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/เริม่ประชุมเวลา… 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  2563 
วันพุธที่ 18 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 นายประคอง    หม่อมกระโทก 
6. นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 - 
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 - 
11. นายสุรพล       ด าโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 - 
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. นายพรีะบูลย์    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. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นางอ าพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าส านักปลัด 
6. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาววัชรี  เขยนอก  คร ู
8. นางราตรี ถิ่นโคกสูง   คนงานทั่วไป 
9. นายรังสรรค์  ชั้นกลาง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
10. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ า  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
11. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00  นำฬิกำ 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำนสภำ ฯ 1.1) เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563  ณ 31 กรกฎาคม 

2563 รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดเอกสารที่แจกให้ 
   ในที่ประชุมดังนี้ 
   งบทดลอง  ณ 30 กันยำยน 2563  ประกอบด้วย 
   งบแสดงสถำนะทำงกำรเงิน (ณ 30 กันยำยน  2563) 
   ทรัพย์สินตำมงบทรัพย์ 85,921,560.43 บำท 
   สินทรัพย์ 
    สินทรัพย์หมุนเวียน 
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร  86,842,149.83 บาท 
     เงินฝากกระทรวงการคลัง         21,100.00 บาท 
     รายได้จากรัฐบาลค้างรับ     3,800,000.00 บาท 
     ลูกหนี้ค่าภาษี          14,500.88 บาท 
     ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ          53,380.00 บาท 
     ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     178,738.84 บาท 
     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   90,909,869.55 บำท 
   รวมสินทรัพย์      90,909,869.55 บำท 
    ทุนทรัพย์สิน     85,921,560.43 บำท  
    หนี้สิน 
    หนี้สินหมุนเวียน 
     รายจ่ายค้างจ่าย      17,667,836.06 บาท 
     เงินรับฝาก          2,021,970.08 บาท 
     รวมหนี้สินหมุนเวียน     19,689,806.14 บำท 
    รวมหนี้สิน     19,689,806.14 บำท 
   เงินสะสม 
    เงินสะสม     26,593,732.76 บาท 
    เงินทุนส ารอง     44,626,330.65 บาท 
    รวมเงินสะสม     71,220,063.41 บาท 
   รวมหนี้สินและเงินสะสม     90,909,869.55 บำท 
     
 

/ประเภททรัพย์สิน... 
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  งบทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 

ประเภททรัพย์สิน รำคำทรัพย์สิน 2563 แหล่งที่มำของทรัพย์สิน ปี 2563 
ชื่อ จ ำนวนเงิน 

ก.อสังหำริมทรัพย์ 
ที่ดิน 
ที่ดินที่มีกรรมสิทธ์ 
อาคาร 
อาคารส านักงาน 
อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 
 
สิ่งปลูกสร้าง 

สิ่งปลูกสร้าง 
ข.สังหำริมทรัพย์ 
ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑส์ านักงาน 
ครุภัณฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง 
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 
ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
ครุภัณฑก์ารเกษตร 
ครุภัณฑก์่อสร้าง 
ครุภัณฑส์ ารวจ 
ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑก์ารศึกษา 
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 
ครุภัณฑก์ีฬา 
ครุภัณฑ์สนาม 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

รวม 

 
 

16,425,130.00 
 

2,725,000.00 
11,182,500.00 

 
 

4,411,200.00 
 
 

 6,309,206.33 
24,483,001.00 

 
3,777,039.97 

689,386.00 
1,514,560.00 
3,589,400.00 
1,604,775.00 

80,999.13 
 

2,970,632.00 
47,250.00 

293,326.00 
4,692,135.00 
1,053,020.00 

73,000.00 
- 

 
รายได้ 
เงินสะสม 
รับโอน 
เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 
เงินกู้ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
รวม 

 
59,643,510.43 
24,226,000.00 
2,052,050.00 

- 
- 
- 
- 

85,921,560.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,921,560.43 85,921,560.43 
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1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ 

และเงินอ่ืนใดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง 

รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพ่ือเป็นการให้บริการ

สาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น 

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท 

/เงินฝากธนาคาร... 

 
   เงินฝำกธนำคำร ปี 2563 

  
 ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  
 เลขที่ 341-0-02616-9   78,799,022.68 บาท 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
          ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-021-2-56106-7 2,234,232.97 บาท 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
          ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-021-2-66062-3 808,894.18 บาท 
          ธนาคารออมสิน  ประเภทเงินฝากประจ า                
          เลขที่ 30-003-6-83719-7                                5,000,000.00 บาท 
รวม  86,842,149.83  บำท                                                          

 
เงินฝำกกระทรวงกำรคลัง ปี 2563 
                     เบี้ยยังชีพผูพิ้การเหลือจ่าย  ปี 2563                       2,400.00  บาท 
                     เบี้ยยังชีพผูสู้งอายเุหลือจ่าย  ปี 2563                    18,700.00  บาท 
           รวม  21,100.00 บำท 
รำยได้จำกรัฐบำลค้ำงรับ 

 โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       3,800,000.00 บาท 
                       รวม  3,800,000.00 บำท 
                             ลูกหนี้ค่ำภำษี ประจ ำปี 2563 
                                                    ลูกหนี้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน 105  จ านวนเงิน  14,500.88 บาท 
                             รวม  105 รำย  รวม  14,500.88  
                             ลูกหนี้รำยได้อื่นๆ 
                                                   ค่าขยะ                                              53,380.00 
                                        รวม                                                                 53,380.00 
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ลูกหนี้เงินทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน 
            ชื่อ-สกุล ผู้ยืม                                   โครงการที่ยืม                                           จ านวนเงิน 
กลุ่มเกษตรกรบ้านกรูด หมู่ที่ 11      เลขท่ีสัญญากู้เงิน 01/2561-กลุ่มเกษตรกรบ้านกรูด หมู่ที่ 11      60,000.00 
นางประยูร  ใจอารีย์                    เลขที่สัญญากู้เงิน 02/2560-กลุ่มเกษตรกรท านา หมู่ที่ 7           20,000.00 
นางไปล่  เสดโคกสูง                    เลขที่สัญญากู้เงิน 01/2560-กลุ่มเลี้ยงปลาน้ าจืด หมู่ที่ 15          40,000.00 
นายจรูญ  เตียงช่างรัมย์                เลขที่สัญญากู้เงิน 3/59-กลุ่มเกษตรกรผู้ท านา                        20,000.00 
                                            บ้านสระตาราช หมู่ที่ 12 
นายชูชีพ  คชสาร                       เลขที่สัญญากู้เงิน 01/2559-กลุ่มเลี้ยงปลา ม.2 บ้านกล้วย          22,738.84 
นายเชิด  บุญเพ็ง                       เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มพัฒนาพันธุ์ข้าวเกษตรกรท านา     16,000.00 
                                            บ้านหนองออก หมู่ 10 
                                        รวม      178,738.84 
รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย  ปี 2563 

แหล่งเงิน             แผนงำน งำน หมวด              ประเภท โครงกำร จ ำนวนเงิน 
เงินงบประมาณ     

 
  

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
  

งานบริหารทั่วไป 
 
  

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 435,670.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 965,190.52 

เงินงบประมาณ     แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซลล์)ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ ากวา่ 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ – 
แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน(ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

854,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอจ านวน 4 จุด หมู่ที่ 2,6,11,12 

499,700.00 

เงินงบประมาณ                           
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 257,340.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 215,936.70 

เงินงบประมาณ     แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 58,080.00 

เงินงบประมาณ      แผนงานการศึกษา 
 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 67,240.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสริม ( นม )  703,978.84 
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แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภท โครงกำร จ ำนวนเงิน 

เงินงบประมาณ     แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 105,200.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาณกระบอกสบูไม่ต่ ากวา่ 
6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย จ านวน 1 คัน(ตามบญัชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

2,400,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานเคหะสถาน
และชุมชน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 209,850.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานเคหะสถาน
และชุมชน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง  562,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานเคหะสถาน
และชุมชน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างหลังคา
เอนกประสงค์ด้านหน้าหอประชุม 
อบต.จอหอ หมู่ที่ 12 

2,400,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานเคหะสถาน
และชุมชน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าจ้างที่ปรึกษา 500,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 275,450.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอย
สุพจน์ หมู ่10 บ้านหนองออก 

294,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล ถนนสายกลางบ้านฝั่งซ้าย
ทาง ตอนซอยพัฒนา 5 ถนนเลี่ยง
เมือง หมู่ที่ 11 บ้านกรูด  

843,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอย
นายสุข-นางปิ๊ก หมู่ 10 บา้นหนอง
ออก 

162,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล หน้า
ศาลตาปู่ หมู่ที ่11 บ้านกรูด 

497,700.00 
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แหล่งเงิน แผนงำน งำน หมวด ประเภท โครงกำร จ ำนวนเงิน 
เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม

และการโยธา 
งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
พร้อมเชื่อมทางหลวง ทางเข้า
หนองม่วง หมู่ที่ 8 บ้านสระ
ธรรมขันธ ์

459,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยนายทองนาค หมู่ 10 
บ้านหนองออก 

199,700.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอจ านวน 1 จุด 

375,000.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บ้านผู้ใหญห่มู่ 8 บ้านสระ
ธรรมขันธ ์

121,200.00 

เงินงบประมาณ     แผนงานอุสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า หน้าศาลตาปู่ หมู่ 11 
บ้านกรูด 

406,600.00 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกจิ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่บา้นหนอง
กระดังงา หมู่ 15 

3,800,000.00 

รวม                                                17,667,836.06 
       

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
หมำยเหตุประกอบงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
เงินรับฝำก                                                                                                 ปี 2563 
     เงินรับฝากภาษหีัก ณ ที่จ่าย                                                                          68,411.67       
       เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5 %                                          13,649.26 
       เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6 %                                            5,390.00 
       เงินรับฝากประกันสัญญา                                                                             732,508.00 
       เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                                                          161,178.13 
       เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                      - 
       เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุนชน                                                         987,633.02 
       เงินรับฝากอื่นๆ 
ค่าชดใช้ความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า                     50,200.00                                         50,200.00 
โครงการตรวจวัดพัฒนาการเด็กปฐมวยั                                               -                                             1,781.52 
โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ                                  -                                             575.52 
โครงการป้องกันเด็กจมน้ า                                                              -                                                2,715.52 
เงินโครงการช่วยเหลือ เยยีวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซ่ึงได้รับผล 
กระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019                     3,000.00                                                - 
เงินอุดหนุนโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพต าบล ปี 2560                         -                                              40,450.00 
ประกันสัญญา                                                                           -                      53,200.00              68,105.00 
 
รวม                                                                                                           2,021,970.08 
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/เงินสะสม... 
 
 
 
             เงินสะสม 

     2561 
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 
          รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
          หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
          (เงินทุนส ารองเงินสะสม) 
บวก   รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 
           รายจ่ายค้างจ่าย 
           รับคืนเงินสะสม 
หัก      ยกเลิกลูกหนี้ภาษีป้าย 
           จ่ายขาดเงินสะสม 
 
เงินสะสม ณ 30 กันยำยน 2561 

14,090,283.49 
16,231,233.55 

 
4,057,808.39 

12,173,425.16 
925,278.08 
34,577.70 
11,922.00                        

9,027,131.10    
4,094,227.84 

18,184,511.33 
   เงินสะสม ณ 30 กันยำยน 2561  ประกอบด้วย 

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  0.00 
2. เงินฝากกองทุน    0.00 
3. ลูกหนี้ค่าภาษี    0.00 
4. ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ    0.00 
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ท่ีช าระหนี้แล้ว  0.00 



10 
 

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) 
6. เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 18,184,511.33 บาท 

               รวม  18,184,511.33 บำท 

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  2,662,100.00 บาท  
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายที่แจกให้ในที่ประชุม 

   รำยจ่ำยจริงประจ ำปีงบประมำณ 2561 
   - งบกลาง      จ านวน  14,380,148.89 
บาท 
   - เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     จ านวน   2,457,372.00  
บาท 
   - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     จ านวน  14,626,194.00  
บาท 
   - ค่าตอบแทน      จ านวน   1,806,696.00  
บาท 
   - ค่าใช้สอย      จ านวน   9,696,135.44  
บาท 
   - ค่าวัสดุ      จ านวน   7,843,408.00  
บาท 
   - ค่าสาธารณูปโภค     จ านวน     926,598.25  
บาท 
   - ค่าครุภัณฑ์      จ านวน   2,688,620.53  
บาท 

/- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง… 
 
 

 
   - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     จ านวน   9,446,750.00  
บาท 
     - รายจ่ายอื่น      จ านวน   18,000.00  บาท 
   - เงินอุดหนุน      จ านวน    2,770,051.35 
บาท 
   - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ 
     เฉพาะกิจ)      จ านวน    3,800,000.00 
บาท 
   - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินสะสม)     จ านวน    9,027,131.10 
บาท                     
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                         รวมทั้งสิ้น 79,487,106.00 บำท (เจ็ดสิบเก้ำล้ำนสี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกบำท
ถ้วน) 
   รำยรับจริงประจ ำปีงบประมำณ 2561 

- ภาษีอากร      จ านวน    6,833,960,01 
บาท 

- ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   จ านวน    2,555,671.87 
บาท 

- รายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน      570,867.90 
บาท 

- รายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน        28,890.00 
บาท 

- ภาษีจัดสรร      จ านวน  49,858,359.67 
บาท 

- เงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน  23,043,459.00 
บาท 

- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ             จ านวน   3,800,000.00 
บาท       รวมท้ังสิ้น  86,691,208.45 บำท (แปดสิบหกล้ำนหกแสนเก้ำหมืน่หนึ่งพันสองร้อยแปดบำทสี่สิบ

ห้ำสตำงค์) 

   จะเห็นว่าในปีงบประมาณ 2561 มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายและสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 
   ในปีงบประมาณ 2561 
 
 

นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 30 กันยายน  2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.สถานะการเงินการคลัง ณ 30 กันยายน  2563 (องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ) 
   11. งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม  

พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 91,496,450.11 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 20,379,419.95 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 42,958,707.09 บาท 

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

   จ านวน 9 โครงการ รวม 1,073,446.00 บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  

                                 รวม  2,400,000.00 บาท 
   2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ  2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 

(1) รายรับจริง จ านวน 71,248,442.40 บาท ประกอบด้วย 
                               - หมวดภาษีอากร      จ านวน 2,525,733.00  บาท 
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    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 1,589,012.70 บาท 
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จ านวน   755,259.69 บาท 
    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จ านวน   244,920.00 บาท 
    - หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน 41,177,453.01 บาท 
    - หมวดเงินอุดหนุน      จ านวน 24,956,064.00 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            จ านวน  49,905.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง จ านวน 48,226,016.63 บาท ประกอบด้วย 
    - งบกลาง    จ านวน   13,343,934.00 บาท 
    - เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   จ านวน    2,031,500.00 บาท 
    - เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน   12,530,308.00 บาท 
    - ค่าตอบแทน    จ านวน      786,485.00  บาท 
    - ค่าใช้สอย    จ านวน    8,732,523.50 บาท 
    - ค่าวัสดุ    จ านวน    7,046,912.96 บาท 
    - ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน       787,905.09 บาท 
    - ค่าครุภัณฑ์    จ านวน     1,015,988.08 บาท 
    - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน       292,965.00 บาท 
    - เงินอุดหนุน    จ านวน     1,747,400.00 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 49,905.00 บาท 
   (5) รายจ่ายจากเงินสะสม    จ านวน       14,912,600.00 บาท 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/ประธานสภาฯ... 

ประธำนสภำฯ  1.2) เรื่อง รำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลังกิจกำรประปำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
   ณ 31 กรกฎำคม 2563  รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
 

นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
   ณ 31 กรกฎาคม 2563 ณ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.สถำนะกำรคลัง 
   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563  กิจการประปาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  5,598,086.69 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน   1,608,728.51 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  2,380,665.96 บาท 
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1.1.4 รายการที่ได้กันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม0.00บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ านวน 0.00 บาท 
   2.กำรบริหำรงบประมำณ  ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
   (1)  รำยรับจริง  จ ำนวน 5,860,607.20 บำท  ประกอบด้วย 
   ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกมำตรวัดน้ ำ  จ านวน 5,655,782.00 บาท 
   - ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตนวัดน้ า   จ านวน  5,046,102.00    บาท 
   - อัตราค่าบริการ     จ านวน     609,680.00   บาท 
   - ค่าจ าหน่ายน้ าประปาจากธารน้ า   จ านวน             0.00 บาท 
   ค่ำติตั้งมำตรวัดน้ ำใหม่    จ ำนวน     156,000.00 บำท 
   - มาตรวัดน้ า     จ านวน        83,400.00  บาท 
   - ค่าตรวจ     จ านวน         12,600.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมติดตั้ง    จ านวน         20,400.00  บาท 
   - ค่าบรรจบต่อเมน    จ านวน         28,800.00  บาท 
   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   จ ำนวน          8,700.00  บำท 
   รำยได้เบ็ดเตล็ด     จ ำนวน             200.00  บำท 
   ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร    จ ำนวน        39,925.20  บำท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 0.00 บาท 
   (3)  รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 4,936,399.62  บำท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง     จ านวน         9,400.00  บาท 
   - งบบุคลากร     จ านวน      200,000.00  บาท 
   - งบด าเนินงาน     จ านวน    4,726,999.62  บาท 
 

/- งบรายจ่ายอื่น... 
   - งบรายจ่ายอื่น     จ านวน         0.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน     จ านวน                0.00  บาท 
   (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 0.00 บาท 
   (5)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม  จ านวน 0.00บาท 
   (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ านวน 0.00บาท 
   (7) รำยจ่ำยท่ีจำกจำกเงินกู้ จ านวน 0.00บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี  2        เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (เม่ือเมื่อวันพุธที่ 30 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 
                               2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
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ประธำนสภำ ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  ซึ่งได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี  2562  อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน  13  เสียง  โดยงด
ออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำ ฯ - เรื่อง  กำรสรรหำผู้แทนสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด 
 ได้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสภำฯ 
  ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 

๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้ก าหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้น
กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด เป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบ ในการ
สอดส่องและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  โดยที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปีนับแต่วันที่ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด ซึ่งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
นครราชสีมา  ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 และจะต้องมี
การด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบฯ  

 
 

/รายละเอียดปรากฏ... 
 
 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อให้เป็นไปตามนัยระเบียบฯ ดังกล่าว ปลัดส านัก 
 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555      

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยให้จังหวัดด าเนินการเพื่อสรร
หาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒ 

  ในการนี้ อ าเภอเมืองนครราชสีมาจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ         
จัดประชุมสมาชิกเพ่ือคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จ านวน 1 คน เพ่ือจะเป็นผู้แทนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอในการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และจัดส่งรายชื่อในวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่ง
รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา และระเบียบฯ ที่แจกในที่ประชุม 
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ที่ประชุม รับทราบ   
 

ประธำนสภำ ฯ เสนอให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จ านวน 1 คน 
 โดยมีผู้รับรอง 2 คน เพื่อจะเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอในการ

คัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไป 
 

นำงเนำวรัตน์   ยันต์จอหอ ขอเสนอ นายจ าลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  
สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 12 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
 1.นายประเสริฐ  ยี่จอหอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
 2.นายยนต์  พลายหมื่นไวยสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
 

ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอในการ
คัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอีก 

 

ประธำนสภำ ฯ ในเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ            
ในการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอีก สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอจึงขอส่งชื่อ นายจ าลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
เป็นตัวแทนเข้ารับการสรรหาระดับอ าเภอต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ   

 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 - ไม่มี  
 

ประธำนสภำ ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.00  นาฬิกา  
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 
 

/คณะกรรมการ… 
 

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ด าโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
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............................................................................. 
(นายจ าลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
                               เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 

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

                                               (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 


