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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2562 

วันศุกร์ที่  30  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 - 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 นายประคอง    หม่อมกระโทก
6. นายทะนงศักด์ิ  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 - 
7. นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 - 
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 2 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ประธานสภาฯ  1.1)  เรื่อง เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 
   2562 เพ่ือสมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถและเจดีย์ ณ วัดประมวลราษฎร์(ระกาย)  
   ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน 
   2562 เวลา10.29 นาฬิกา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เดินทางมาเป็นประธานใน
   พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่ ทั้งนี้ทางวัดประมวลราษฎร์ได้ประสานให้ทาง  อบต.จอหอ 
   ช่วยดูแลเรื่องสถานที่และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันและเชิญสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลเข้าร่วมต้อนรับตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งน้ีให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
   โทนสีเหลือง 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว  (วันศุกร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช   
                          2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมยัสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   

ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี  2562 ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี  2562  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  11  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ 3.1)  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 – 

2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2)  
เสนอให้ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ได้เป็นผู ้ชี ้แจงถึงความจำเป็น  และ
รายละเอียดที่เก่ียวกับเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  เสนอขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 
– 2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2)  และให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอหอ  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.  2561 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2)  ให้ที่
ประชุมทราบ   

 
/ปลัด อบต. …  

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (ฉบับ
ปรับปรุงครั ้งที ่ 2)  ที่ได้แจกเอกสารให้กับสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้โดยให้ดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู ้บริหารท้องถิ ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีที ่เพิ ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบ
วันไม่ให้ดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.  2561 – 2564)  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2559  โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/
โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ  2561  แต่เนื่องจากประชาชน
ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจึงต้องผ่านกระบวนการประชาชนของชุมชน/หมู่บ้าน  ให้
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่  และผู้บริหารเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.  2561 – 2564) 

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถนำปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน  โดยการนำงบประมาณไปตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด  จึงได้ประชุมสภา ฯ ในวันน้ี  
เพื่อขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2)  ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดโตรงการท่ี
เพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 

 

/1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา... 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
-ประจำปี 2563 จำนวน 7  โครงการ  งบประมาณ  14,226,000 บาท 
-ประจำปี 2564 จำนวน 28  โครงการ  งบประมาณ  10,015,000 บาท 
รวมทั้งหมด 35  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 24,276,000  บาท 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 - 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   - 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

 - 
 5) ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

-ประจำปี 2562 จำนวน 1  โครงการ  งบประมาณ  450,000 บาท 
รวมทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 450,000  บาท 
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 6) ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด  

 - 
รวมโครงการทั้งหมดที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2) 
-ประจำปี 2562 จำนวน 1  โครงการ  งบประมาณ  450,000 บาท 
-ประจำปี 2563 จำนวน 7  โครงการ  งบประมาณ  14,226,000 บาท 
-ประจำปี 2564 จำนวน 28  โครงการ  งบประมาณ  10,015,000 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. เสนอประธานสภา ฯ ขอมติที ่ประชุมสภา ฯ เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่  2) 

ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา ฯ แล้ว  และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) และให้นายก อบต.จอหอพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ต่อไป   

ประธานสภา ฯ 3.2)  เรื่อง   พิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2562 
ครั้งที่ 13 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  โดยให้นายก อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุม 

นายก อบต.  ด้วย อบต.จอหอ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,265,000.00  บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   รายละเอียดดังน้ี (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม) 

/สำนักปลัด… 
   สำนักปลัด  งบประมาณ 80,000 บาท 
   1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1 เครื่องปรบัอากาศขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท  
(ราคาตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นเงิน 34,000 บาท  (แบบติดผนัง)  
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครภัุณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา 
และปรับปรุงครุภัณฑ์  จำนวน 34,000 บาท สำหรับติดต้ังห้องพักเวรยาม 
1.2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน 1 เครื่อง โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์             
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
จำนวน 700 บาท เพ่ือรองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงานในการให้บริการ
ประชาชน  

   2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
2.1 เครื่องสำรองไฟ 1KVA จำนวน 4 เครื่องๆละ 5,800 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)       
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
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ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา         
และปรับปรุงครุภัณฑ์  จำนวน 23,200 บาท ซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและสำรองไฟเคร่ือง
บันทึกข้อมูล CCTV 

   3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 
3.1 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น  จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,000 บาท (ไม่ปรากฏราคาตามราคา
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาตามท้องตลาด) โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครภัุณฑ์
งานบ้านงานครัว โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ประเภทงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จำนวน 10,000 บาท           
ซื้อทดแทนเครือ่งเดิมที่ชำรุดในอาคารสำนักงานและสำหรับให้บริการประชาชนบริเวณหน้า
ห้องพักเวรยาม 
 
 
 
 

/ 4. ครุภัณฑ์โฆษณา… 
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
4.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 น้ิว 
1 เครื่อง ราคา 12,100  (ราคาตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) โอนงบประมาณต้ังรายการ
ใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ค่าครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  ประเภทงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
จำนวน 12,100 บาท ติดต้ังใหม่สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการบริเวณหน้า
ห้องพักเวรยาม  

   กองคลัง งบประมาณ 11,500 บาท 
   1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท (ราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โอน
งบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครภัุณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์  จำนวน 700 บาท เพ่ือรองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงาน
ในการให้บริการประชาชน 
 1.2 โต๊ะพบัเอนกประสงค์ ขนาด 30 X 70 น้ิวจำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท  เป็นเงิน   
5,000 บาท  (ราคาตามท้องตลาด) โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจา่ยจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ประเภทงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จำนวน 5,000 บาท เพ่ือสำหรับการ
ประชุม,การใช้งานในสำนักงานกองคลังของเดิมที่มีไม่พอต่อการใช้งาน 

   2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
2.1 เครื่องสำรองไฟ 1KVA จำนวน 1 เครือ่งๆละ 5,800 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจาก
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์        
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
ประเภทงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จำนวน 5,800 บาท  
ซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเน่ืองจากไฟกระชากไฟตกทำให้เครื่องชำรุด 

   กองช่าง งบประมาณ 1,144,100 บาท 
 

   1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 เครื่องปรบัอากาศขนาด 18,000 BTU จำนวน 1  เครื่องๆละ 21,000 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นเงิน 21,000 บาท  (แบบติดผนัง) โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่  
ต้ังจ่ายจากแผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมขน  งบลงทุน   

/หมวดครุภัณฑ์... 
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
จำนวน 21,000 บาท ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ติดต้ังให้เวรยามกิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย 
1.2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง 
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมขน  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าครภัุณฑ์ ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 700 บาท เพ่ือรองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารใน
กระบวนงานในการให้บริการประชาชน 
2. ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
1. โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุชาติ (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 10  
บ้านหนองออก  งบประมาณ 491,000 บาท ตามแบบแปลน อบต. จอหอ กำหนด  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 210 บาท โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 491,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่
ในการเดินทางสัญจรลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
2. โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10  
บ้านหนองออก  งบประมาณ 160,000 บาท ตามแบบแปลน อบต. จอหอ กำหนด  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 80 เมตร โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสาธารณูปโภค  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 160,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่
ในการเดินทางสัญจรลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
3. โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าหลวงพอ่มหาธนิต  
ริมบายพาส หมู่ที่ 11 บ้านกรูด  งบประมาณ 167,900 บาท ตามแบบแปลน อบต. จอหอ 
กำหนด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกว้าง 2.20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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ระยะทางประมาณ 111 เมตร โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  

/งานบริหารทั่วไป... 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 167,900 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ในการเดินทางสัญจรลดปญัหาการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสยี
ชีวิตและทรัพย์สิน 
4. โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย  
งบประมาณ 99,500 บาท ตามแบบแปลน อบต. จอหอ กำหนด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 54 เมตร ไหลท่างหิน
คลุกบดอัดแน่น ขนากว้างข้างละ 0.20 เมตร โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจาก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 99,500 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ในการเดินทางสัญจรลดปญัหาการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 
5. โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่-บา้นสระตาราช หมู่ที่ 
12 บ้านสระตาราช  งบประมาณ 58,000 บาท ตามแบบแปลน อบต. จอหอ กำหนด  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางประมาณ 15 เมตร  
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 58,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
ในการเดินทางสัญจรลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
6. โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายพนั หมู่ที่ 15  
บ้านหนองกระดังงา  งบประมาณ 99,500 บาท ตามแบบแปลน อบต. จอหอ กำหนด  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 54 เมตร โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสาธารณูปโภค  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 99,500 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่
ในการเดินทางสัญจรลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
7. โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอุดร-บ้านนางสม หมู่ที่ 12 
บ้านสระตาราช  งบประมาณ 51,000 บาท ตามแบบแปลน อบต. จอหอ กำหนด  
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

/ระยะทางประมาณ... 
ระยะทางประมาณ 26.5 เมตร ไหล่ทางหนิคลุกบดอัดแน่น ขนากว้างข้างละ 0.20 เมตร 
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โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
51,000 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ในการเดินทางสัญจรลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  งบประมาณ 28,700 บาท 

   1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 เครื่องปรบัอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 1  เครื่องๆละ 28,000 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นเงิน 28,000 บาท  (แบบติดผนัง) โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่  
ต้ังจ่ายจากแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมขน งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง  ประเภทงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
จำนวน 28,000 บาท เพ่ือติดต้ังเพ่ิมเติมในห้องอนุบาล 2 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอหอ เน่ืองจากขนาดห้องใหญ่ เครื่องปรับอากาศตัวเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
1.2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง 
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทนุ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 700 บาท เพ่ือรองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงาน 
ในการให้บริการประชาชน 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 700 บาท 

   1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง 
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ครภัุณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 700 บาท เพ่ือรองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารใน
กระบวนงานในการให้บริการประชาชน 
และขอเสนอในที่ประชุมครบั (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ที่ประชุม)    
 
 

/ประธานสภา ฯ... 
ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดรายจ่ายค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ  2562  ครั้งที่ 13  ตามที่นายก อบต.
เสนอ จำนวน 1,265,000.00  บาท (หน่ึงล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว จำนวน 1,265,000.00  บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่
นายก อบต.เสนอ 
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ประธานสภา ฯ  3.3)  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2562  
ครั้งที่  1 (กิจการประปา)  (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  โดยให้นายก อบต.       
ได้เสนอต่อที่ประชุม 

 

นายก อบต. ด้วยกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอต้องผลิตน้ำประปาให้ความเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภคของประขาขนในพ้ืนที่จึงจำเป็นต้องมีอุปกณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานที่ทันสมัยและคงทน 
จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจึงขอโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ 
เป็นจำนวนเงนิ 175,070 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหา้พนัเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังน้ี 

   1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง 
โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงานพาณิชย์ งบดำเนินการ ประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง จำนวน 700 บาท  

 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนกังาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) 
ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจา่ยจากแผนงานพาณิชย์  
งานกิจการประปา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงานพาณิชย์ 
งบดำเนินการ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17,000 บาท  

   3.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ 
   3.1 ปั้มจ่ายสารเคมี 2 ตัว ราคา 97,370 บาท 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

   1.อัตราการจ่ายสูงสุด 200 ลติรต่อนาที 
   2.มอเตอร์ 180 วัตต์ ใช้ไฟฟ้า 380 V.AC.,3 phsse 50 เฮริกซ ์
   3.กำลังอัดแรงดัน 5.0 บาร ์

โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา  
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยโอนลดจากแผนงานพาณิชย์ รายจ่ายงบกลาง  
ประเภทเงินสำรองจ่าย  จำนวน 97,370 บาท  
 

/2.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง... 
   4.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
   4.1 เครื่องสกัดคอนกรีต 1 ตัว ๆละ 45,000 บาท 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

   1.กำลังไฟ 1,510 W 
   2.น้ำหนักสุทธิ 15.1 กก.(33 ปอนด์) 
   3.คุณลักษณะ 30 mm.Hex Shank 
   4.ขนาดเครื่อง 652x121x231 มม. 
   5.อัตราการกระแทก/นาที 1,450 
   6.25-3/4”x4-3/4”x9-1/8” (ยาวxกว้างxสูง) 

   โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด 
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต 1 ตัว ๆละ 45,000 บาท  

 โดยโอนลดจากแผนงานพาณิชย์ งบดำเนินการ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 97,370 บาท  
   4.2 ปั้มไดโว่ จำนวน 1 ตัว ๆละ 7,000 บาท 
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   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   1.มอเตอร์ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัดแม้ในภาวะที่ใบพัดถูกล๊อค 
   2.อัตราการไหลสูงสุด ประมาณ 240 ลิตร/นาที 
   3.ทนต่อการกัดกร่อน 
   4.ขนาดตะกอนที่ป้ัมสูบได้ ประมาณ 10 มม. 
   5.แรงบิดในการสตาร์ทสูง 

   โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด 
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต 1 ตัว ๆละ 7,000 บาท  

 โดยโอนลดจากแผนงานพาณิชย์ งบดำเนินการ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 7,000 บาท  
   4.3 ตู้เชื่อมไฟฟ้าขนาด 350 w. 1 ตัว 3,000 บาท 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   1.ใช้งานต่อเน่ือง ด้วยลวดขนาด 2.6  mm. 
   2.ข้อต่อสายเช่ือ Connector แบบเกลียวหมุน 
   3.สามารถสลับขั้ว MMR ด้านหน้าเคร่ืองเพ่ือใช้เช่ือมงานหนาและงานบางได้ 
   4.Arc Start เริม่ต้นเช่ือมได้ง่าย(Buit-in) 
   5.กระแสเช่ือมสเถียร ม ีFunction Anti-stick เมื่อลวดเช่ือมติดช้ินงาน เคร่ืองตัดทำงาน 

   โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด 
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต 1 ตัว ๆละ 3,000 บาท  

 โดยโอนลดจากแผนงานพาณิชย์ งบดำเนินการ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 3,000 บาท  
   4.4 สว่านไฟฟ้า ขนาด 5/8 น้ิว ราคา 5,000 บาท 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

   1.กำลังไฟ 710 วัตต์ 
   2.ความเร็วรอบตัวเปล่า 0-3,200 (rpm) 

/3.น้ำหนักสุทธิ... 
   3.น้ำหนักสุทธิ 2.1 กก. (4.6 ปอนด์) 4.คอนกรีต 16 มม. (5/8”) 
   5.เหล็ก 13 มม.(1/2”)   6.ไม้ 30 มม. (1-3/16”) 
   7.ขนาดเครื่อง 296x75x204 มม.  8.ตราการเจาะกระแทก/นาท ี0.48,800 
   9.11-5/8”x2-15/16x8” (ยาวxกว้างxสูง) 

   โอนงบประมาณต้ังรายการใหม่ ต้ังจ่ายจากแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด 
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต 1 ตัว ๆละ 5,000 บาท  

 โดยโอนลดจากแผนงานพาณิชย์ งบดำเนินการ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท  
 

ประธานสภา ฯ ขอมติที ่ประชุมสภา ฯ เพื ่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  2562  ครั้งที่  1 (กิจการประปา)  (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    
จำนวนเงิน 175,070 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)ตามที่นายก อบต.
เสนอ 

 

ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว  จำนวนเงิน 175,070 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามท่ี
นายก อบต.เสนอ 

 
 

ประธานสภา ฯ    มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  
12.00  นาฬิกา  ซึ่งเป็นการปิดการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562  
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ลงช่ือ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                                      เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

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

.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธ์ิ) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 

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

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

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


