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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  2563 

วันจันทร์ที่  3  เดือนกุมภำพันธ์  พุทธศักรำช  2563 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต 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 ๒ นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๖ นายประคอง    หม่อมกระโทก 
6. นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๘ นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๘ นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๙ นายยนต์        พลายหมื่นไวย 
9. นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๙ นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๐ นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ด าโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๐ นายสุรพล       ด าโพธิ์ 
12. นายจรูญ        พร้อมจะบก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๑ นายจรูญ        พร้อมจะบก 
13. นายทองใบ      ถนอมผิว สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๒ นายทองใบ      ถนอมผิว 
14. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๒ นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ 
15. นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๕ นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ 
16. นายขวัญเพชร   พูนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๕ นายขวัญเพชร   พูนกลาง 
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. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางลินิน  พูนพล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางสาวธัญญ์ธวัล  พงษ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ  09.00  นำฬิกำ 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำนสภำ ฯ 1.1) เรื่อง  พนักงำนส่วนต ำบลโอน – ย้ำย   
   - นางดาวเรือง  ยางไธสง  ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ  สังกัด ส านักงานปลัด            
         เทศบาลต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  
          นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
          อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 2 มกราคม  2563 
 1.2) กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งโดยกำรจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหำ 
 กำรขำดแคลนน้ ำดิบในกำรผลิตน้ ำประปำ  
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1

จัดซื้อที่ดินในการจัดเก็บน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปาซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน จ านวน 13 ไร่ 2 งาน 
14 ตารางวา เป็นเงิน 13,535,000 บาท ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ซึ่ง
ในตอนนี้อยู่ในขบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง แต่ในตอนนี้ทางกิจการประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอ ขาดแคลนน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ขาดแคลน
น้ าในการอุปโภค บริโภค จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกฯช่วยประสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านรับรู้ จัดหาภาชนะในการกักเก็บน้ าและช่วยกันประหยัดน้ า 

 ประธำนสภำฯ  1.3)  เรื่อง รำยงำนสถำนะกำรเงินกำรคลังกิจกำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ   
ซึ่งจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
 

นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ตามรายละเอียดดังนี้ 
   รำยรับจริง ณ 31 มกรำคม 2563  เป็นจ ำนวนเงิน 2,330,267.24  บำท 
   -ค่าจ าหน่ายน้ าประปาจากมาตรวัดน้ า 2,249,507.00  บาท 
   -ค่าเช่ามาตรวัดน้ า       57,000.00  บาท 
   -ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน         3,600.00  บาท 
   -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      19,960.24  บาท 
   -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           200.00  บาท 
   ข้อมูลเงินสะสม/ส ำรองจ่ำยที่จ ำเป็น ณ 31 มกรำคม 2563  รำยละเอียดดังนี้ 

- เงินสะสม ณ 30 มกราคม 2563   1,608,728.51  บาท 
  - หักเงินเดือน จ านวน 3 เดือนๆละ 20,000 บาท      60,000.00  บาท  
  - หักเงินส ารองกรณีเกิดสาธารณภัย 10% ของ  
    ค่าใช้จ่ายงบประมาณปี 2563      780,000.00  บาท 
  - เงินสะสมสามารถน าไปใช้ได้      768,728.51  บาท 

/เงินทุนส ารอง… 
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   เงินทุนส ำรองเงินสะสม ณ 12 มกรำคม 2563   2,380,665.96 บำท  
   -กันเงิน 15% ของงบประมาณรายจ่ายปี 2563  
   (7,800,000 x 15%)      1,170,000.00 บาท   
   -คงเหลือเงินส ารองเงินสะสม      1,210,665.96 บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันพุธที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
2562) 

ประธำนสภำ ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่  2  ประจ าปี  2562 ซึ่งได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว  ให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่  2  ประจ าปี  2562  อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน  15  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)   

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำ ฯ  3.1)  เรื่อง  กำรก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ  ประจ ำปี  2563  

เสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ  
ประจ าปี  2563 

เลขำนุกำรสภำ ฯ นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ได้เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสภา ฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 ข้อ 21 จะต้อง
ก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  อย่างน้อย  2  สมัย  คือ  สมัยแรกเดือน  
กุมภาพันธ์  และอีกสมัยเดือน  สิงหาคม  หรืออาจจะก าหนดหลายสมัยก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่
สมัย  โดยจะต้องมีระยะเวลาการประชุมสมัยหนึ่งไม่เกิน  15  วัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

นำยสงวน แป้นคงพะเนำว์  ขอเสนอ ให้ที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมเป็น 4 สมัยเหมือนปี 2562 และก าหนดห้วงเวลา
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 15       เดียวกัน  โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
       1.นางสมบัติ  เม่ากรูด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
                2.นายยนต์    พลายหมื่นไวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
 

   
/ประธานสภา ฯ... 
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ประธำนสภำ ฯ ไม่มีผู้ใดเสนอสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหออีก จึงเสนอที่ประชุมสภา ฯ   
ได้ร่วมกันลงมติ  ก าหนดสมัยการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2563 

ที่ประชุม รับทราบ  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   ให้ก าหนดสมัยประชุม
สภา ฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2563  จ านวน  4  สมัย  คือ 

1.  สมัยสำมัญสมัยท่ี  1  ระหว่ำงวันที่ 1–15 กุมภำพันธ์ 2563 
2. สมัยสำมัญสมัยท่ี  2  ระหว่ำงวันที่ 16–30 พฤษภำคม 2563 
3. สมัยสำมัญสมัยท่ี  3  ระหว่ำงวันที่ 1–15 สิงหำคม 2563 
4. สมัยสำมัญสมัยท่ี  4  ระหว่ำงวันที่ 15-29 พฤศจิกำยน 2563 

และก าหนดการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  2564  สมัยที่  1  ระหว่างวันที่ 1 – 
15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 

ประธำนสภำ ฯ  3.2)  เรื่อง  พิจำรณำขอควำมเห็นชอบจัดท ำโครงกำรปรับปรุงระบบผลิต  
   น้ ำประปำขนำด 50 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้ำนกล้วย หมู่ที่  2  เป็นจ านวนเงิน  
   1,581,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กิจการประปา) เป็นจ านวน 700,000 บาท  
   (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และน าเงินส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายในกิจการประปา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 881,000 บาท โดยให้ท่านนายกเป็นผู้ชี้แจงครับ 
นำยก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอได้อนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ประจ าปีงบประมาณ  2561 ครั้งที่ 1   
   เพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาขนาด 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน 
   กล้วย  หมู่ที่  2 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  
   โดยตั้งจ่ายแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
   งบประมาณ  2561  ครั้งที่  1 (กิจการประปา)  (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
   จ านวน 500,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,600,000 บาท  เมื่อสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
   ครั้งที่  3  ประจ าปี  2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 แต่ยังไม่ได ้
   ด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
   การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (4)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
   ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
   ดังนั้นโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาขนาด 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกล้วย 
   หมู่ที่ 2 จึงตกพับไป  
   แต่โครงการดังกล่าวยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ  ในปัจจุบัน

ประชากรในต าบลจอหอได้เพ่ิมปริมาณมากข้ึน และได้มีการขยายการสร้างบ้านจัดสรร             
/ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก... 
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 ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าในการอุปโภค -บริโภค เพราะการผลิต
น้ าประปาบ้านกล้วย  หมู่ที่  2 ในปัจจุบันน้ าไม่เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค ของประชากร
ที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาบ้านกล้วย  หมู่ที่  2 ให้สามารถ
ผลิตน้ าให้เพียงพอและสะอาด ดังนั้น จึงใคร่ขอเสนอโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน และประชาชน 

 ในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น1,581,000 บาท ส่วนเรื่องโครงการฯ
และงบประมาณจะให้ ผอ.ช่าง และ ผอ.คลัง ชี้แจงรายละเอียด จึงน าเรียนในที่ประชุมครับ 

ประชุม รับทราบ 
ประธำนสภำ เชิญผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงงบประมาณแหล่งที่มาของ

งบประมาณและรายละเอียดโครงการครับ 
นำงกิตติมำภรณ์  ปลอดโคกสูง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอรายงานว่าถ้า
ผอ.กองช่าง          จะด าเนินโครงการนี้ต้องได้รับงบประมาณจากสองแหล่งงบประมาณคือ  1.จากเงินสะสมของ
           กิจการประปาและ 2.เงินทุนส ารองเงินสะสม  ซึ่ง ผอ.กองคลังได้รายงานเบื้องต้นแล้ว 
นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ตามท่ีดิฉันได้        
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินของกิจการประปาไปแล้วเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
   สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนดคือ 
   1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
   รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
   เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง 
   เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
   ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
   ตามระเบียบแล้ว 
   (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
   ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี
   ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  
   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้
   ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา  
   ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
    ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน 
   การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
   2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
   รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 

/ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ... 
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    ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กัน
   ยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  

   (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1  
  ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการ
  จังหวัด  
   (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
  สิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อาจน าเงินทุนส ารอง เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1)  
  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ประชุม รับทราบ 
ประธำนสภำ ฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่ ที่จะจัดท าโครงการปรับปรุงระบบผลิต 
   น้ าประปาขนาด 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกล้วย หมู่ที่  2  เป็นจ านวนเงิน  
   1,581,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กิจการประปา) เป็นจ านวน 700,000 บาท  
   (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และน าเงินส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายในกิจการประปา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 881,000 บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบและมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดท าโครงการปรับปรุงระบบผลิต  
   น้ าประปาขนาด 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกล้วย หมู่ที่  2  เป็นจ านวนเงิน  
   1,581,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กิจการประปา) เป็นจ านวน 700,000 บาท  
   (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และน าเงินส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายในกิจการประปา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 881,000 บาท เพ่ือจัดท าโครงการตามที่นายก อบต. 
   น าเสนอเนื่องจากเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและประชาชนได้รับประโยชน์ 
   โดยตรง 
ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธำนสภำ 4.1) เรื่อง การช าระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี  2563 เชิญผู้อ านวยการกองคลัง

ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นำงสำวชลิดำ  ศรีพิมำย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอชี้แจง 
   รายละเอียดเกี่ยวกับการช าระภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี  2563 ตามพระราชบัญญัติ
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่อยู่
   ระหว่างด าเนินการจัดท าประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งข้อมูลให้ผู้เสีย
   ภาษีทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส ารวจ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการ
   ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครอบถ้วน โดยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งแนว
   ทางการบันทึกรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   
 
              

   /ถือปฏิบัติ... 
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   ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันก่อนที่จะด าเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการ
   กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือลดภาระ     
   ของประชาชนในการยื่นค าร้อง ขอแก้ไขรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดขั้นตอน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้
   เสียภาษีทราบ  
    เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ มีประสิทธิภาพถูกต้อง
   ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนด และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น
   มาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซักซ้อมแนวทางด าเนินงานตาม
   พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษี
   ภาษีในปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 – 20.30 น. จึงขอรับรับการ
   สนับสนุนจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านละ 1 คน ประชาชนทุกครัวเรือนและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   ผู้รับผิดชอบส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลจอหอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทุกครัวเรือนๆ
   ละ 1 คนเข้าร่วมประชุม มีก าหนดการดังนี้ 
   วันที่ 17 ก.พ.2563 ม.10 ศาลาประชาคมบ้านหนองออก 
   วันที่ 18 ก.พ.2563 ม. 9  ศาลาประชาคมบ้านส าโรง 
   วันที่ 19 ก.พ.2563 ม.2 ศาลาประชาคมบ้านกล้วย 
   วันที่ 20 ก.พ.2563 ม.11 ศาลาประชาคมบ้านกรูด 
   วันที่ 21 ก.พ.2563 ม.12 ศาลาประชาคมบ้านสระตาราช 
   วันที่ 24 ก.พ.2563 ม.6 ศาลาประชาคมบ้านระกาย 
   วันที่ 25 ก.พ.2563 ม.7 ศาลาประชาคมบ้านบึงทับช้าง 
   วันที่ 26 ก.พ.2563 ม.8 ศาลาประชาคมบ้านสระธรรมขันธ์ 
   วันที่ 27 ก.พ.2563 ม.15 ศาลาประชาคมบ้านหนองกระดังงา 
   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันค่ะ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธำนสภำ ฯ  4.2 เรื่อง  รำยงำนกำรติดตำมและด ำเนินโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประ 
   ประมำณ 2563  

เสนอให้ผู้อ านวยการกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ได้เป็นผู้ชี้แจงรายงานการ
ติดตามและด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 ว่าอยู่ในขั้นตอน
ไหนด าเนินการแล้วเสร็จหรือยัง รวมทั้งหมดกี่โครงการครับ 
 
 
 

/นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง...    
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นำงกิติมำภรณ์  ปลอดโคกสูง   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง             รายงานติดตามและด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2563 
           ซึ่งมีท้ังหมด 15 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
          1.กำรด ำเนินโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมสมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 
          2562  วันพุธที่ 30 เดอืนตุลำคม  พุทธศักรำช 2562 

         1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.050 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
   รวมประมาณ 220 เมตร งบประมาณ 366,400 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการท า 
            สัญญา 
   2. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. (จ้ำงออกแบบ) ทำงเชื่อมทำงแยกรัตนพิธำน–วัด
   บ้ำนกล้วย หมู่ที่  2 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
   ประมาณ 50 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญา 
   3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.(จ้ำงออกแบบ) สำยเหมืองหนองตะไก้-ซอยนำย
   เดช หมู่ที่  2 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
   ประมาณ 353 เมตรอยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ งบประมาณ 870,900 บาท  
   อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ 

4.โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวจรำจรโดยแอสฟัสท์อนกรีต(จ้ำงออกแบบ) 
ซอยกลำงบ้ำน หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางประมาณ845 เมตร งานขุดซ่อม ค.ส.ล.พ้ืนที่ไม่ 

   น้อยกว่า 700 ตารางเมตร งานเสริมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีตพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
   3,460 ตารางเมตร งบประมาณ 1,296,800 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจ้าง 
   ออกแบบ 
   5. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.(จ้ำงออกแบบ) เซ็นทรัลโฮม-คอกม้ำ หมู่ที่ 8  
   ถนน  คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ  
   458 เมตร งบประมาณ 1,394,500 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ 
     6. โครงกำรปรับปรุงดถนน คสล.ถนนบ้ำนส ำโรง ซอยคลองจำน-ย่ำโม หมู่ที่ 9 
   จุด 1 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 
   190 เมตร จุดที่  2 ขยายผิวจราจร คสล.กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
   ระยะทางประมาณ 78 เมตร งบประมาณ 1,969,600 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ
   จ้างออกแบบ 
   7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก (จ้ำงออกแบบ)แยกนำบุงลี-ถนนเลี่ยงเมือง  
   หมู่ที่ 10 ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ  
   757 เมตร งบประมาณ 1,969,600 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ  
   งบประมาณ 642,400 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ 
 

/8. โครงการก่อสร้าง... 
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   8. โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก (จ้ำงออกแบบ) ถนนรัตนพิธำน-ถนนเลี่ยงเมือง  
   หมู่ที่ 11 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 
   920 เมตร งบประมาณ 2,999,700 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ 
   9.โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล.(จ้ำงออกแบบ) บ้ำนำงเหรียญ-บ้ำนนำงสำยหยุด  
   หมู่ที่ 12 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ  
   48 เมตร งบประมาณ 90,700 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญา 
   10.โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล.(จ้ำงออกแบบ)ซอยบ้ำนนำยประทีป หมู่ที่ 12 
   ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 160 เมตร 
   งบประมาณ 303,600 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญา 
   11.โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล.(จ้ำงออกแบบ)ซอยบ้ำนนำยสุรพล หมู่ที่ 12 
   ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 82 เมตร 
   งบประมาณ 155,500 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการท าสัญญา 
   12.โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.(ออกแบบอง) ซอยบ้ำนยำยต่อม หมู่ที่ 2 
   รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 
   105 เมตร งบประมาณ 265,200 บาท อยู่ระหว่างด าเนินก่อสร้าง 
   13.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมท่อระบำยน้ ำ(จ้ำงออกแบบ) หมู่บ้ำน 
   ฐิติวัฒน์-หมู่บ้ำนโฮมกำร์เด้น(เฟสใหม่) หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 
   6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะยทางประมาณ 2.6 เมตร จุดที่ 2 ท่อระบายน้ า 
   คสล.พร้อม บ่อพักขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 206 เมตร บ่อพัก  
   21 บ่อ งบประมาณ 1,412,300 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างออกแบบ 
   13.โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ(ออกแบบเอง) หมู่บ้ำนสิรำรมย์-ถนนเลี่ยงเมือง  
   หมู่ที่ 7 ท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาดØ 1.00 เมตร ตร ระยะทางรวมบ่อ
   พัก 731 เมตร บ่อพัก 74 บ่อ งบประมาณ 3,829,000 บาท ได้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง
   ด าเนินการก่อสร้าง 
   14.โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำ (ออกแบบเอง) หมู่ 15 บ้ำนหนองกระดังงำ 
   หมู่ที่ 15 จุดที่ 1 รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.30  เมตร 
   ระยะทางรวมประมาณ 630 เมตร จุดที่ 2 ท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก  
   ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 94 เมตร บ่อพัก 10 บ่อ งบประมาณ 
   1,581,200 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   15.โครงกำรจัดซื้อที่ดินเพื่อท ำที่เก็บกักน้ ำส ำหรับผลิตน้ ำประปำ จ านวน 16 ไร่ 2 
   งาน 14 ตารางวา อยู่  ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 

/ที่ประชุม...                   
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ที่ประชุม                   รับทราบ 
ประธำนสภำ ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา  

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

                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่    กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ด าโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจ าลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
     เมื่อวันที่     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
 

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


