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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครัง้ที่  1  ประจำปี  2562 
วันอังคารที่ 10  เดือนกันยายน  พุทธศักราช  2562 

ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
************************************* 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธ์ิ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธ์ิ 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข
3. นางสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 - 
6. นายทนงศักด์ิ  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทนงศักด์ิ  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 - 
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 - 
12. นายจรูญ        พร้อมจะบก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่11 นายจรูญ        พร้อมจะบก 
13. นายทองใบ      ถนอมผิว สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 - 
14. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ
15. นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 15 นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ 
16. นายขวัญเพชร   พูนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 15 นายขวัญเพชร   พูนกลาง 
17. นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ เลขานุการ สภา อบต.จอหอ นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

1. นายประยงค์  เอกบุตร  รองนายก อบต.จอหอ 
2. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายก อบต.จอหอ 
3. นายกา   ไทยโคกสูง   เลขานุการนายก อบต.จอหอ 
4. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นางลินิน  พูนพล   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 

/9.นางสาววัชรี...   
8. นางสาววัชรี  เขยนอก  ครู ค.ศ.1 
9. นางสาวจุติพร  พลายหมื่นไวย  เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 
11. นางปรียาลักษณ์ บุญฉ่ำ  ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  การจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   เรื่องการจัดทำโครงการป้องกันเด็กจมนำ้ ในศนูย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  
   ประจำปีงบประมาณ 2562  
   ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
   จะจัด โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 เดือนกันยายน 2562  
   จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯและช่วย 
   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวตามกำหนดการท่ีแจกใหใ้นที่ประชุม 
  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้ง ที่แล้ว (วันพุธที่ 15 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช   
                           2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามญั  สมัยที่ 3 ครั้งที ่3 
   ประจำปี 2562  
 
ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ประจำปี  2562 ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม 

 
ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ

ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี  2562  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  11  เสียง  โดยงดออกเสียง  1  

เสียง (ประธานสภา อบต.)  
 
 

/ประธานสภา ฯ.. 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ  3.1)  เรื่อง  พจิารณาขออนมัุติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2562  
   ครั้งที่ 22 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยให้รองนายก อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุม 
  
นายประยงค์  เอกบุตร ด้วย อบต.จอหอ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ 
รอง นายก อบต.  สิ่งก่อสร้าง  จำนวน  1,362,290 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบ
   บาทถ้วน) เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้และประชาชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
   และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน  จึงต้องโอนมาตั้งจ่ายเป็น
   รายการใหม่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  
   รายละเอียดดังน้ี 
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หมวดค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) 
ครุภัณฑ์สำนักงาน   
1.จัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน  ตู ้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 ตัวๆละ 4,000 บาท            
เป็นเงิน 24,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
 2.จัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู ้เก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท             
เป็นเงิน 10,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
ครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต 
พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ  จำนวน 2  ลำๆละ 95,000 บาท เป็นเงิน 
190,000  (หน่ึงแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ราคาตามท้องตลาด)  

รวมงบประมาณ  224,000  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์   
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครือ่ง ราคาเครื่องละ 
   30,000 บาท (ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 9)  
   2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kva จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท  
   เป็นเงิน 11,600 บาท 
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kva (600 Watts) 
   -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี 
   (ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
   2562 ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม 2562 ข้อ 62) 

/3.เครื่องพิมพ์... 
   3.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
   15,000 บาท (ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 62) 

รวมงบประมาณ  56,600  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) 

   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.จัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน  โดยจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม.  
ลึก 0.75 ซม. สูง 0.95 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท(ราคาตามท้องตลาด)     

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากซอยสมศรี(ช่วงที่ 2) หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.ระยะทางประมาณ 470 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร งบประมาณ 495,690  บาท 

รวมงบประมาณ  501,690  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
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   แผนงานการศกึษา  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสรา้ง  
   1.ค่าครุภัณฑ์ 
   1.1 ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน โดยจัดซื้อเคร่ืองเล่นสนามชุดบ้านมหัศจรรย์หรรษา 1 ชุด  
   ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 5 เมตร x ยาว 8.5 เมตร สูง 3 เมตร รายละเอียด 13 รายการ 
   (ตามรายละเอียดที่แนบ)ราคาตามท้องตลาด งบประมาณ 420,000 บาท 
   2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
   2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยจัดทำโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยต่อเติมห้องน้ำและหลงัคา พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
   23 ตารางเมตร งบประมาณ 160,000 บาท 
     รวมงบประมาณ 580,000 บาท 

โครงการที่ขอโอนงบประมาณมีบรรจุในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  และขอเสนอในที่
ประชุมครับ (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ที่ประชุม)    
 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
2562 ครั้งที่ 22 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน  1,362,290 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนหกหม่ืนสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามท่ีรองนายก อบต.เสนอ 

/ที่ประชุม... 
ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ดังกล่าว รวมจำนวน 1,362,290 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน) ตามท่ีนายก อบต.เสนอ 

 

ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 
 3.2) เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี

งบประมาณ 2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 โดยเสนอให้คณะผู้บริหาร อบต.จอหอ  ได้ช้ีแจงถึงรายละเอียดเก่ียวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม

ปี  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

รอง นายก อบต. นายประยงค์  เอกบุตร  แจ้งว่าเนื่องจากมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2562  ที่ตั้งไว้หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ  2562  แต่มี
ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  เพราะเป็นรายจ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
พื้นที่ ดังนั้น  จึงใคร่ขอเสนอสมาชิกสภา อบต.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเพ่ือดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท 
(สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งรายละเอียดจะให้ผู้อำนวยการกองคลังช้ีแจง 

 

นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  ช้ีแจงว่า  ยังมีรายจ่ายที่มีความจำเป็นตามที่ท่านนายก อบต.เสนอ  แต่ไม่สามารถดำเนินการ
   ก่อหน้ีผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  2562 เพ่ือมิให้โครงการดังกล่าวตกพับไป ดังน้ัน จึงมี
   ความจำเป็นที่จะต้องกันเงินไว้ขอเบิกเหลื่อมปี กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันน้ัน  จะต้องพิจารณา
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
   รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 59 
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   วรรคหน่ึง คือ ในกรณีทีม่ีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่
   มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
   เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  ดังรายละเอียดดังน้ี   
                           รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ประจำปีงบประมาณ 2562) 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (กองช่าง) 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสรา้ง 
   1.จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1  
   คันๆละ 3,300,000 บาท (ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 3,300,000 บาท 
 

ปลัด อบต.  นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ช้ีแจงว่า  ยังมีรายจ่ายที่มีความจำเป็นตามที่ผู้อำนวยการกองคลัง  
   เสนอแต่ไม่สามารถดำเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  2562  เพ่ือมิให้โครงการ 

/ดังกล่าวตกพับไป...   
   ดังกล่าวตกพับไป  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกันเงินไว้ขอเบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อ
   หนี้ผูกพันนั้น  จะต้องพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
   จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561  ข้อ  59  วรรคหน่ึง คือ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
         ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 
   หน่ึงปี  ดังรายละเอียดตามท่ีผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจงแล้ว 
ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหน้ี

ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จำนวน  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

(ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์  ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวด   
 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาท

ถ้วน) ตามท่ีรองนายก อบต.จอหอรายงานขออนุมัติกันเงิน          
ประธานสภา ฯ 3.3) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยให้ปลัด อบต.และ
ผู้ที่เก่ียวข้องช้ีแจง  

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ช้ีแจงว่า ยังมีรายจ่ายที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการแต่ยังไม่ก่อหน้ี 
   ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  2561  เพื่อมิให้โครงการดังกล่าวตกพับไป  ดังนั้น  จึงมีความ
   จำเป็นที่จะต้องกันเงินไว้ขอเบิกเหลื่อมปี  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันนั้น  จะต้องพิจารณาตาม
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
   เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ข้อ  59 วรรค
   สอง คือ กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
   สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ 
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
   ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้อง
   มีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอช้ีแจงว่ายังมี 



6 
 

/ประธานสภา ฯ…

ผอ.กองคลัง  รายจ่ายที่ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ  2561  แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้อง
   ดำเนินการ จึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกไม่เกินหน่ึงปี  จะต้องพิจารณาตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน   
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ข้อ 59 วรรคสองน้ัน 
   มี 2 รายการคือ  1.โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ด้านหน้าหอประชุม อบต.จอหอ    
   หมู่ที่ 12 เป็นเงิน  2,400,000 บาท   
   2.โครงการจ้างที่ปรึกษา เป็นเงิน 500,000 บาท   
   จึงนำเรียนที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ  2561  จำนวน 2 รายการในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จำนวน  11  เสียง งดออกเสียง   
   1 เสียง(ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์  ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
   กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ในปีงบประมาณ  2561  จำนวน 2 รายการในหมวดค่าครุภัณฑ์  
   เป็นจำนวนเงนิ 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลัง
   เสนอ ในที่ประชุม       
 

ประธานสภา ฯ เชิญผู ้อำนวยการกองคลังชี ้แจงเรื ่องโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่และการ
ตรวจสอบหลักประกันสัญญา 

 

ผอ.กองคลัง  1. รายจ่ายที่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ  2560  แต่ยังมิได้ดำเนินการก่อสร้าง 
   เนื่องจากไม่สามารถมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้
   พื้นที่สาธารณะเพื่อมิให้โครงการดังกล่าวตกพับไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติ
   ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีก  จะต้องพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
   การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 ข้อ  57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหน้ีผูกพันไว้
   ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สินถ้าเห็นว่าการเบิก จ ่ าย เ ง ิ น ไปชำระห น้ี
   ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
   หนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน  คือ  โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองกระดังงา 
   หมู่ที่ 15  งบประมาณ 3,800,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประจำปี
   งบประมาณ 2560 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบค่ะ 
 

   2. จากกรณีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา  
   รายนายเหลือ ม้วนโคกสูง มหีลักประกันสญัญาที่พ้นข้อผกูพันแล้วและยังไม่ได้จ่ายคืนแก่
   คู่สัญญา เน่ืองจากไม่สามารถติดต่อได้ เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท  ดังน้ันจึงเห็นสมควร 
   ปรับปรุงเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ซึ่งตกเป็นเงินสะสมของ
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ) แต่ทั้งน้ีหากคู่สัญญามคีวามประสงค์ที่จะขอรับเงินดังกล่าว 
   ในปีงบประมาณถัดไปจะต้องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลจอหอ  จึงแจ้งเรียนในที่ประชุมได้รับทราบค่ะ 
 

ที่ประชุม  รับทราบและถอืปฏิบัติ   
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/ระเบียบวาระที่  4… 

 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา หารือเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา เชิญคณะผู้บริหารช้ีแจง 
นายเรวัตร ยันต์จอหอ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอได้คุยกันเก่ียวกับปัญหาการผลิตน้ำประปาของ 
รองนายก อบต.         องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอไม่สามารถผลิตน้ำได้เพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภคของ

ประชาชนในพื้นที่อีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการใช้น้ำจึงเพิ่มขึ้นด้วย ในช่วงฤดู
แล้งขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาซึ่งไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอด
ทั้งปีได้ จึงทำให้ทุกปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภคของประชาชน 
และทั้งคณะผู้บริหารได้คุยปรึกษาหารือแล้วว่าควรมีแนวทางแก้ไขโดยการจัดหาที่ดินในการ
จัดเก็บน้ำแต่ก่อนอื่นต้องจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อน  ดังน้ัน
จึงเสนอกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ระหว่าง
วันที่ 12-14  ตุลาคม  2562 ในช่วงตอนเย็น ซึ่งจะทำหนังสือแจ้งอีกที 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา  ซึ่งเป็นการปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 

 
     ลงช่ือ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

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

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

............................................................................. 
(นายจำลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
                                 เมื่อวันที่………….ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
          ลงช่ือ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                     (นายประยุง  ไขโพธ์ิ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 


