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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2564 
วันศุกร์ที่ 28 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 - 
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 นายยนต์        พลายหมื่นไวย 
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 - 
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 - 
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. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
4. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อำนวยการกองคลัง 
5. นางลินิน  พูนพล   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
7. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

 
 

/นางสาวกัลยา... 
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8. นางสาวกัลยา กุดั่น   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
9. นางสาวนิตยา  ยนต์จอหอ  นักวิชาการเงินและบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- 

ระเบียบวาระท่ี  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (เม่ือวันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช  

2564) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
  

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

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2564  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน  10  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ 3.1)  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  

ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  เสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอ ได้เป็นผู้ชี้แจงถึงความจำเป็นและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา 

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ได้ชี ้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและนำข้อมูลมา

วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

   (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพื ่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งจะให้ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด
ในที่ประชุม 

 

นางสาวกัลยา กุดั่น เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามที่นายกฯ  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอต่อที่ประชุมสภาฯ        

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนนั้น 
เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ ้น และได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น  
เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-2565)           
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความ
จำเป็นต้องทบทวนแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและ   เพื่อตอบสนอง แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสนอในที่ประชุมสภาฯเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมสภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)                 

ฉบับทบทวนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  
 

ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา ฯ แล้ว  และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) ฉบับทบทวนขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
และให้นายก อบต.จอหอพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ต่อไป   

 
 
 

/ประธานสภา ฯ... 
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ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 
3.2) เร ื ่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566–2570)            
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  เสนอให้ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ       
ได้เป็นผู้ชี้แจงถึงความจำเป็นและรายละเอียดที่เก่ียวกับเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

นายก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ชี้แจง          
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอให้ที่ประชุมทราบ   

 

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ได้ชี ้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 
โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainnable 
Development Goals;SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 ซึ่งกระบวนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบดังกล่าวให้
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ     
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

   (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
 

 
/ตำบลเพื่อให้ความเห็น... 
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ตำบลเพื ่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  ซึ่งจะให้ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดในที่
ประชุม 

 

นางสาวกัลยา กุดั่น เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามที่นายกฯเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอต่อที่ประชุมสภาฯ ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์

นโยบายและแผนได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสนอในที่ประชุม
สภาฯเพื ่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู ้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบและร่วมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) 

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)                 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอและให้นายก 
อบต.จอหอพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ต่อไป   

ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 
3.3) เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (กิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)  โดยให้คณะผู ้บร ิหารได้เสนอต่อที ่ประชุม
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (กิจการ
ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 

นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามท่ีได้รายงานสถานะการเงินการคลังของ 
รอง นายก อบต. กิจการประปาไปในครั้งประชุมที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่ากิจการประปาขาดดุล จึงจำเป็นต้องมี

งบบริหารเพื่อให้กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอดำเนินคล่องตัวและ
สามารถบริหารงบประมาณได้ จึงขอเสนอในที่ประชุมพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุน
สำรองเงินสะสมของกิจการประปาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการพิจารณาเห็นชอบเพ่ือ
จ่ายขาดเงินสะสมนั้น  จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ ฯ กฎหมายกำหนด   

ประธานสภา ฯ การพิจารณาขอความเห็นชอบเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมนั้น  จะต้องพิจารณาตามหลั กเกณฑ์ 
และระเบียบ ฯ กฎหมายกำหนด  โดยจะให้ ปลัด อบต.เป็นคนชี้แจง 

นายพีระบูลย์ เผดิมวงศ์   ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบระทรวงมหาดไทย 
ปลัด อบต. ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561  ข้อ  89  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้ร ับอนุมัติจากสภาท้องถิ ่นภายใต้เงื ่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

 

/(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ... 
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(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้
   ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา 

   ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ

คลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายขาดเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  แต่ทั้งนี้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอหอ  ได้อนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2564 (กิจการประปา) และมีการบริหารงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่านท้องถิ ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง        
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 โดยวิธีการโอนงบประมาณไปแล้วนั้น แต่ยัง ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
และมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 และต้องเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจกรรมที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 89(1)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   

 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญรองนายก อบต.เสนอรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ 
   2564 ครั้งที่ 1 (กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)   

นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  สำหรับกิจการประปามีเงินสะสมจำนวน 2,386,272.96 บาท และสามารถนำมาใช้ในการ 

รอง นายก อบต. จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ได้จำนวน 816,272 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ
ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลังได้รายงาน ดังนั้นจึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมตามแผนงานการ
พาณิชย์ หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า วัตุประสงค์เพ่ือใช้การผลิตน้ำประปาใน
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอเป็นจำนวนเงิน 816,272 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

/ค่าไฟฟ้าประจำเดือน... 
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ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2564  ซึ่งเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติที่จะให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 
1 (กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  816,272 บาท 
(แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)ตามที่รองนายก อบต.ได้นำเสนอมา 

 

ที่ประชุม รับทราบและมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา 
อบต.) ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครัง้ที่ 1 (กิจการประปาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอหอ)  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  816,272 บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพัน
สองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ตามที่รองนายก อบต.นำเสนอ  

ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 
3.4) เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจการ
ประปา) โดยให้คณะผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจการประปา) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

นายเรวัตร  ยันต์จอหอ ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลังเสนอว่ามีเงินทุนสำรองเงินสะสมของกิจการประปาองค์การ 
รอง นายก อบต.  บริหารส่วนตำบลจอหอ เจอหอ  ณ วันที่ 30 เมษายน 2564  

- มีทุนสำรองเงินสะสมเหลือ 2,442,389.15 บาท  
- มีเงินทุนสำรองเงินสะสมเหลือเกินร้อยละ 15 ของข้อบัญญัติประจำปี 2564  
(7,800,000×15%=1,170,000 บาท) ส่วนที่เกิน 15% (2,442,389.15-1,170,000 บาท 
เหลือ 1,272,389.15 บาท) 
- หักโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 881,000 บาท 
- คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ใช้ได้ 391,389.15 บาท 
 ซึ่งสามารถนำมาใช้บริหารงานในกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 391,389.15 บาท แต่ในรายละเอียดนั้นจะให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ชี้แจง 

นายพีระบูลย์ เผดิมวงศ์   ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมของกิจการประปาตามหลักเกณฑ์ 
ปลัด อบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 ทุกวันสิ้น
ปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงิน
สะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  
(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

/(2)กรณีท่ีปีใด... 
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(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำ
เงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ครับ ในครั้งนี้กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอจะขอ
อนุมัติสภาฯใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา รายละเอียดดังนี้ 
-ใช้สำหรับค่าสารส้ม จำนวน 305,775 บาท 
-ใช้สำหรับค่าคลอรีน จำนวน 85,614.15 บาท 
รวมเป็นเงิน 391,389.15 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์) 

ที่ประชุม  รับทราบและร่วมกันพิจารณารายละเอียดที่จะใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ 
2564 กิจการประปา 

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตดิ้วยหรือไม่  ที่จะให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบ 
ประมาณ 2564 (กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ)  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
391,389.15 บาท (สามแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์) 
ตามท่ีรองนายก อบต.ได้นำเสนอมา 

 

ที่ประชุม   รับทราบและมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา 
อบต.) ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในปีงบประมาณ 2564 (กิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  391,389.15 บาท (สามแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันสาม
ร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์) ตามทีร่องนายก อบต.นำเสนอ   

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  1.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2564  

รายงานผลการปฏิบัติงานและบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ   
เสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ได้เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 
มีนาคม 2564)  

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์   ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
จึงถือปฏิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตาม 

 

/ประเมินผลแผนพัฒนา... 
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ฯ  ให้ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานประจำปี  2564  
รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)  

นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์   โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จอหอประจำปี 2564  
ปลัด อบต.  จำนวน 374 โครงการ งบประมาณ 198,588,700 บาท  จำแนกได้ตามยุทธศาสตร์  

ซึ่งรายละเอียดตาม 
เอกสารที่แจกในที่ประชุม ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 176 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เบิกจ่าย  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 28 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 75 โครงการ เบิกจ่าย 7 โครงการ  
เบิกจ่ายเป็นเงิน 9,543,840.00 บาท 

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 27 โครงการ เบิกจ่าย 2 โครงการ  
เบิกจ่ายเป็นเงิน 92,400บาท 

  5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 47 โครงการ เบิกจ่าย 6 โครงการ  
เบิกจ่ายเป็นเงิน 187,078.40 บาท 

 6) ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว 
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 21 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 

รวมโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวนทั้งสิ้น  
374 โครงการงบประมาณ 198,588,700.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้นจำนวน  
15 โครงการ  งบประมาณ 9,823,318.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.80 รายละเอียดโครงการ
ตามสรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)  

 

ที่ประชุม รับทราบ   
 
 
 
 
 
 

 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
     เมื่อวันที่………….................................  พ.ศ. 2564 

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

                     (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี  
 

ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.20  นาฬิกา ซึ่งเป็นการปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 

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

                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 

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

 
 
 
 
  


