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/เร่ิมประชุมเวลา… 

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจำป ี 2562 
วันจันทรท์ี่  5  เดือนสิงหาคม  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 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 นายประคอง    หม่อมกระโทก
6. นายทะนงศักด์ิ  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทะนงศักด์ิ  ถนนกลาง
7. นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ย่ีจอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายยนต์        พลายหมื่นไวย
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 - 
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   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 
8. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
9. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 
11. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ำ  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ประธานสภา ฯ 1.1) เรื่อง  การจัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติ ประจำปีงบประมาณ 
2562 อบต.จอหอ จะจัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติ ประจำปีงบประมาณ 
2562  ในวันที่ 1 กันยายน  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในพ้ืนที่รู้เท่าทันภัยยาเสพติด รู้สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  
(ตามกำหนดการที่แจกในที่ประชุม) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  1.2)  เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง  ณ 30 มิถุนายน 2562 
   รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนช้ีแจง  
นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 30 มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดดังน้ี 
   1.สถานะการเงินการคลงั ณ 30 มิถุนายน 2562 (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ) 
   1. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงนิรายรับ  ณ 30 มิถุนายน 2562  ประกอบด้วย 
   ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ 
    - งบกลาง    จำนวน   11,364,103.82 บาท 
    - เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   จำนวน    1,828,350.00 บาท 
    - เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)   จำนวน   11,072,518.00 บาท 
    - ค่าตอบแทน    จำนวน      559,102.83  บาท 
    - ค่าใช้สอย    จำนวน    7,390,924.25 บาท 
    - ค่าวัสดุ     จำนวน    5,022,955.30 บาท 
    - ค่าสาธารณูปโภค   จำนวน       657,638.50 บาท 
    - ค่าครุภัณฑ์    จำนวน       412,303.46 บาท 
    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   จำนวน        15,741.00 บาท 
    - เงินอุดหนุน    จำนวน    2,124,767.38 บาท 
รวมทั้งสิน้  40,448,404.54 บาท (สีส่ิบล้านสี่แสนสี่หม่ืนแปดพันสี่รอ้ยสี่บาทห้าสบิสีส่ตางค์) 

2.รายรบัจริงจำนวน 71,474,579.85 บาท ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ.2562 
ประกอบด้วย 

    - หมวดภาษีอากร   จำนวน 6,599,531.72 บาท 
    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาตจำนวน 1,614,644.00 บาท 
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน    306,610.24   บาท 

/หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด... 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน      18,840.00  บาท 

    - หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 42,008,017.89  บาท 
    - หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน 20,926,936.00  บาท 

3. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  
พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 98,716,485.15 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,163,717.03 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 39,768,339.01 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
   จำนวน 4 โครงการ รวม 511,345.48 บาท 
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   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน 54 โครงการ  
                                 รวม  7,210,244.98 บาท 

   2.สถานะการเงินการคลงั ณ 31 กรกฎาคม 2562 (กิจการประปา องค์การบริหารสว่น
    ตำบลจอหอ) 
   1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562  กิจการประปาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลจอหอ  มสีถานะการเงิน  ดังน้ี 

1.เงินฝากธนาคาร  จำนวน  5,299,590.31 บาท 
 2. เงินสะสม  จำนวน   1,280,401.54 บาท 
 3. ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  2,320,194.93 บาท 
 4. รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 
0.00 บาท 
 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม0.00บาท 

  1.2   เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00บาท 
   2.การบรหิารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
   (1)  รายรับจรงิ  จำนวน6,087,940.43 บาท  ประกอบด้วย 
    - ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 5,891,070.00 บาท 
    - ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากธารน้ำ  จำนวน             0.00 บาท 
    - ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ   จำนวน    158,800.00 บาท 
    - ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  จำนวน     10,100.00 บาท 
    - รายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน       9,300.00 บาท 
    - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร   จำนวน      18,670.43   บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
 

/(3)  รายจ่ายจริง… 
 
   (3)  รายจ่ายจริง จำนวน 5,169,842.14  บาท ประกอบด้วย 
    - งบกลาง    จำนวน       5,500.00  บาท 
    - งบบุคลากร    จำนวน     130,000.00  บาท 
    - งบดำเนินงาน    จำนวน  5,033,642.14  บาท 
     - งบรายจ่ายอ่ืน    จำนวน   0.00  บาท 
    - งบเงินอุดหนุน    จำนวน             0.00  บาท 
   (4)  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (5)  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม  จำนวน 0.00บาท 
   (6) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 0.00บาท 
   (7) รายจ่ายที่จากจากเงินกู้ จำนวน 0.00บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว (เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถนุายนพุทธศักราช 
                               2562) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามญั  สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 
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ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562  ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงาน
การประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  13  เสียง  โดยงด
ออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ - เรื ่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี

งบประมาณ  2563 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ  2563   ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  แจ้งว่าผู้บริหาร อบต.จอหอ  ได้มีมติเห็นชอบให้นำร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2563  ที่ได้จัดทำขึ้นแล้วเสนอต่อสภาอบต.จอหอ 
รายละเอียดดังน้ี   

 
 
 

 
 

/คำแถลงงบประมาณ... 
คำแถลงงบประมาณ 

   ประกอบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

   บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหออีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ใน
   โอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและ 
   สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดเนินการ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี 

1. สถานการณ์คลงั 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  
     พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 98,716,485.15 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,163,717.03 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 39,768,339.01 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
   จำนวน 4 โครงการ รวม 511,345.48 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน 54 โครงการ  
                                 รวม  7,210,244.98 บาท 

   1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
   2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
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   (1) รายรับจริง จำนวน 82,741,357.38 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร    จำนวน 6,938,179.77 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,750,325.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน  620,208.68   บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน 18,980.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน   จำนวน 0.00   บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 48,114,407.93  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน 25,299,256.00  บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง จำนวน 48,859,587.46 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง     จำนวน 12,548,027.82 บาท 
    งบบุคลากร    จำนวน 14,273,009.00  บาท 
    งบดำเนินงาน      จำนวน 15,313,550.79  บาท 
 

/งบลงทุน… 
    งบลงทุน     จำนวน 1,236,649.46  บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน     จำนวน 0.00   บาท 
    งบเงินอุดหนุน     จำนวน 3,383,550.42 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน 25,500.00 บาท 
   (5) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินสะสม จำนวน 2,079,300.00 บาท 
   (6) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

   โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  
  พ.ศ. 2537 มาตรา 80 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลจอหอและโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครราชสีมา 
  ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ข้อ 2.ข้อบัญญติั น้ีให้ใช้บังคบัต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมท้ังสิ้น  

   80,660,000 บาท 
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงิน

   อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมท้ังสิ้น  80,660,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
   ได้ดังน้ี 

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทัว่ไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,947,282.00
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,000.00
ด้านบริการชุมชมและสงัคม
    แผนงานการศึกษา 11,117,800.00
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 ส่วนรายละเอียดจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป   

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
2563 (ตามสำเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภา อบต.จอหอแล้ว)  ซึ่ง
มีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอ  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  80,660,000  บาท(แปดสิบล้านหก
แสนหกหม่ืนบาทถ้วน) ประกอบด้วย  

 รายได้จัดเก็บ 
1.) หมวดภาษีอากร   รวม 5,814,250.00  บาท 

1.1) ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 3,744,000.00  บาท 
1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จำนวน     50,000.00  บาท 
1.2) ภาษีบำรุงท้องที่   จำนวน       1,250.00  บาท      
1.3) ภาษีป้าย   จำนวน     619,000.00  บาท  
1.4) อากรการฆ่าสัตว์   จำนวน  1,400,000.00  บาท 

   2.) หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม1,459,500.00 บาท 
2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต จำนวน       5,000.00  บาท 
  การขายสุรา 
2.2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน    42,500.00 บาท 
2.3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน  1,055,000.00  บาท 
2.4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน        5,000.00  บาท 
2.5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกจำนวน 10,000.00 บาท 
2.6) ค่าปรับการผิดสัญญา  จำนวน     115,000.0  บาท 
2.7) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน  10,000.00 บาท 
2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ จำนวน  182,000.00 บาท 
     กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2.9) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่าย จำนวน   20,000.00 บาท 
     อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครวั 
     หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  200  ต.ร.ม. 
2.10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ จำนวน   5,000.00 บาท 

    ทางสาธารณะ 
2.11) ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จำนวน   5,000.00 บาท 
2.12) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน  5,000.00บาท 

    แผนงานสาธารณสุข 7,286,360.00
    แผนงานเคหะและชุมชน 11,597,300.00
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 450,000.00
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 680,000.00
ด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,579,500.00
    แผนงานการเกษตร 520,000.00
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง 19,131,758.00

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 80,660,000.00

/ส่วนรายละเอียด...
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   3.) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม   600,000.00  บาท 
        - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่  จำนวน     150,000.00  บาท 

- ดอกเบ้ีย    จำนวน    450,000.00  บาท 
/4.) หมวดรายได้... 

4.) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม   130,000.00  บาท 
4.1) ค่าขายแบบแปลน  จำนวน    120,000.00  บาท 
4.2) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  จำนวน     1 0,000.00  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร   รวม 43,766,564.00  บาท 

1.) ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และ จำนวน     500,000.00  บาท 
     ล้อเลื่อน  
2.) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯจำนวน  9,000,000.00 บาท 
3.) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ จำนวน 6,006,000.00 บาท 
4.) ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จำนวน    270,000.00 บาท 
5.) ภาษีสรรพสามิต    จำนวน 8,784,637.00 บาท 
6.) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม  จำนวน      1,000.00 บาท 
     ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
7.) ค่าภาคหลวงแร่   จำนวน       90,000.00  บาท 
8.) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  นวน      100,000.00  บาท 
9.) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ จำนวน  19,014,927.00  บาท 
     นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุน   รวม 28,889,686.00  บาท 

- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ จำนวน  28,889,686.00  บาท 
  ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  เลือกทำ 

   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,660,000  บาท(แปดสิบล้านหกแสนหก
หม่ืนบาทถ้วน)ประกอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกหลักการและเหตุผล... 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรา่งขอ้บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,947,282.00
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 11,117,800.00
    แผนงานสาธารณสุข 7,286,360.00
    แผนงานเคหะและชุมชน 11,597,300.00
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 450,000.00
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 680,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,579,500.00
    แผนงานการเกษตร 520,000.00
ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง 19,131,758.00

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 80,660,000.00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย… 
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งบ                   งาน งานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 9,627,160 0 4,201,072 13,828,232
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,627,880 0 - 2,627,880
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    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,999,280 0 4,201,072 11,200,352
งบดำเนนิงาน 7,801,000 20,000 4,393,050 12,214,050
    ค่าตอบแทน 1,060,000 0 737,500 1,797,500
    ค่าใช้สอย 3,310,000 20,000 2,201,000 5,531,000
    ค่าวัสดุ 2,550,000 0 1,326,870 3,876,870
    ค่าสาธารณูปโภค 881,000 0 127,680 1,008,680
งบลงทุน 400,000 0 430,000 830,000
    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 0 250,000 550,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 180,000 280,000
งบรายจา่ยอ่ืน 75,000 0 0 75,000
    รายจ่ายอ่ืน 75,000 0 0 75,000
 17,903,160 20,000 9,024,122 26,947,282

 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

งบ                   งาน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบดำเนนิงาน 70,000 280,000 350,000
    ค่าใช้สอย 70,000 110,000 180,000
    ค่าวัสดุ 0 170,000 170,000

รวม 70,000 280,000 350,000
 

 

 

 

/แผนงานการศึกษา… 

แผนงานการศกึษา 

งบ                   งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศกึษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา 

รวม 

งบบุคลากร 2,017,290 883,800 2,901,090
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,017,290 883,800 2,901,090
งบดำเนนิงาน 721,280 3,924,430 4,645,710
    ค่าตอบแทน 221,280 142,650 363,930
    ค่าใช้สอย 280,000 652,940 932,940
    ค่าวัสดุ 220,000 3,118,840 3,338,840
    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000
งบลงทุน 995,000 0 995,000
    ค่าครุภัณฑ์ 470,000 0 470,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 525,000 0 525,000
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งบเงินอุดหนุน 0 2,576,000 2,576,000
    เงินอุดหนุน 0 2,576,000 2,576,000
 3,733,570 7,384,230 11,117,800
แผนงานสาธารณสขุ 

งบ                   งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสขุ 

งานบริการ
สาธารณสขุและงาน
สาธารณสขุอ่ืนๆ 

รวม 

งบบุคลากร 2,370,360 0 2,370,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,370,360 0 2,370,360
งบดำเนนิงาน 2,904,700 1,194,800 4,099,500
    ค่าตอบแทน 240,700 0 240,700
    ค่าใช้สอย 2,664,000 515,000 3,179,000
    ค่าวัสดุ 0 670,000 670,000
    ค่าสาธารณูปโภค 0 9,800 9,800
งบลงทุน 0 816,500 816,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 366,500 366,500
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 450,000 450,000
 5,275,060 2,011,300 7,286,360

 

 

/แผนงานเคหะและชุมชน… 

  แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ                   งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

รวม 

งบบุคลากร 3,645,200 3,645,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,645,200 3,645,200
งบดำเนนิงาน 3,317,100 3,317,100
    ค่าตอบแทน 833,100 833,100
    ค่าใช้สอย 1,440,000 1,440,000
    ค่าวัสดุ 994,000 994,000
    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000
งบลงทุน 4,635,000 4,635,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,335,000 2,335,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,300,000 2,300,000
งบเงินอุดหนุน 0 0
    เงินอุดหนุน 0 0
 11,597,300 11,597,300
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  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

งบ                   งาน งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวม 

งบดำเนนิงาน 470,000 210,000 680,000
     ค่าใช้สอย 470,000 210,000 680,000
 470,000 210,000 680,000

 

/งานการเกษตร... 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ                   งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม
งบดำเนนิงาน 310,000 310,000 
    ค่าใช้สอย 310,000 310,000 
งบลงทุน 2,269,500 2,269,500 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,269,500 2,269,500 

รวม 2,579,500 2,579,500 
 

งานการเกษตร 

งบ                   งาน งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้ 

รวม 

งบดำเนนิงาน 520,000 520,000
    ค่าใช้สอย 320,000 320,000
    ค่าวัสดุ 200,000 200,000
 520,000 520,000

 

แผนงานงบกลาง 

งบ                   งาน งบกลาง รวม 

งบ                   งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสรา้งความ
เข้มแข็งของชมุชน

รวม 

งบดำเนนิงาน 450,000 450,000 
    ค่าใช้สอย 450,000 450,000 
 450,000 450,000 
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งบกลาง 19,131,758 19,131,758
    งบกลาง 19,131,758 19,131,758
 19,131,758 19,131,758

 

   ซึ่งการต้ังงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  
   เป็นการต้ังงบประมาณแบบสมดุล 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายก อบต. ได้แถลงนโยบายกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ รายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 

/คำแถลงงบประมาณ... 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

 บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  อีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ันในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอ  จึงข้อช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทกุท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนว
การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปน้ี 

  1.สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562  กิจการประปาองค์การบริหารส่วน
  ตำบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังน้ี 

 1. เงินฝากธนาคาร  จำนวน  5,299,590.31 บาท 
 2. เงินสะสม  จำนวน   1,280,401.54 บาท 
 3. ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  2,320,194.93 บาท 
 4. รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 0 โครงการ รวม 
0.00 บาท 

5.รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม0.00บาท 
 1.2   เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00บาท 
  2.การบรหิารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

   (1)  รายรับจรงิ  จำนวน6,087,940.43 บาท  ประกอบด้วย 
   - ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 5,891,070.00 บาท 
   - ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากธารน้ำ  จำนวน             0.00 บาท 
   - ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ   จำนวน    158,800.00 บาท 
   - ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  จำนวน     10,100.00 บาท 
   - รายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน       9,300.00 บาท 
   - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร   จำนวน      18,670.43   บาท 
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   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (3)  รายจ่ายจริง จำนวน 5,169,842.14  บาท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง    จำนวน       5,500.00  บาท 
   - งบบุคลากร    จำนวน     130,000.00  บาท 
   - งบดำเนินงาน    จำนวน  5,033,642.14  บาท 
   -งบรายจ่ายอ่ืน    จำนวน   0.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน    จำนวน             0.00  บาท 
   (4)  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 

/(5)  รายจ่ายที่จ่ายจาก... 
   (5)  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม  จำนวน 0.00บาท 
   (6) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 0.00บาท 
   (7) รายจ่ายที่จากจากเงินกู้ จำนวน 0.00บาท 
 ส่วนรายละเอียดจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

เพ่ือพิจารณาต่อไป   
 
ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ  2563   (ตามสำเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ที่ได้ส่งให้สมาชิก
สภา อบต.จอหอแล้ว)  ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 
  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  

2563   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  7,800,000  
บาท(เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย  

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
........................................................................... 

  ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้  7,800,000 บาท แยกเป็น 
  1.1   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดนำ้   จำนวน  7,227,000  บาท   
  คำช้ีแจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  เน่ืองจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เพ่ิมมากขึ้น 
  1.1.1  ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดนำ  จำนวน   6,442,200  บาท 
                     1.1.2  ค่าบริการ              จำนวน     784,800  บาท 
  1.2   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากท่อธารน้ำ    จำนวน      18,000   บาท    
  คำช้ีแจง ประมาณการไว้ไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  เน่ืองจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม   
  1.3   ค่าติดต้ังมาตรวัดนำ้ใหม่      จำนวน      491,000  บาท 
  แยกเป็น    
  1.3.1   มาตรวัดน้ำ    จำนวน   300,000  บาท 
  1.3.2   ค่าตรวจ     จำนวน    41,000  บาท 
  1.3.3   ค่าธรรมเนียมการติดต้ัง   จำนวน    60,000  บาท 
  1.3.4   ค่าบรรจบท่อเมน    จำนวน   90,000  บาท 
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  คำช้ีแจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 

/1.4   ผลประโยชน์… 
  1.4   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ    จำนวน  31,000 บาท  
  แยกเป็น  
  1.4.1  ค่าธรรมเนียน ติดต้ังมาตรวัดน้ำคืน   จำนวน   29,000  บาท 
  1.4.2  ค่าแรง     จำนวน    2,000   บาท 
  คำช้ีแจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   เน่ืองจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
  1.5   ผลประโยชน์ตอบแทนจากเบ็ดเตล็ด    จำนวน   3,000  บาท 
   คำช้ีแจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   เน่ืองจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
  1.6   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      จำนวน   30,000 บาท 
   คำช้ีแจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   เน่ืองจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนงานการพาณชิย์ 

  งานกิจการประปา    รวม 7,800,000 บาท 
  งบบุคลากร    รวม 480,000 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  รวม 480,000 บาท 

 1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน  480,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกิจการประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 

เดือน  
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน ๆละ 9,000 บาท ปีละ 432,000 บาท 
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ของ พนักงานจ้างทั่วไปของกิจการประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 4 คน ๆละ 
1,000 ปีละ 48,000   บาท 
 งบดำเนนิการ    รวม  6,980,000  บาท 
 ค่าตอบแทน    รวม    36,000  บาท 

   1.ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน  36,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้มีสิทธ์ิได้รับตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่า

  ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 52 แก่พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  

 
/ค่าใช้สอย... 

 
 ค่าใช้สอย   รวม 2,374,000 บาท          
 1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ      จำนวน  1,278,000   บาท 
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   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าจ้างเหมาบริการให้ผูร้ับจ้างเหมาทำการอย่างหน่ึงอย่างใด ที่เป็น
  กิจการในอำนาจหน้าที่ของอบต.ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ี 
                    2.ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน จำนวน  700,000  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
  ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนิน 
  ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังน้ี  

1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

  3.ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
  จำนวน  396,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   จำนวน 6,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบ้ีย  เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ   พนักงานจ้างกิจการประปา  

- ค่าใช้จ่ายป้องกันภัยแล้งปี 2563  จำนวน  30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางในการนำน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำของโรงสูบน้ำประปาบ้านกล้วย 

 - ค่าใช้จ่ายในการจ่ายคา่นำ้ดิบ ให้แก่ กรมชลประทาน  จำนวน 360,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำดิบให้แก่ กรมชลประทาน  เดือนละ 30,000 บาท 12 เดือน 

  ค่าวัสดุ     รวม  2,497,000  บาท   
        1.ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน  300,000  บาท   

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ซอง หมึก ฯลฯ  
        2.ประเภทวัสดุไฟฟา้และวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   
         เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

         3.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ 
ฯลฯ 

        4.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  20,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลาะ ฯลฯ 

        5.ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง   จำนวน  750,000  บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่างๆน้ำมันทาไม ้ทินเนอร์แปรงาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อ PVC ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯ 
        6.ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน  160,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเช้ือเพลิง แก๊สหุงต้ม น้ำมันเคร่ือง ฯลฯ 
/7. ประเภทวัสดุ… 

         7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  1,187,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

         เวชภัณฑ์ ถุงเก็บเช้ือเพลิง ฯลฯ 
 8.ประเภทคา่วัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน  40,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ตลับผงหมกึ 
  แผ่นกรองแสง ฯลฯ 
  ค่าสาธารณูปโภค    รวม  2,073,000     บาท 

 1.ประเภทค่าไฟฟ้า    จำนวน  2,060,000  บาท 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาบ้านกล้วย และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของการ
  ประปาบ้านกล้วย โรงสูบบ้านกรูด โรงสูบบ้านสำโรง 

 2.ประเภทคา่โทรศัพท์    จำนวน  13,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ทำการกิจการประปาจอหอ ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกล
 ภายในประเทศและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ 
 เช่น ค่าเช้าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ สำหรับใช้ในการกิจการของ
 ประปา อบต.จอหอ   

  งบลงทุน   รวม     250,000   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์   รวม     250,000   บาท 
 1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)  จำนวน  50,000 บาท 

  เพ่ือเบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมป้ัมน้ำของโรงสูบน้ำประปาของกิจการประปาบ้านกล้วย ฯลฯ 
 2.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตรห์รือการแพทย์   จำนวน  200,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

  2.1ปั้มน้ำ ขนาด15แรง จำนวน 2 ตัว 
  2.2 ปั้มน้ำ ขนาด25แรง จำนวน 1 ตัว 
  2.3 ปั้มนำ ขนาด10 แรง จำนวน 1 ตัว 

 รายจ่ายงบกลาง ต้ังไว้  90,000 บาท  แยกเปน็ 
 1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ต้ังไว้ 90,000 บาท 
 (1) เพื่อจ่ายเงนิสมทบกองทุนประกันสงัคม     40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 

  ประกันสังคมสำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ 
      (2) ประเภทเงินสำรองจ่าย ต้ังไว้ 50,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉนิจำเป็นสำหรับบรรเทา 
  ความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้หรืองบประมาณ 
  ที่ต้ังไว้ไม่พอจ่าย 
   ซึ่งการต้ังงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  กิจการประปาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เป็นการต้ังงบประมาณแบบสมดุล 
 
ประชุม รับทราบ 
 
 

/7. ประเภทวัสดุ… 
ปลัด อบต. ได้เสนอให้ประธานสภา ฯ พักการประชุมเป็นเวลา 30 นาที  เพื่อให้สมาชิกสภา ฯ ได้

ทบทวนถึงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2563 
และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  
2563  ที่คณะผู้บริหาร ฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

 

ประธานสภา ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ตามที่ปลัด อบต.เสนอให้ที่ประชุมได้พักการประชุมเป็นเวลา  
30  นาที  แล้วให้สมาชิกสภา ฯ เข้าร่วมประชุมต่อในเวลา  11.30  นาฬิกา 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบว่าควรพักการประชุม  30  นาที  ตามท่ีประธานสภา ฯ เสนอ 
 

ประธานสภา ฯ หลังจากพักครบ  30  นาทีแล้ว  จึงเชิญประชุมต่อเวลา  11.30  นาฬิกา  และเสนอให้ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  2563  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
ประจำปีงบประมาณ  2563 โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  วาระ  คอื 

 วาระที่  1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
 วาระที่  2 เป็นการพิจารณารายข้อที่มีการแปรญัตติ 
 วาระที่  3 เป็นการลงมติ 
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 และเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา  โดยเริ่มต้ังแต่  วาระที่  1  ว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2563  น้ีหรือไม่ 

 

ที่ประชุม รับทราบ  ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดขออภิปราย  และได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  ได้มีมติ
เห็นชอบ  จำนวน  13 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563 และ               
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2563         
น้ีตามท่ีคณะผู้บริหาร ฯ ได้นำเสนอแล้ว  เมื่อเวลา  09.30  นาฬิกา 

 

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาใน  วาระที่  2  ซึ่งเป็นการพิจารณาตามลำดับข้อที่มี
การแปรญัตติ  โดยให้สมาชิกสภา ฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2563  แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ปฏิบัติ
หน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว  จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  วิธีเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นตามจำนวนที่
กำหนด  โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  การเสนอชื่อให้เสนอได้
โดยไม่จํากัดจํานวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น  และให้นําวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ คนที่หน่ึงก่อน  
แล้วจึงเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ในลําดับถัดไปทีละคน  จนกว่าจะครบ
ตามจํานวนที่พึงมี  ฉะน้ัน  จึงเสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา  เพื่อกำหนดจำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563 และ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2563    

/ที่ประชุม... 
ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จำนวน  13 เสียง  และงดออกเสียง  

1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน  3  คน 

 

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ คนที่หน่ึงก่อน  แล้วจึงเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ในลําดับถัดไปทีละคน  จนกว่าจะครบจำนวน  3  
คน  

 

นายสงวน แป้นคงพะเนาว์  ขอเสนอ นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการแปรญตัติ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15       ร่างข้อบัญญัติฯ ลำดับที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
       1.นางสมบัติ  เม่ากรูด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
                2.นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  1  อีก  จึงได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จำนวน  12  เสียง  และงดออกเสียง  2  เสียง 
(ประธานสภา อบต. และนางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 12)  ให้นาง
เนาวรัตน์  ยันต์จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ 
ลำดับที่  1 

 

ประธานสภา ฯ  ให้เสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  2 
 

นายประกอบ แตงกลาง ขอเสนอ นายประคอง หม่อมกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 ร่างข้อบัญญัติฯ ลำดับที่ 2 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
 1.นายบุญทัน ถิ่นโคกสูง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
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 2.นายทนงศักด์ิ  ถนนกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  2  อีก  จึงได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จำนวน  12  เสียง  และงดออกเสียง  2  เสียง 
(ประธานสภา อบต. และนายประคอง หม่อมกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6)  ให้นาย
ประคอง หม่อมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ 
ลำดับที่  2 

 

ประธานสภา ฯ  ให้เสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  3 
 

นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ ขอเสนอ นายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 คณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 ร่างข้อบัญญัติฯ ลำดับที่ 3 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
 1.นายประเสริฐ  ย่ีจอหอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
 2.นายยนต์  พลายหมื่นไวยสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
 

ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  3  อีก  จงึได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จำนวน  12  เสียง  และงดออกเสียง  2  เสียง 
(ประธานสภา อบต. และนายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9)  ให้นายจำลอง 
อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  3 

/ประธานสภา ฯ... 
ประธานสภา ฯ ที่ประชุมมีมติเพื่อเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับเลือกทั้ง  3  คน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2563 และแจ้งรายชื่อให้ที่ประชุม
ทราบ  ดังน้ี 

    1. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
    2. นายประคอง หม่อมกระโทก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
    3. นายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
 

ประธานสภา ฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ให้เลขนุการสภา ฯ เป็นผู้นัดและ
เปิดประชุม  เพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ ฯ 

 

เลขานุการสภา ฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา              
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ    

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาใน  วาระที่  2  ซึ่งเป็นการพิจารณาตามลำดับรายข้อที่มี
การแปรญัตติ  โดยให้สมาชิกสภา ฯ เสนอขอแปรญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยให้ยื ่นคำขอแปรญัตติ ฯ ต่อประธาน
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563 ของ 
อบต.จอหอ  ระหว่างวันที่ 6–8  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  นาฬิกา ณ ที่ทำ
การ อบต.จอหอ  เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ต่อไป  และกำหนดให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
ดำเนินการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 13  สิงหาคม 2562 ต่อประธานสภา ฯ เพ่ือจะได้ดำเนินการ
เชิญประชุมสภา ฯ ในครั้งต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ย่ืนคำขอแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 6–
8  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  นาฬิกา  ณ ที่ทำการ อบต.จอหอ  และมีมติ
เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ฯ ดำเนินการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 13  สิงหาคม  2562 เวลา  08.30 – 16.30  นาฬิกา  ณ 
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ห้องประชุมสภา อบต.จอหอ และมีมติเสนอให้ประธานสภา ฯ พิจารณาวาระที่  2  ในการ
ประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากว่ามีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ  
ก่อนที่จะเสนอขอแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2563 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  
2563 น้ี 

 

ประธานสภา ฯ จึงขอนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที ่  3 เป็นวันที่ 15 เดือนสิงหาคม  
พุทธศักราช  2562 และจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2563  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2563 สำหรับวาระที่  2  และวาระที่  3  
และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ในลำดับต่อไป 

 /ที่ประชุม… 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี  
 

ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา เป็นการปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562  และ
ขอนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะส่ง
เป็นหนังสือให้ทราบอีกคร้ัง 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหม่ืนไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธ์ิ) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจำลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

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

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

                                               (นายประยุง  ไขโพธ์ิ) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 


