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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564 
วันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช 2564  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
************************************* 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธิ์ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธิ์ 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข 
3. นายสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 นายประคอง    หม่อมกระโทก 
6. นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
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       ดำโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายสุรพล       ดำโพธิ์ 
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 - 
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 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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 
8. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

 
 

/นางสาวกัลยา... 
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9. นางสาวกัลยา กุดั่น   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
10. นางชาลินี  ดวงประทุม  นักทรัพยากรบุคคล 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   ณ 30 เมษายน 2564  รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
 

นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   ณ 30 เมษายน 2564  ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ  วันที่ 30 เมษายน 2564  กิจการประปาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  จำนวน  5,501,311.49 บาท 
1.1.2 ลูกหนี้  จำนวน  41,560.00 บาท 
1.1.3 รายรับจริง  จำนวน  3,904,485.44 บาท 
1.1.4 รายจ่ายจริง  จำนวน  3,737,528.73 บาท 
1.1.5    เงินสะสม  จำนวน   2,386,272.96 บาท 
1.1.6    ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  2,442,389.15 บาท 

   2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564   
   (1)  รายรับจริง  จำนวน 3,904,485.44 บาท  ประกอบด้วย 
   ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ   จำนวน  3,270,979.00    บาท 
   อัตราค่าบริการ     จำนวน     446,290.00   บาท 
   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากธารน้ำ   จำนวน             0.00   บาท 
   ค่าติตั้งมาตรวัดน้ำใหม่    จำนวน     166,000.00 บาท 
   - มาตรวัดน้ำ     จำนวน      100,200.00  บาท 
   - ค่าตรวจ     จำนวน         13,400.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมติดตั้ง    จำนวน         20,400.00  บาท 
   - ค่าบรรจบต่อเมน    จำนวน         32,000.00  บาท 
   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   จำนวน          7,200.00  บาท 
   รายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน              00.00  บาท 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จำนวน        14,016.44  บาท 
 

/(2)  เงินอุดหนุน... 
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   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (3)  รายจ่ายจริง จำนวน 3,735,528.73  บาท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง     จำนวน         3,600.00  บาท 
   - งบบุคลากร     จำนวน       140,000.00  บาท 
   - งบดำเนินงาน     จำนวน     3,591,928.73  บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น     จำนวน         0.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน     จำนวน                0.00  บาท 
   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 0.00บาท 
   (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 0.00บาท 
   (7) รายจ่ายท่ีจากจากเงินกู้ จำนวน 0.00บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (เม่ือวันจันทร์ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช 
2564) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 

  

ประธานสภา ฯ  ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
   สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว  ให้กับ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง 
   รายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2564  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  11  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 

-เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2564  
       ครั้งที่ 17 (หมวดค่าครุภัณฑ์)  โดยให้หัวหน้าสำนักปลัดได้เสนอต่อที่ประชุม 

 

นางอำพร ประพันธมิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สำนักปลัดองค์การ
หัวหน้าสำนักปลัด บริหารส่วนตำบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมี 

ความจำเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน          
8,300 บาท  ดังรายละเอียดดังนี้ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE  
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
 

/คุณลักษณะพื้นฐาน..  
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คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีลักษณะการทา(2)  เงินอุดหนุนงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  

- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps  

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้  

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง  
เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   
และประกอบกับอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ ภายในสำนักปลัด มีอายุการใช้งานมากและชำรุดเสียหาย        
โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 8,300 บาท จึงนำเรียนที่ประชุมค่ะ 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีสำนักได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในการขอรับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการ
ใหม่มจีำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอมติที่
ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ  2564 ครั้งที่ 17 ตามทีห่ัวหน้าสำนักปลัดเสนอขอ 

 

ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบจำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานสภา อบต.) อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวจำนวน 1 รายการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ในหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ  2564 ครั้งที่ 17 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภา ฯ  ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลจอหอ ณ 30 เมษายน 2564 จะเห็นได้ว่ารายจ่ายสูงกว่ารายรับ จึงจะให้ท่านรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ   

นายเรวัตร  ยันต์จอหอ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ตามที่ผู้อำนวยการ 
รอง นายก อบต. กองคลังได้รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ    

ณ 30 เมษายน 2564 จะเห็นได้ว่ารายจ่ายสูงกว่ารายรับนั้น ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สูงในแต่ 
ละเดือน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุง ค่าวัสดุสารส้มคลอรีน ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายรับและ
รายจ่ายไม่สัมพันธ์กันคือเป็นรายจ่ายแบบขาดดุลตามรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามที่ผุ้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงคือ 
 
 

/กิจการประปา... 
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กิจการประปา ประจำปี 2564 
สรุปรายรับจริง-รายจ่ายจริง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-เมษายน 2564 

 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจการประปาตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 7,800,000 บาท
แสดงให้เห็นว่ากิจการประปาขาดดุล จึงจำเป็นต้องมีงบบริหารเพื่อให้กิจการประปาของ 
 
 

/องค์การบริหาร... 
 
 

รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ยกไป 

ต.ค. 63     490,295.00      440,885.78      49,409.22     49,409.02  

พ.ย. 63     586,914.00      508,436.68      78,477.32   127,886.34  

ธ.ค. 63     501,508.00      461,225.56      40,282.44   168,168.78  

ม.ค. 64     577,734.00   1,080,818.20  - 503,084.20  -334,915.22  

ก.พ. 64      565,024.00      399,621.16    165,402.84  -169,512.38  

มี.ค. 64     598,225.44      596,276.25        1,949.19  -167,563.19  

เม.ย. 64     584,785.00      249,446.10    335,338.90   167,775.71  

รวม  3,904,485.44   3,736,709.73    167,775.71    

 แผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564  

 รายละเอียด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ยกไป 

พ.ค.     550,000.00      535,855.02      14,144.98   181,920.69  

มิ.ย.     550,000.00      306,925.00    243,075.00   424,995.69  

ก.ค.     550,000.00      306,925.00    243,075.00   668,070.69  

ส.ค.     550,000.00      543,850.00        6,150.00   674,220.69  

ก.ย.     550,000.00   1,223,401.69  - 673,401.69         819.00  

รวม 
พค-กย 

 2,750,000.00   2,916,956.71  - 166,956.71  
  

รวมทั้งปี 2564 
 6,654,485.44   6,653,666.44  819 
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สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
     เมื่อวันที่………….พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

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

                     (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอดำเนินคล่องตัวและสามารถบริหารงบประมาณได้ จึงขอ
เสนอในที่ประชุมพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมของกิจการประปา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม ซึ่งจะขอพิจารณาใน
ครั้งประชุมครั้งต่อไปครับ  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู ้ใดเสนอเรื ่องใดอีก  จึงขอนัดประชุมครั ้งหน้าเป็นวันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม 

พุทธศักราช 2564 และกล่าวปิดประชุม  เวลา 12.00 นาฬิกา   

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

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจำลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

 
 
 
 
  


