 
   ซึ่งสามารถนำมาใช้บริหารงานในกิจการที่เป็นสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
   จำนวน 32,176,330.65 บาท แต่ในรายละเอียดนั้นจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
   เป็นผู้ชี้แจง 
ปลัด อบต.  นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ตามหลักเกณฑ์  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
   รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

  ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย 
  แล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำ
เงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบและร่วมกันพิจาณาโครงการที่จะใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ 2564 
   ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  

ประธานสภา ฯ  เสนอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมใน
   ปีงบประมาณ 2564 
นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอชี้แจง 
ผอ.กองช่าง โครงการที่จะใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ 2564 โดยมีทั้งหมด 3 โครงการ 

งบประมาณท้ังสิ้น 2,184,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม) 

   1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายกลางบ้านฝั่งซ้ายทางตอนรัตนพิธาน – 
   ซอยพัฒนา 5 หมู่ที่ 11 บ้านกรูด รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
   ระยะทางประมาณ 475 เมตร งบประมาณ 1,090,700 บาท 
   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านนายสายัณห์–บ้านนางประจวบ  
   หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
   ระยะทางประมาณ 73 เมตร งบประมาณ 169,300 บาท 

/3.โครงการปรับปรุงถนน คสล. … 
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   3.โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเจนจบทิศ หมู่ที่ 15 
   บ้านหนองกระดังงา ปรับปรุงุถนน คสล. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง  
   5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางประมาณ 693 เมตร  
   พ้ืนที่รวมประมาณ 3,465 ตารางเมตร งบประมาณ 924,400 บาท 
   ซึ่งทั้ง 3 โครงการที่จะขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายใน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค และเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับ
   ความเดือดร้อนและได้ส่งใบคำร้องขอให้ อบต.ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จึงนำเรียนที่
   ประชุมค่ะ 
 

ประธานสภา ฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่ที่จะใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ 
   2564  ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,184,400 บาท ตามท่ีรองนายก อบต.ได้นำเสนอมา 
 

ที่ประชุม รับทราบและมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา 
อบต.) ให้ใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน  

 2,184,400 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดทำโครงการตามที่
รองนายก อบต.นำเสนอ  เนื่องจากเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  และประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
ประธานสภา ฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา  ซึ่งเป็นการปิดการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
 

     ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
     (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่............................ พ.ศ. 2564 
 

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

.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 

............................................................................. 
(นายจำลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 

   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
                เมื่อวันที่……………………………  พ.ศ.2564 

 

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


