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/10.นายพิชิตชัย… 

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2564 
วันจันทร์ที่  2  เดือนสิงหาคม  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 - 
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. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
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 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
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. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นางสาวกัลยา  กุดัน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
9. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
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10. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาวนิตยา  ยนจอหอ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ 1.1) เรื่อง  การรับโอน–ย้าย  พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ  
 - รายนางสาวจันทร์จิรา  สีน้อยขาว  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

สังกัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2564 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  1.2)  เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง  ณ 31 กรกฎาคม 2564 
   รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  

นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 31 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.สถานะการเงินการคลัง ณ 31 กรกฎาคม 2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ) 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  

พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 96,096,897.93 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จำนวน 120,728,102.85 บาท 

   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 47,276,506.06 บาท 

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

   จำนวน 4 โครงการ รวม 1,953,471.00 บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ  

                                 รวม  3,942,928.52 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

(1) รายรับจริง จำนวน 73,623,765.50 บาท ประกอบด้วย 
                               - หมวดภาษีอากร      จำนวน 3,912,717.96  บาท 
    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 1,842,862.30 บาท 
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จำนวน 1,745,037.52 บาท 
    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จำนวน     26,510.00  บาท 
 

                                                                                                     /- หมวดภาษ.ี.. 
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    - หมวดภาษีจัดสรร      จำนวน 42,890,977.47 บาท 
    - หมวดเงินอุดหนุน      จำนวน 23,205,660.25 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        จำนวน     263,760.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง จำนวน 49,528,630.23 บาท ประกอบด้วย 
    - งบกลาง    จำนวน   14,828,073.40 บาท 
    - งบบุคลากร    จำนวน   14,948,568.71 บาท 
    -งบดำเนินงาน    จำนวน   16,769,905.34 บาท 
    - งบลงทุน    จำนวน     1,236,682.78  บาท 
    - งบเงินอุดหนุน    จำนวน     1,745,400.00 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จำนวน 263,760.00 บาท 
   (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินกสรตามอำนาจหน้าที่         

จำนวน  6,661,000.00 บาท  
                 จึงขอนำเรียนในที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  1.2) เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   ณ 31 กรกฎาคม 2564  รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
 

นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   ณ 31 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กิจการประปาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  5,499,450.33 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน   1,986,013.15 บาท 
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  2,136,614.15 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ  
รวม 1,185,000 บาท (เงินสะสม 700,00 บาท เงินสำรองเงินสะสม 485,000) 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ  
รวม 405,225.67บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00 บาท 
 
 

/2.การบริหาร... 
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   2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
   (1)  รายรับจริง  จำนวน 5,694,052.87 บาท  ประกอบด้วย 
   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ  จำนวน 5,422,707.00 บาท 
   - ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตนวัดน้ำ   จำนวน  4,785,427.00    บาท 
   - อัตราค่าบริการ     จำนวน     637,280.00   บาท 
   - ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากธารน้ำ   จำนวน             0.00 บาท 
   ค่าติตั้งมาตรวัดน้ำใหม่    จำนวน     234,000.00 บาท 
   - มาตรวัดน้ำ     จำนวน     141,300.00  บาท 
   - ค่าตรวจ     จำนวน        18,900.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมติดตั้ง    จำนวน         28,800.00  บาท 
   - ค่าบรรจบต่อเมน    จำนวน         45,000.00  บาท 
   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   จำนวน          9,900.00  บาท 
   รายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน                4.00  บาท 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จำนวน        27,441.80  บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (3)  รายจ่ายจริง จำนวน 4,799,642.45  บาท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง     จำนวน         7,568.00  บาท 
   - งบบุคลากร     จำนวน      229,386.00  บาท 
   - งบดำเนินงาน     จำนวน    4,562,688.45  บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น     จำนวน         0.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน     จำนวน                0.00  บาท 
   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 400,259.81 บาท 
   (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 391.389.15 บาท 
   (7) รายจ่ายท่ีจากจากเงินกู้ จำนวน 0.00บาท 
   จึงขอนำเรียนในที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช 
2564) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  
ประจำปี  2564 

 

ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2564  ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้วและขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม 

/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี  2564  อย่างเป็นเอกฉันท์  จำนวน 11 เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา ฯ  3.1)  เรื่อง เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี

งบประมาณ  2565 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ  2565   ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  แจ้งว่าผู้บริหาร อบต.จอหอ ได้มีมติเห็นชอบให้นำร่างข้อบัญญัติ
องค์ การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และ
งบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564  ที่ได้จัดทำขึ้น
แล้วเสนอต่อสภาอบต.จอหอ รายละเอียดดังนี้   

คำแถลงงบประมาณ 
   ประกอบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
   โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ 
   สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการเงินการคลัง ณ 31 กรกฎาคม 2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ) 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  

พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 96,096,897.93 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จำนวน 120,728,102.85 บาท 

   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 47,276,506.06 บาท 

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

   จำนวน 4 โครงการ รวม 1,953,471.00 บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ  

                                 รวม  3,942,928.52 บาท 
 
 

/2. การบริหาร... 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
(1) รายรับจริง จำนวน 73,623,765.50 บาท ประกอบด้วย 

                               - หมวดภาษีอากร      จำนวน 3,912,717.96  บาท 
    - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 1,842,862.30 บาท 
    - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จำนวน 1,745,037.52 บาท 
    - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จำนวน     26,510.00  บาท 
    - หมวดภาษีจัดสรร      จำนวน 42,890,977.47 บาท 
    - หมวดเงินอุดหนุน      จำนวน 23,205,660.25 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        จำนวน     263,760.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง จำนวน 49,528,630.23 บาท ประกอบด้วย 
    - งบกลาง    จำนวน   14,828,073.40 บาท 
    - งบบุคลากร    จำนวน   14,948,568.71 บาท 
    -งบดำเนินงาน    จำนวน   16,769,905.34 บาท 
    - งบลงทุน    จำนวน     1,236,682.78  บาท 
    - งบเงินอุดหนุน    จำนวน     1,745,400.00 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 263,760.00 บาท 
   (5) มรการจ่ายเงินสะสมเพ่อดำเนินกสรตามอำนาจหน้าที่        จำนวน  6,661,000.00 บาท

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  
  พ.ศ. 2537 มาตรา 80 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลจอหอและโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครราชสีมา 
  ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ข้อ 2.ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  

   85,720,000 บาท 
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

   อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  85,720,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
   ได้ดังนี้ 

 
 

/แผนงาน... 
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 ส่วนรายละเอียดจะให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป   

ประธานสภา ฯ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม 
นายประยงค์ เอกบุตร กระผมขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
รองนายก อบต. (ตามสำเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ที ่ได้ส่งให้สมาชิกสภา อบต.จอหอแล้ว)  ซึ ่งมี

สาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565 องค์การบริหารส่วน

ตำบลจอหอ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 85,720,000 บาท(แปดสิบห้าล้านเจ็ดแสน
สองหม่ืนบาทถ้วน) ประกอบด้วย  

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

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

 /2.) หมวดค่าธรรมเนียม...   
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,615,985.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 770,000.00 
ด้านบริการชุมชมและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 11,087,720.00 
    แผนงานสาธารณสุข 7,488,470.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 5,921,500.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 450,000.00 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 500,000.00 
ด้านเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,287,000.00 
    แผนงานการเกษตร 540,000.00 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 22,009,325.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 85,720,000.00 
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   2.) หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม   1,463,500.00 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) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน       10,000.00 บาท 
2.6) ค่าปรับการผิดสัญญา   จำนวน     115,000.00 บาท 
2.7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล      จำนวน       10,000.00   บาท 
      หรือมูลฝอย  
2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ จำนวน     182,000.00 บาท 
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2.9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย จำนวน      20,000.00 บาท 
 อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
 หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  200  ต.ร.ม. 
2.10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ จำนวน        5,000.00  บาท 

    ทางสาธารณะ 
2.11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน  จำนวน        5,000.00 บาท 
2.12) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน        5,000.00  บาท 
2.13) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน จำนวน      2,000.00  บาท 
2.14) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  จำนวน        2,000.00  บาท 
       น้ำมันเชื้อเพลิง 

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

- ดอกเบี้ย     จำนวน    450,000.00 บาท 
4.) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม   130,000.00 บาท 

- ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน    120,000.00 บาท 
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   จำนวน     10,000.00 บาท 

   5.) หมวดรายได้จากทุน    รวม          10,000.00 บาท 
        - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน    จำนวน       10,000.00 บาท   
 
 
 
 

/รายได้ที.่.. 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม 46,138,826.00  บาท 

1.) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ  จำนวน     500,000.00 บาท 
     ล้อเลื่อน  
2.) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ จำนวน  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   จำนวน      100,000.00  บาท 
9.) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ  จำนวน  21,387,189.00  บาท 
     นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดเงินอุดหนุน    รวม 31,563,424.00  บาท 

- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ  จำนวน  31,563,424.00 บาท 
  ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  เลือกทำ 

   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 85,720,000 บาท(แปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนสอง
หม่ืนบาทถ้วน)ประกอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกหลักการ... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,615,985.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 770,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 11,087,720.00 
    แผนงานสาธารณสุข 7,488,470.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 5,921,500.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 450,000.00 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

500,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,287,000.00 
    แผนงานการเกษตร 540,000.00 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 22,009,325.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 85,720,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายจ่ายตามงาน... 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                              งาน                             
งบ 

งานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 10,171,720 0 4,595,280 14,767,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,627,880 0 0 2,627,880 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 7,543,840 0 4,595,280 12,139,120 

งบดำเนินงาน 6,259,400 20,000 4,289,585 10,568,985 
    ค่าตอบแทน 1,022,400 0 702,035 1,724,435 

    ค่าใช้สอย 2,180,000 20,000 2,201,000 4,401,000 
    ค่าวัสด ุ 2,150,000 0 1,226,870 3,776,870 

    ค่าสาธารณูปโภค 907,000 0 159,680 1,066,680 

งบลงทุน 150,000 0 100,000 250,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 150,000 0 100,000 250,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 0 0 30,000 
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000 

รวม 1,611,120 20,000 8,984,865 25,615,985 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                       งาน 
งบ                    

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบดำเนินงาน 520,000 250,000 770,000 

    ค่าใช้สอย 120,000 80,000 200,000 
    ค่าวัสด ุ 400000 170,000 170,000 
รวม 520,000 250,000 770,000 

 

 

 

/แผนงานการศึกษา… 
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แผนงานการศึกษา 

งบ                                 งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 2,161,380 1,081,680 3,243,060 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,161,380 1,081,680 3,243,060 
งบดำเนินงาน 917,760 4,121,900 5,039,660 

    ค่าตอบแทน 217,760 112,820 330,580 

    ค่าใช้สอย 480,000 666,100 1,146,100 

    ค่าวัสด ุ 220,000 3,332,980 3,552,980 

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000 
งบลงทุน 58,200 0 58,200 
    ค่าครุภัณฑ์ 58,200 0 58,200 

งบเงินอุดหนุน 0 2,746,800 2,746,800 

    เงินอุดหนุน 0 2,746,800 2,746,800 

รวม 3,137,340 7,950,380 11,087,720 
แผนงานสาธารณสุข 

งบ                                   งาน 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่นๆ 

รวม 

งบบุคลากร 2,792,820 0 2,792,820 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,792,820 0 2,792,820 
งบดำเนินงาน 3,132,350 1,165,800 4,298,150 

    ค่าตอบแทน 318,350 0 318,350 
    ค่าใช้สอย 2,814,000 465,000 3,279,000 
    ค่าวัสด ุ 0 690,000 690,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,800 10,800 
งบลงทุน 0 217,500 217,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 217,500 217,500 
งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 
   เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 

รวม 5,925,170 1,563,300 7,488,470 

/แผนงานสังคมสงเคราะห์… 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

                            งาน 
งบ                                                   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 

งบบุคลากร 1,306,500 0 1,306,500  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,306,500 0 1,306,500  

งบดำเนินงาน 3,598,500 0 3,598,500  

    ค่าตอบแทน 714,500 0 714,500  

    ค่าใช้สอย 1,740,000 0 1,740,000  

    ค่าวัสด ุ 1,094,000 0 1,094,000  

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000  

งบลงทุน 471,500 0 471,500  

    ค่าครุภัณฑ์ 162,500 0 162,500  

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 309,000 0 309,000  

งบเงินอุดหนุน 0 545,000 545,000  

รวม 5,376,500 545,000 5,921,500  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

      

 

        /แผนงานการ... 

 

งบ                                   งาน 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่นๆ 

รวม 

งบบุคลากร 50,000 0 50,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 50,000 0 50,000 

รวม 50,000 0 50,000 

                                           งาน 
งบ                            

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบดำเนินงาน 450,000 450,000 

    ค่าใช้สอย 450,000 450,000 

รวม 450,000 450,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน 
งบ                            

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบดำเนินงาน 290,000 210,000 500,000 
     ค่าใช้สอย 290,000 210,000 500,000 

รวม 290,000 210,000 500,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ                         งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 

งบบุคลากร 2,864,700 0 2,864,700 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,864,700 0 2,864,700 
งบดำเนินงาน 0 310,000 310,000 
    ค่าใช้สอย 0 310,000 310,000 
งบลงทุน 0 8,112,300 8,112,300 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 8,112,300 8,112,300 

รวม 2,864,700 8,422,300 11,287,000 
งานการเกษตร 

งบ                         งาน งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้ 

รวม 

งบดำเนินงาน 40,000 500,000 540,000 
    ค่าใช้สอย 40,000 300,000 340,000 
    ค่าวัสด ุ 0 200,000 200,000 

รวม 40,000 500,000 540,000 
แผนงานงบกลาง 

งบ                          งาน งบกลาง 
 

รวม 

งบกลาง 22,009,325 22,009,325 
    งบกลาง 22,009,325 22,009,325 
รวม 22,009,325 22,009,325 

   ซึ่งการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565  
   เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ 
นายก อบต. ได้แถลงนโยบายกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ รายละเอียดดังนี้ 

คำแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

   งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน

   โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  จึงข้อชี้แจงให้ท่านประธานและ 

   สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวการดำเนินการ ใน 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

   1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564  กิจการประปาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  5,499,450.33 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน   1,986,013.15 บาท 
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  2,136,614.15 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ  
รวม 1,185,000.00 บาท เงินสะสม 700,000.00 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 485,000.00  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 405,225.67
บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00 บาท 
   2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
   (1)  รายรับจริง  จำนวน 5,694,052.87 บาท  ประกอบด้วย 
   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ  จำนวน 5,422,707.00 บาท 
   - ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ   จำนวน  4,785,427.00    บาท 
   - อัตราค่าบริการ     จำนวน     637,280.00   บาท 
   - ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากธารน้ำ   จำนวน             0.00 บาท 
   ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่    จำนวน     234,000.00 บาท 
   - มาตรวัดน้ำ     จำนวน      141,300.00  บาท 
   - ค่าตรวจ     จำนวน         18,900.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมติดตั้ง    จำนวน         28,800.00  บาท 
   - ค่าบรรจบต่อเมน    จำนวน         45,000.00  บาท 

/ผลประโยชน์... 
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   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   จำนวน          9,900.00  บาท 
   รายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน             4.00  บาท 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จำนวน        27,441.80  บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (3)  รายจ่ายจริง จำนวน 4,799,642.45  บาท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง     จำนวน         7,568.00  บาท 
   - งบบุคลากร     จำนวน      229,386.00  บาท 
   - งบดำเนินงาน     จำนวน      4,562,688.45  บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น     จำนวน         0.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน     จำนวน                0.00  บาท 
   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 400,259.81 บาท 
   (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 391,389.15บาท 
   (7) รายจ่ายท่ีจากจากเงินกู้ จำนวน 0.00บาท 
 ส่วนรายละเอียดจะให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

สภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป   

นายเรวัตร ยันต์จอหอ กระผมขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี 
รองนายก อบต. งบประมาณ 2565 (ตามสำเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภา อบต.จอหอ

แล้ว)  ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  

2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  7,800,000  บาท
(เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย  

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

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

  ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  7,800,000 บาท แยกเป็น 
  1.1   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ   จำนวน  7,118,000  บาท   
  คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เพ่ิมมากข้ึน 
  1.1.1  ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดนำ  จำนวน   6,333,200  บาท 
                     1.1.2  ค่าบริการ              จำนวน     784,800  บาท 
 

/1.2 ค่าจำหน่าย... 
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  1.2   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากท่อธารน้ำ    จำนวน      18,000   บาท    
  คำชี้แจง ประมาณการไว้ไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม   
  1.3   ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่      จำนวน      600,000  บาท  แยกเป็น    
  1.3.1   มาตรวัดน้ำ    จำนวน   370,000  บาท 
  1.3.2   ค่าตรวจ     จำนวน    50,000  บาท 
  1.3.3   ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง   จำนวน   80,000  บาท 
  1.3.4   ค่าบรรจบท่อเมน    จำนวน 100,000  บาท 
  คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
  1.4   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ    จำนวน  31,000 บาท  แยกเป็น  
  1.4.1  ค่าธรรมเนียน ติดตั้งมาตรวัดน้ำคืน   จำนวน   29,000  บาท 
  1.4.2  ค่าแรง     จำนวน    2,000   บาท 
  คำชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
  1.5   ผลประโยชน์ตอบแทนจากเบ็ดเตล็ด    จำนวน   3,000  บาท 
   คำชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
  1.6   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      จำนวน   25,000 บาท 
   คำชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
  1.7   เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ  จำนวน   5,000   บาท 

คำชี้แจง   ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

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

 1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน  480,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกิจการประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน ๆละ 9,000 บาท ปีละ 432,000 บาท 

/- เงินเพ่ิมต่างๆ... 
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- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จำนวน 48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของ
 พนักงานจ้างทั่วไปของกิจการประปา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 4 คน ๆละ 1,000
 ปีละ 48,000 บาท 
 งบดำเนินการ    รวม  6,449,000  บาท 
 ค่าตอบแทน    รวม    18,000  บาท 

   1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน  18,000  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่า

  ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 52 แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
  และพนักงานจ้าง  

 ค่าใช้สอย   รวม 2,240,000 บาท          
 1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน  1,300,000   บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เป็น
  กิจการในอำนาจหน้าที่ของอบต.ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
                    2.ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน จำนวน  544,000  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
  ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนิน 
  ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้  

1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

  3.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
  จำนวน  396,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 

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

- ค่าใช้จ่ายป้องกันภัยแล้งปี 2565 จำนวน  30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางในการนำน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำของโรงสูบน้ำประปาบ้านกล้วย 
 - ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าน้ำดิบ ให้แก่ กรมชลประทาน  จำนวน 360,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำดิบให้แก่ กรมชลประทาน  เดือนละ 30,000 บาท 12 เดือน 

  ค่าวัสดุ     รวม  2,102,870  บาท   
        1.ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน  300,000  บาท   

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ซอง หมึก ฯลฯ  
        2.ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   
         เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

/3.ประเภทวัสดุ... 
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         3.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ 

        4.ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  10,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลาะ ฯลฯ 

        5.ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง   จำนวน  250,000  บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่างๆน้ำมันทาไม้ ทินเนอร์แปรงาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อ PVC ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯ 
        6.ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน  150,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 
         7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  1,292,870  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
         เวชภัณฑ์ ถุงเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ 

 8.ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   จำนวน  80,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเคร่ืองปริ้นเตอร์ ตลับผงหมึก  

  แผ่นกรองแสง ฯลฯ 
  ค่าสาธารณูปโภค    รวม  2,088,130     บาท 

 1.ประเภทค่าไฟฟ้า    จำนวน  2,065,130  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาบ้านกล้วย และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของการ 

  ประปาบ้านกล้วย โรงสูบบ้านกรูด โรงสูบบ้านสำโรง 
 2.ประเภทค่าโทรศัพท์    จำนวน  3,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทท์ี่ทำการกิจการประปาจอหอ ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกล
 ภายในประเทศและค่าใช้จา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการดังกลา่วและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บรกิาร 
 เช่น ค่าเชา้เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ สำหรับใช้ในการกิจการของ
 ประปา อบต.จอหอ    
 3.ประเภทค่าไปรษณีย์   จำนวน  20,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าสง่หนังสือตา่งๆ ให้กับผู้ใช้น้ำประปา ในพืน้ที่ใชบ้ริการ อบต.จอหอ  

  งบลงทุน    รวม     819,000   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์   รวม     819,000   บาท 
 1.ค่าบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์  จำนวน  819,000 บาท 

  เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปัม้น้ำของโรงสบูนำ้ประปาของกจิการประปาบา้นกล้วย ฯลฯ 
  รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้  52,000 บาท  แยกเป็น 

 1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 22,000 บาท 
 (1) เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน  

  ประกันสังคมสำหรับพนักงานทีม่ีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ 
      (2) ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นสำหรับบรรเทา 
  ความเดือดร้อนของประชาชนซึง่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้หรืองบประมาณ 
  ที่ตั้งไวไ้ม่พอจ่าย 

/ซึ่งการตั้งงบประมาณ... 
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ซึ่งการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล 

        

ประชุม รับทราบ 
 

ปลัด อบต. ได้เสนอให้ประธานสภา ฯ พักการประชุมเป็นเวลา 30 นาที  เพ่ือให้สมาชิกสภา ฯ ได้ทบทวน
ถึงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565 และร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565  ที่คณะ
ผู้บริหาร 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  และเสนอให้ที่ประชุม
ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
2565  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  
2564 โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  วาระ  คือ 

 วาระท่ี  1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
 วาระท่ี  2 เป็นการพิจารณารายข้อท่ีมีการแปรญัตติ 
 วาระท่ี  3 เป็นการลงมติ 
 และเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา  โดยเริ่มตั้งแต่  วาระที่  1  ว่าจะรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565  นี้หรือไม่ 

 

ที่ประชุม รับทราบ  ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดขออภิปราย  และได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  ได้มีมติ
เห็นชอบ  จำนวน  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์รับ
หลักการแห่งร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 และ                  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565         
นี้ตามที่คณะผู้บริหาร ฯ ได้นำเสนอแล้ว  เมื่อเวลา  09.30  นาฬิกา 

 

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาใน  วาระท่ี  2  ซึ่งเป็นการพิจารณาตามลำดับข้อที่มีการ
แปรญัตติ  โดยให้สมาชิกสภา ฯ เสนอรายชื ่อคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565  แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ปฏิบัติ
หน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว  จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  วิธีเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นตามจำนวนที่กำหนด  
โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัด 

 
/จำนวนเว้นแต่... 
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 จำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  โดยให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ คนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ในลำดับถัดไปทีละคน  จนกว่าจะครบตามจำนวนที่
พึงมี  ฉะนั้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา  เพื่อกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565  

   

ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จำนวน  11 เสียง  และงดออกเสียง  1  
เสียง (ประธานสภา อบต.)  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  2565  จำนวน  3  คน 

 

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ คนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในลำดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบจำนวน 3 คน  

 

นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ  ขอเสนอ นายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12       ร่างข้อบัญญัติฯ ลำดับที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
       1.นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
                2.นางสมบัติ  เม่ากรูด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่ 1 อีก  จึงได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จำนวน 10 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา 
อบต. และนายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 9)  ให้นายจำลอง อินทร์โคกสูง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่ 1 

 

ประธานสภา ฯ  ให้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  2 
 

นายประกอบ แตงกลาง  ขอเสนอ นายสงวน แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ร่างข้อบัญญัติฯ ลำดับที่ 2 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
 1.นายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
   2.นายประเสริฐ   ยี่จอหอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  2  อีก  จึงได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  และงดออกเสียง  2  เสียง 
(ประธานสภา อบต. และนายสงวน แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15) ให้นายสงวน 
แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ              
ลำดับที่ 2 

ประธานสภา ฯ  ให้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  3 
 
 

/นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ   ยี่จอหอ  ขอเสนอ นายประกอบ แตงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 ร่างข้อบัญญัติฯ ลำดับที่ 3 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
 1.นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
 2.นายสงวน แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
 

ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่  3  อีก  จึงได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จำนวน 10  เสียง  และงดออกเสียง  2  เสียง 
(ประธานสภา อบต. และนายประกอบ แตงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ) ให้นายประกอบ 
แตงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลำดับที่ 3 

 

ประธานสภา ฯ ที่ประชุมมีมติเพื่อเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับเลือกทั้ง  3  คน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565 และแจ้งรายชื่อให้ที่ประชุม
ทราบ  ดังนี้ 

    1. นายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9     
    2. นายสงวน  แป้นคงพะเนาว์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
    3. นายประกอบ แตงกลาง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

ประธานสภา ฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ให้เลขนุการสภา ฯ เป็นผู้นัดและเปิด
ประชุม  เพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ ฯ 

เลขานุการสภา ฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในวันที ่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา                                                   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  

  

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาใน  วาระที่  2  ซึ่งเป็นการพิจารณาตามลำดับรายข้อที่มี
การแปรญัตติ  โดยให้สมาชิกสภา ฯ เสนอขอแปรญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565 โดยให้ยื่นคำขอแปรญัตติ ฯ ต่อประธานกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 ของ อบต.จอหอ  
ระหว่างวันที่ 3–5  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 – 16.30  นาฬิกา ณ ที่ทำการ อบต.จอหอ  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ต่อไป  และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ดำเนินการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 6 
สิงหาคม 2564 ต่อประธานสภา ฯ เพื่อจะได้ดำเนินการเชิญประชุมสภา ฯ ในครั้งต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยื่นคำขอแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 3–5
   สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30  นาฬิกา  ณ ที่ทำการ อบต.จอหอ  และมีมติเห็นชอบ
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  
 

/ดำเนินการแปรญัตติฯ... 
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   ดำเนินการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม  2564 เวลา  08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้อง
   ประชุมสภา อบต.จอหอ และมีมติเสนอให้ประธานสภา ฯ พิจารณาวาระท่ี  2  ในการประชุม
   ครั้งต่อไป เนื่องจากว่ามีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ  ก่อนที่จะ
   เสนอขอแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 และร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565 นี้ 
ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 

3.2)  เรื่อง   พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2564 

ครั้งที่ 27 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  โดยให้นายก อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุม 

นายก อบต. ด้วย อบต.จอหอ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑ์และ
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,084,500 
บาท (หนึ่งล้านแปดหม่ืนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ในที่
ประชุม) ซึ่งจะให้แต่ละกองชี้แจงในที่ประชุม 

นางอำพร ประพันธมิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สำนักปลัด   
หัวหน้าสำนักปลัด          องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

 ไว้และมีความจำเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน    
 86,900 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 39,800 บาท  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 39,800 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 1 สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563)   

   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
   1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 

2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคาแล้ว เพื ่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศที ่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
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7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

     เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
และประกอบกับมีอายุการใช้งานหลายปีและชำรุดเสียหาย มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งและบาง
ตัวไม่สามารถซ่อมได้ โดยโอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 

1. โอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าบำรุงรักษา
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,400 บาท   

2. โอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล 
โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล จำนวน 20,000 บาท   

3. โอนลดแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแลชุมชน หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล 
โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล  
 จำนวน 18,400 บาท   
2. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว  จำนวน 8 ตัว  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  

งบประมาณ 20,000 บาท (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)   

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ดำเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 8 
ตัว  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
และประกอบกับมีอายุการใช้งานหลายปีและชำรุดเสียหาย มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งและบาง
ตัวไม่สามารถซ่อมได้ โดยโอนลดจากแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแล
ชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือ
นิติบุคคล โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล 
 จำนวน 20,000 บาท   
3.ค่าจัดซื ้อพัดลมตั ้งพื ้น ขนาด 25 นิ ้ว จำนวน 6 ตัว  ราคาเครื ่องละ 3,200 บาท 
งบประมาณ 19,200 บาท (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)   
        โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว  ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท 
 
 

/เนื่องจาก 
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เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
และประกอบกับมีอายุการใช้งานหลายปีและชำรุดเสียหาย มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งและบาง
ตัวไม่สามารถซ่อมได้ โดยโอนลดจากแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
ชุมชน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน 
หรือนิติบุคคล โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล จำนวน 
19,200 บาท   
4. เก้าอ้ีทำงานทรงเตี้ย หมุนได้ แขนเก้าอี้เหล็กดัดขึ้นรูปชุปโครเม่ียม ปรับระดับสูงต่ำได้ 
ขาเหล็กอลูมิเนียมขัดเงา ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร สูง 95 
เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว  ราคาตัวละ 3,950 บาท งบประมาณ 7,900 บาท 
(ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)   

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ดำเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีทำงานทรงเตี้ย หมุนได้ แขน
เก้าอ้ีเหล็กดัดข้ึนรูปชุปโครเมี่ยม ปรับระดับสูงต่ำ ได้ ขาเหล็กอลูมิเนียมขัดเงา ขนาดกว้าง  
50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,950 บาท 
เป็นเงิน 7,900 บาท 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
และประกอบกับมีอายุการใช้งานหลายปีและชำรุดเสียหาย มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งและบาง
ตัวไม่สามารถซ่อมได้ โดยโอนลดจากแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแล
ชุมชน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือ
นิติบุคคล โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล จำนวน       
7,900 บาท   
จึงนำเรียนเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมค่ะ 

นางชลิตา ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ กองคลังองค์การ
ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารส่วนตำบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมี 

ความจำเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน             
182,200 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ  88,000 บาท 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง 
เป็นเงิน  88,000 บาท 
 เพ่ือรองรับการจัดปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas และระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพตามท่ีราชการกำหนด  
 

 

/คุณลักษณะ... 
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 คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หนว่ย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ) 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 34,000 บาท  
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
34,000 บาท  
 เพ่ือรองรับการจัดปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas และระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพตามท่ีราชการกำหนด  

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย 
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 

/- มีแป้นพิมพ์... 
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ) 

   3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เคร่ีอง ราคา 27,800 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครี่อง เป็นเงิน 27,800 บาท 
        เพ่ือทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ชำรุดและซ่อมแซมมาหลายครั้ง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า.......... บีทียู  
2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีที

ยู ต้องได้รับการรับรองมาตฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรบอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ     

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่
มีค่ำประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  
สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
1.ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000 บีทียู 5,500 บาท 
2.ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000 บีทียู 6,000 บาท 
3.ชนิดติดผนัง 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  12,000 – 24,000  บีทียู 3,000 บาท 

    (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณฯ) 
 
 
 

/4.เครื่องปรับ... 
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4. เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ          
32,400 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า.......... บีทียู  
2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีที

ยู ต้องได้รับการรับรองมาตฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรบอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  
6) กำรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ     

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่
มีค่ำประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  
สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตัง้เครื่องปรับอากาศ  
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
1.ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000 บีทียู 5,500 บาท 
2.ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000 บีทียู 6,000 บาท 
3.ชนิดติดผนัง 
ขนาดไม่ต่ำกว่า  12,000 – 24,000  บีทียู 3,000 บาท 

         (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณฯ) 
เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้งานเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ชำรุดและซ่อมแซมมาหลายครั้ง โดย
โอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 

1.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ E-Laas 
เป็นจำนวนเงิน  90,000 บาท 
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    ผู้อำนวยการกองช่าง 

2. โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าใช้จ่าย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน  92,200 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณฯ) 
จึงนำเรียนเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมค่ะ 

    

นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ กองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณไว้และมี
ความจำเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 781,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกมินทร์ หมู่ที่ 6 บ้านระกาย 
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตรระยะทางประมาณ 50 ม.
งบประมาณ 145,000 บาท(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน หน้า 54 ข้อ 3 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรุงครุภัณฑ์ โครงการค่าบำรุงรักษา
และปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 145,000 บาท    
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยุพิน  หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ท่อ 0.60 เมตร ระยะทางประมาณ 150 เมตร บ่อพัก 15 บ่อ งบประมาณ 432,000  บาท
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับ
ทบทวน หน้า 62 ข้อ 3 
 เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยโอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 
 1.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรุงครุภัณฑ์ โครงการค่าบำรุงรักษาและปรุงครุภัณฑ์ 
 จำนวน 5,000 บาท   

2.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรุงครุภัณฑ์ โครงการค่าบำรุงรักษาและปรุงครุภัณฑ์ 
 จำนวน 100,000 บาท   
 3.โอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรุงครุภัณฑ์ โครงการค่าบำรุงรักษาและปรุง
ครุภัณฑ์  จำนวน 150,000 บาท   
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 4.โอนลดแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรุงครุภัณฑ์ โครงการค่าบำรุงรักษาและ
ปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท   
 5.โอนลดแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแลชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรุงครุภัณฑ์ โครงการค่าบำรุงรักษาและปรุง
ครุภัณฑ์  จำนวน 62,000 บาท   
 6. โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 จำนวน 15,000 บาท  
 3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังศาลตาปู่   หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร ระยะทางประมาณ 62 เมตร บ่อพัก 6 บ่อ รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 204,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวน หน้า 63 ข้อ 4 
 เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยโอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 
 1.โอนลดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 จำนวน 65,000 บาท   
 2.โอนลด.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าบำรุงรักษาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จำนวน 55,000 บาท   

3.โอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าบำรุงรักษา
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 84,000 บาท   
จึงนำเรียนเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมค่ะ  

น.ส.สุนันทา  ผกามาตร   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ กองการศึกษาฯ  
หน.ฝ่ายกองการศึกษาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

         ไว้และมีความจำเป็นต้องจัดหาโดย 
                โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 19,900 บาท 
ดังรายละเอียดดังนี้ 
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้  ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร  
สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท  
(ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)   
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เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   
และประกอบกับครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
2.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานทรงเตี้ย หมุนได้ แขนเก้าอี้เหล็กดัดขึ้นรูปชุปโครเม่ียม            
ปรับระดับสูงต่ำได้ ขาเหล็กอลูมิเนียมขัดเงา ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 
เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,950 บาท งบประมาณ            
7,900 บาท (ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)   
 เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   
และประกอบกับครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
จึงนำเรียนเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมค่ะ 

นางลินิน พูนผล  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ กองสาธารณสุขฯ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

ไว้ และมีความจำเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 14,500 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 

   1. ค่าจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด 9 คิวบิกฟุต   จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 14,500 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อ 
ตู้เย็น  ขนาด 9 คิวบิกฟุต   จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 14,500 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564   
สำหรับใช้ในการจัดเก็บวัคซีน โดยโอนลดจากแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะแลชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
เอกชน หรือนิติบุคคล โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน หรือนิติบุคคล 
จำนวน 14,500 บาท  
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

   1) ขนาดที่ก ำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสิทธิภาพ เบอร5์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
3) กำรจัดซื้อตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณฯ)  จึงนำเรียนเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมค่ะ 

ประธานสภา ฯ ตามท่ีแต่ละกองได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในการขอรับการโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่มีทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,084,500 บาท (หนึ่งล้านแปด
หม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปี
งบประมาณ  2564 ครั้งที่ 27 ตามท่ีนายก อบต.เสนอ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบจำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
(ประธานสภา อบต.) อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวทั้งหมด 12 รายการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,084,500 บาท (หนึ่งล้านแปดหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)             
ในหมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ 2564           
ครั้งที่ 27 ตามที่นายก อบต.เสนอ 

 

ประธานสภา ฯ จึงขอนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั ้งที่  2 เป็นว ันที่ 11 เดือนสิงหาคม  
พุทธศักราช  2564 และจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2565 สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และ
พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ในลำดับต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี  
ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา และขอนัดประชุมสภา ฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งจะส่งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

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

.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 

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

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
                               เมื่อวันที่………….สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

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

                                               (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 


