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/11.นางสาวจุติพร… 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 2  ประจ ำปี  2563 

วันพฤหัสบดีที่  6  เดือนสิงหำคม  พุทธศักรำช  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
************************************* 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธิ์ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธิ์ 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข 
3. นายสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 นายประคอง    หม่อมกระโทก 
6. นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายยนต์        พลายหมื่นไวย 
9. นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ด าโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายสุรพล       ด าโพธิ์ 
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 นายขวัญเพชร   พูนกลาง 
17. นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ เลขานุการ สภา อบต.จอหอ  นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ 

 

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
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  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางลินิน  พูนพล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 
8. นางอ าพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าส านักปลัด 
9. นางสาวกัลยา  กุดัน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
10. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
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11. นางสาวจุติพร  พลายหมื่นไวย  เจ้าพนักงานธุรการ 
12. นางสาวปวรวรร  ถิ่นโคกสูง  ผู้ช่วยเจ้าพนนักงานธุรการ 
13. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชุมเวลำ  09.00  นำฬิกำ 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำนสภำ ฯ           - 
 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว (เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563      

เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
2563) 

 

ประธำนสภำ ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563  ซึ่งได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทุกท่านแล้วและขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563  อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน  14  เสียง  โดยงดออกเสียง  
1  เสียง (ประธานสภา อบต.)  

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำ ฯ  3.1)  เรื่อง  เรื่อง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล             
  จอหอ เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 โดยให้ปลัดองค์การ
  บริหารส่วนต าบลเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547            
   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
   ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
   ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่
   ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
   การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
   ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

/นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง... 
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นำยบุญเทียม ถิ่นโคกสูง  ข้าพเจ้าขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
นำยก อบต.ฯ   จอหอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 สามวาระรวดเดียว 
 

ประธำนสภำ ฯ  ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   จอหอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563  
   สามวาระรวดเดียว หรือไม่  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( 14 เสยีง งดออกเสียงประธานสภา) ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล จอหอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
   พ.ศ. 2563 สามวาระรวดเดียว  
 

ประธำนสภำ ฯ  ให้พิจำรณำในระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับหลักกำรร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลจอหอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 
   ขอเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดครับ 
  

นำงลินิน  พูนพล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
ผู้อ ำนวยกำรกอง ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับแจ้งจากท้องถิ่นอ าเภอเมืองจังหวัด  
สำธำรณสุข  นครราชสีมาว่า จังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขับเคลื่อน 
และสิ่งแวดล้อม     แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
   ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ   
   ยราชนารี  และได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ  
   วัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้  
   ๑. ส ารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมให้ครบทุกพ้ืนที่ และน าเข้าข้อมูลดังกล่าวตามแบบที่
   ก าหนด และรายงานให้จังหวัดทราบ  

   ๒. เร่งรัดการจัดซื้อและการฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครบทุกพ้ืนที่  

   ๓. พิจารณาออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง  

   ๔. รายงานการด าเนินการ ตามแบบรายงานการดาเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
   ปลอดภัยฯ ผ่านแบบรายงานออนไลน์  
    และเพ่ือให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
   พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้  
   ๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม
   การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ด าเนินการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
   ดังกล่าว 
   2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติแล้ว ให้ปรับปรุงให้สอดคล้อง
   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว         
   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
 

/ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ... 
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             ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลจอหอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563  

   ดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------ 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
เหตุผล 

   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชนจะ
   สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการ
   รักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกัน
   อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขต 
   ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
พ.ศ. 2563 

------------------------ 
   โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว       
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
   สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ โดยความ 
   เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอและนายอ าเภอเมืองนครราชสีมา  
   จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เรื่อง การควบคุม  
   การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓” 
   ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ตั้งแต่วันถัดจากวัน 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
   ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
   “การเลี้ยงสุนัข และแมว”  หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมวให้ 
   เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด 

/“การปล่อยสุนัข และแมว”...   
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   “การปล่อยสุนัข และแมว”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย
   ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว  
   “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน 
   ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ ดินซึ่งใช้
   ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 
   “เจ้าของสุนัข และแมว”  หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข  
   และแมว ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 
   “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
   ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
   ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ 
   ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ใน
   เขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  
   และแมว 
   (๑) ให้พ้ืนที่ของสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดย
   เด็ดขาด 
   (๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 
   (๒.๑) เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกินจ านวน
   สามตัวต่อครัวเรือน 
   (๒.๒) เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกินจ านวน
   สามตัวต่อครัวเรือน 
   (๓) ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
   และแมว ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 
   (๓.๑) การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
   (๓.๑.๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ใน 
   ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอและรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือ 
   สัญลักษณ์หรือวิธีการอ่ืนใดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอก าหนด 
   (๓.๑.๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ
   การเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ภายในสิบห้าวัน 
   (๓.๑.๓) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียน
   ภายในสิบห้าวัน และสุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
   (๓.๑.๔) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลจอหอโดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว
   ต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทราบภายในหนึ่งวัน 
 

/(๓.๒) การป้องกันและควบคุม... 
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   (๓.๒) การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
   (๓.๒.๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตว์
   แพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ 
   โดยการฉีดวัคซีน ครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน 
   และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
   (๓.๒.๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวในครอบครองมี
   อาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
   ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
   (๓.๒.๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนดโรค 
   ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง 
   จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
   (๓.๓) การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการดังนี้ 
   (๓.๓.๑) จัดสถานท่ีเลีย้งสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานท่ีเลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเ่สมอ 
   (๓.๓.๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
   (๓.๔) การควบคุมเมื่อน าสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการดังนี้ 
   (๓.๔.๑) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
   เมื่อน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติด
   เครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ
   หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน 
   (๓.๔.๒) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมวในสถานที่หรือทาง 
   สาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
   ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัข และแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
   หรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือ
   จัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
   ข้อ ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยการ 
   สาธารณสุขส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ตามร่างข้อบัญญัติฯที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะสอบถาม 
   เพ่ิมเติมหรือไม่ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้ทุกท่าน มีท่านใดจะ
   สอบถาม เพ่ิมเติมหรือไม ่( ไม่มี )  
 

ประธำนสภำฯ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการ แห่งร่าง
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
   แมว พ.ศ. 2563 หรือไม่  
 

มติที่ประชุม   รับทราบไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดขออภิปรายและได้พิจารณาร่วมกันแล้วได้มีมติเห็นชอบ 
   รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
   หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 จ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)  
   ตามท่ีคณะผู้บริหาร ฯ ได้น าเสนอ  

/ประธานสภาฯ… 
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ประธำนสภำฯ   ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณา วาระท่ี 2 ชั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปร
   ญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ แปรญัตติ โดยผู้แปร
   ญัตติสามารถเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ และกรณีมีผู้เสนอ ค าแปรต้องมีผู้รับรองอย่าง
   น้อย 2 คนด้วย  
 

ที่ประชุม  รับทราบและไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ 
 

ประธำนสภำฯ   เมื่อไม่มีท่านใด เสนอค าแปรญัตติ เป็นอันว่าการพิจารณาในวาระท่ี 2 แปรญัตติเป็นอัน 
   เสร็จสิ้น ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
   บริหารส่วนต าบลจอหอ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563          
   ซึ่งไม่มีการอภิปราย กระผมจะขอมติที่ประชุมยกมือขึ้น  
 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ   
   เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบล 
   จอหอ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 จ านวน 14 เสียง  
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)  
    

ประธำนสภำ ฯ  ให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องในล ำดับถัดไป 3.2)  เรื่อง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำง 
   ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ  เรื่อง กำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
   สุขภำพพ.ศ. 2563 โดยให้ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ 
   ประชุม 
นำงลินิน  พูนพล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
ผู้อ ำนวยกำรกอง ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ มีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงรายการกิจการบางอย่าง
   ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
   สุขภาพ พ.ศ.2541 เนื่องจากมีบางรายการที่ยังไม่ครอบคลุมและยังไม่ทันต่อความเจริญ 
   ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในบางรายการ 
   และค่าธรรมเนียมให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอเรียนในที่ประชุมพิจารณา 
   มีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกหลักการและเหตุผล... 
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 บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2563 

------------------------------- 
หลักการ 

  ให้ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เหตุผล 

    โดยที่การด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็น

   อันตราย ต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรก าหนด

   ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น 

   ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ

   หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  

   หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียมการออก

   ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

   ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมค่ะ  
 

ประธำนสภำฯ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการ  
         แห่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

   หรือไม่  
 

มติที่ประชุม   รับทราบไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดขออภิปรายและได้พิจารณาร่วมกันแล้วได้มีมติเห็นชอบ 
           รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 

   จ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ) ตามที่คณะผู้บริหาร ฯ ได้น าเสนอ  
ประธำนสภำฯ   ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณา วาระท่ี 2 ขัน้แปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปร
   ญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ แปรญัตติ โดยผู้แปร
   ญัตติสามารถเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ และกรณีมีผู้เสนอ ค าแปรต้องมีผู้รับรองอย่าง
   น้อย 2 คนด้วย  
 

ที่ประชุม  รับทราบและไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ 
 

ประธำนสภำฯ   เมื่อไม่มีท่านใด เสนอค าแปรญัตติ เป็นอันว่าการพิจารณาในวาระท่ี 2 แปรญัตติเป็นอัน 
   เสร็จสิ้น ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติว่าด้วย 
   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่มีการอภิปราย กระผมจะ        
   ขอมติที่ประชุมยกมือขึ้น  

 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม        มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย

   ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563  จ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ฯ)  

ประธำนสภำฯ   เสนอให้ที่ประชุมพัก 15 นาที ค่อยประชุมระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและพัก 15 นาที 

ระเบียบวำระท่ี  3  

ประธำนสภำ ฯ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ  (ต่อ) 3.3 เรื่อง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2564 และงบประมำณกำรรำยจ่ำย
เฉพำะกำรกิจกำรประปำ ประจ ำปีงบประมำณ  2564   ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นำยก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  แจ้งว่าผู้บริหาร อบต.จอหอ  ได้มีมติเห็นชอบให้น าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 และงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564  ที่ได้จัดท าขึ้นแล้วเสนอต่อสภาอบต.จอหอ 
รายละเอียดดังนี้   

ค ำแถลงงบประมำณ 
   ประกอบงประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

   ท่ำนประธำนสภำ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
   โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ 
   สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  

     พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 91,496,450.11 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 20,379,419.95 บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 42,958,707.09 บาท 

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

   จ านวน 9 โครงการ รวม 1,073,446.00 บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  

                                 รวม  2,400,000.00 บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 
 

/2.  การบริหารงบประมาณ... 
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   2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
   (1) รายรับจริง จ านวน 71,248,442.40 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร    จ านวน 2,525,733.00 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  1,589,012.70 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน    755,259.69   บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน    244,920.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน   จ านวน    0.00  บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 41,177,453.01  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 24,956,064.00  บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์  จ านวน         49.905.00 บาท 
     (3) รายจ่ายจริง จ านวน 48,226,016.63 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง     จ านวน 13,343,934.00 บาท 
    งบบุคลากร    จ านวน 14,561,808.00  บาท 
    งบด าเนินงาน      จ านวน 17,303,921.55  บาท 
    งบลงทุน    จ านวน 1,308,953.08  บาท 
    งบรายจ่ายอื่น     จ านวน   0.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน     จ านวน 1,747,400.00 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 49,905.00 บาท 
   (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 14,912,600.00 บาท 
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
   (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
  พ.ศ. 2537 มาตรา 80 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลจอหอและโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
  ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ข้อ 2.ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

   83,000,000 บาท 
/ข้อ 4. งบประมาณรายจ่าย... 
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  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
   อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  83,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
   ได้ดังนี้ 

  
 
 
 
 

 ส่วนรายละเอียดจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป   

ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2564 (ตามส าเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภา อบต.จอหอแล้ว )  ซึ่งมี
สาระส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอ ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 83,000,000 บำท(แปดสิบสำมล้ำนบำทถ้วน) 
ประกอบด้วย  

 รำยได้จัดเก็บ 
1.) หมวดภำษีอำกร   รวม 5,814,250.00  บำท 

1.1) ภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 3,744,000.00  บาท 
1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน     50,000.00  บาท 
1.2) ภาษีบ ารุงท้องที่   จ านวน       1,250.00  บาท      
1.3) ภาษีป้าย   จ านวน     619,000.00  บาท  
1.4) อากรการฆ่าสัตว์    จ านวน  1,400,000.00 บาท 
 

 /2.) หมวดค่าธรรมเนียม...   

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,016,400.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 370,000.00 
ด้ำนบริกำรชุมชมและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 10,816,390.00 
    แผนงานสาธารณสุข 7,143,430.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 11,263,400.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 450,000.00 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 680,000.00 
ด้ำนเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,043,000.00 
    แผนงานการเกษตร 500,000.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 20,717,380.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 83,000,000.00 
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   2.) หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม   1,459,500.00 บำท 
2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต  จ านวน       5,000.00 บาท 
  การขายสุรา 
2.2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน    42,500.00 บาท 
2.3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  จ านวน  1,055,000.00 บาท 
2.4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน        5,000.00 บาท 
2.5) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน       10,000.00 บาท 
2.6) ค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน     115,000.00 บาท 
2.7) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน      10,000.00   บาท 
2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ จ านวน     182,000.00 บาท 
     กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2.9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย จ านวน      20,000.00 บาท 
     อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
     หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  200  ต.ร.ม. 
2.10) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ จ านวน        5,000.00  บาท 

    ทางสาธารณะ 
2.11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน  จ านวน        5,000.00 บาท 
2.12) ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน        5,000.00  บาท 

   3.) หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน   รวม   600,000.00 บำท 
        - ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   จ านวน     150,000.00 บาท 

- ดอกเบี้ย     จ านวน    450,000.00 บาท 
4.) หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด   รวม   130,000.00 บำท 

4.1) ค่าขายแบบแปลน   จ านวน    120,000.00 บาท 
4.2) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ   จ านวน     10,000.00 บาท 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภำษีจัดสรร    รวม 45,457,376.00  บำท 

1.) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ  จ านวน     500,000.00 บาท 
     ล้อเลื่อน  
2.) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ จ านวน  9,000,000.00 บาท 
3.) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ จ านวน 6,006,000.00 บาท 
4.) ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จ านวน    270,000.00 บาท 
5.) ภาษีสรรพสามิต    จ านวน 8,784,637.00 บาท 
6.) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม  จ านวน      1,000.00 บาท 
     ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
7.) ค่าภาคหลวงแร่    จ านวน       90,000.00 บาท 
 

/8.) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม... 
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8.) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   จ านวน      100,000.00  บาท 
9.) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ  จ านวน  20,705,739.00  บาท 
     นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     หมวดเงินอุดหนุน    รวม 29,538,874.00  บำท 

- เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ  จ านวน  29,538,874.00 บาท 
  ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
  เลือกท า 

   ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 83,000,000  บำท (แปดสิบสำมล้ำนบำทถ้วน)
  ประกอบด้วย  

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,016,400.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 370,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 10,816,390.00 
    แผนงานสาธารณสุข 7,143,430.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 11,263,400.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 450,000.00 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

680,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,043,000.00 
    แผนงานการเกษตร 500,000.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
    แผนงานงบกลาง 20,717,380.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 83,000,000.00 
 

 
 

/รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย… 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 

อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
งบ                             
งำน 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนวำงแผนสถิติ

และวิชำกำร 
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

งบบุคลำกร 9,880,880 0 4,265,220 14,146,100 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,627,880 0 0 2,627,880 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,253,000 0 4,265,220 11,518,220 
งบด ำเนินงำน 6,727,000 20,000 4,218,300 10,965,300 
    ค่าตอบแทน 796,000 0 662,750 1,458,750 
    ค่าใช้สอย 2,500,000 20,000 2,201,000 4,721,000 
    ค่าวัสด ุ 2,550,000 0 1,226,870 3,776,870 
    ค่าสาธารณูปโภค 881,000 0 127,680 1,008,680 
งบลงทุน 400,000 0 430,000 830,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 0 250,000 550,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 180,000 280,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 75,000 0 0 75,000 
    รายจ่ายอื่น 75,000 0 0 75,000 

รวม 17,082,880 20,000 8,913,520 26,016,400 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งบ                   งำน งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบด ำเนินงำน 120,000 250,000 370,000 
    ค่าใช้สอย 120,000 80,000 200,000 
    ค่าวัสด ุ 0 170,000 170,000 

รวม 120,000 250,000 370,000 

 

 

/แผนงานการศึกษา… 
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แผนงำนกำรศึกษำ 

งบ                                 งำน งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ 

รวม 

งบบุคลำกร 2,111,100 1,017,360 3,128,460 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,111,100 1,017,360 3,128,460 
งบด ำเนินงำน 863,050 3,972,480 4,835,530 
    ค่าตอบแทน 163,050 110,140 273,190 
    ค่าใช้สอย 480,000 645,210 1,125,210 
    ค่าวัสด ุ 220,000 3,207,130 3,427,130 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000 
งบลงทุน 372,400 0 372,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 247,000 0 247,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 125,400 0 125,400 
งบเงินอุดหนุน 0 2,480,000 2,480,000 
    เงินอุดหนุน 0 2,480,000 2,480,000 

รวม 3,346,550 7,469,840 10,816,390 

แผนงำนสำธำรณสุข 

งบ                                   งำน 
งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับสำธำรณสุข 

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอื่นๆ 

รวม 

งบบุคลำกร 2,459,040 0 2,459,040 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,459,040 0 2,459,040 
งบด ำเนินงำน 3,092,090 1,144,800 4,236,890 
    ค่าตอบแทน 278,090 0 278,090 
    ค่าใช้สอย 2,814,000 465,000 3,279,000 
    ค่าวัสด ุ 0 670,000 670,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 9,800 9,800 
งบลงทุน 0 267,500 267,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 267,500 267,500 
งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 
   เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 

รวม 5,551,130 1,592,300 7,143,430 

 

/แผนงานเคหะและชุมชน… 



16 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

งบ                            งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

รวม 

งบบุคลำกร 3,900,400 3,900,400  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,900,400 3,900,400  

งบด ำเนินงำน 3,338,000 3,338,000  

    ค่าตอบแทน 854,000 854,000  

    ค่าใช้สอย 1,440,000 1,440,000  

    ค่าวัสด ุ 994,000 994,000  

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000  

งบลงทุน 4,025,000 4,025,000  

    ค่าครุภัณฑ์ 2,225,000 2,225,000  

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,800,000 1,800,000  

รวม 11,263,400 11,263,400  

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งบ                           งำน งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบด ำเนินงำน 470,000 210,000 680,000 
     ค่าใช้สอย 470,000 210,000 680,000 

รวม 470,000 210,000 680,000 

 

/งานการเกษตร... 

 

งบ                           งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบด ำเนินงำน 450,000 450,000 
    ค่าใช้สอย 450,000 450,000 

รวม 450,000 450,000 
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งบ                         งำน งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวม 
งบด ำเนินงำน 310,000 310,000 
    ค่าใช้สอย 310,000 310,000 
งบลงทุน 4,733,000 4,733,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,733,000 4,733,000 

รวม 5,043,000 5,043,000 
 

งำนกำรเกษตร 

งบ                         งำน งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม้ 

รวม 

งบด ำเนินงำน 500,000 500,000 
    ค่าใช้สอย 300,000 300,000 
    ค่าวัสด ุ 200,000 200,000 

รวม 500,000 500,000 

 

แผนงำนงบกลำง 

งบ                          งำน งบกลำง 
 

รวม 

งบกลำง 20,717,380 20,717,380 
    งบกลาง 20,717,380 20,717,380 
รวม 20,717,380 20,717,380 

 

   ซึ่งการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564  
   เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
นำยก อบต. ได้แถลงนโยบายกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ รายละเอียดดังนี้ 

 
 

/ค าแถลงงบประมาณ... 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
 ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 ท่ำนประธำนสภำฯและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 

   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน

   โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  จึงข้อชี้แจงให้ท่านประธานและ 

   สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวการด าเนินการ ใน 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 

   1.สถำนะกำรคลัง 
   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563  กิจการประปาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  5,598,086.69 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน   1,608,728.51 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  2,380,665.96 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม0.00บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ านวน 0.00 บาท 
   2.กำรบริหำรงบประมำณ  ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม  พ.ศ.2563 
   (1)  รำยรับจริง  จ ำนวน 5,860,607.20 บำท  ประกอบด้วย 
   ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกมำตรวัดน้ ำ  จ านวน 5,655,782.00 บาท 
   - ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตนวัดน้ า   จ านวน  5,046,102.00    บาท 
   - อัตราค่าบริการ     จ านวน     609,680.00   บาท 
   - ค่าจ าหน่ายน้ าประปาจากธารน้ า   จ านวน             0.00 บาท 
   ค่ำติดตั้งมำตรวัดน้ ำใหม่    จ ำนวน     156,000.00 บำท 
   - มาตรวัดน้ า     จ านวน        83,400.00  บาท 
   - ค่าตรวจ     จ านวน         12,600.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมติดตั้ง    จ านวน         20,400.00  บาท 
   - ค่าบรรจบต่อเมน    จ านวน         28,800.00  บาท 
   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   จ ำนวน          8,700.00  บำท 
   รำยได้เบ็ดเตล็ด     จ ำนวน             200.00  บำท 
   ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร    จ ำนวน        39,925.20  บำท 

/(2)  เงินอุดหนุน… 
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   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 0.00 บาท 
   (3)  รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 4,936,399.62  บำท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง     จ านวน         9,400.00  บาท 
   - งบบุคลากร     จ านวน      200,000.00  บาท 
   - งบด าเนินงาน     จ านวน    4,726,999.62  บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น     จ านวน         0.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน     จ านวน                0.00  บาท 
   (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 0.00 บาท 
   (5)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม  จ านวน 0.00บาท 
   (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ านวน 0.00บาท 
   (7) รำยจ่ำยท่ีจำกจำกเงินกู้ จ านวน 0.00บาท 
 ส่วนรายละเอียดจะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

เพ่ือพิจารณาต่อไป   
 
ปลัด อบต. นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  2564   (ตามส าเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภา 
อบต.จอหอแล้ว)  ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  
2564 องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  7,800,000  บำท
(เจ็ดล้ำนแปดแสนบำทถ้วน) ประกอบด้วย  

 รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
กิจกำรประปำ 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 

อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
........................................................................... 

  ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  7,800,000 บำท แยกเป็น 
  1.1   ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกมำตรวัดน้ ำ   จ ำนวน  7,227,000  บำท   
  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เพ่ิมมากข้ึน 
  1.1.1  ค่าจ าหน่ายน้ าประปาจากมาตรวัดน า  จ านวน   6,442,200  บาท 
                     1.1.2  ค่าบริการ              จ านวน     784,800  บาท 
  1.2   ค่ำจ ำหน่ำยน้ ำประปำจำกท่อธำรน้ ำ    จ ำนวน      18,000   บำท    
  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม   

/1.3 ค่าติดตั้งมาตรวัด... 
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  1.3   ค่ำติดตั้งมำตรวัดน้ ำใหม่      จ ำนวน      491,000  บำ 
  แยกเป็น    
  1.3.1   มาตรวัดน้ า    จ านวน   300,000  บาท 
  1.3.2   ค่าตรวจ     จ านวน    41,000  บาท 
  1.3.3   ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง   จ านวน    60,000  บาท 
  1.3.4   ค่าบรรจบท่อเมน    จ านวน   90,000  บาท 
  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบรกิารได้เท่าเดิม 
  1.4   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ    จ ำนวน  31,000 บำท  
  แยกเป็น  
  1.4.1  ค่าธรรมเนียน ติดตั้งมาตรวัดน้ าคืน   จ านวน   29,000  บาท 
  1.4.2  ค่าแรง     จ านวน    2,000   บาท 
  ค าชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
  1.5   ผลประโยชน์ตอบแทนจำกเบ็ดเตล็ด    จ ำนวน   3,000  บำท 
   ค าชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
  1.6   ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร      จ ำนวน   30,000 บำท 
   ค าชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ 
  ค่าบริการได้เท่าเดิม 
     รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 

แผนงำนกำรพำณิชย์ 
  งำนกิจกำรประปำ    รวม 7,800,000 บำท 
  งบบุคลำกร    รวม 480,000 บำท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  รวม 480,000 บำท 

 1.ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง   จ ำนวน  480,000  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกิจการประปา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 คน ๆละ 9,000 บาท ปีละ 432,000 บาท 
- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 48,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของ

 พนักงานจ้างทั่วไปของกิจการประปา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 4 คน ๆละ 1,000
 ปีละ 48,000 บาท 

 
/งบด าเนินการ... 
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 งบด ำเนินกำร    รวม  6,980,000  บำท 
 ค่ำตอบแทน    รวม    36,000  บำท 

   1.ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ ำนวน  36,000  บำท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่า

  ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 52 แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
  และพนักงานจ้าง  

 ค่ำใช้สอย   รวม 2,494,000 บาท          
 1.ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน  1,398,000   บำท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน  และค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เป็น
  กิจการในอ านาจหน้าที่ของอบต.ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
                    2.ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมรักษำทรัพย์สิน จ ำนวน  700,000  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
  ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนิน 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้  

1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

  3.ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  
  จ ำนวน  396,000  บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 

- ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร   จ ำนวน 6,000 บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
  เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
  พนักงานจ้างกิจการประปา  

- ค่ำใช้จ่ำยป้องกันภัยแล้งปี 2563  จ ำนวน  30,000  บำท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางในการน าน้ าดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ าของโรงสูบน้ าประปาบ้านกล้วย 
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยค่ำน้ ำดิบ ให้แก่ กรมชลประทำน  จ ำนวน 360,000 บำท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าดิบให้แก่ กรมชลประทาน  เดือนละ 30,000 บาท 12 เดือน 

  ค่ำวัสดุ     รวม  2,294,000  บำท   
        1.ประเภทค่ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  300,000  บำท   

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ ซอง หมึก ฯลฯ  
        2.ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 20,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   
         เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

         3.ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ 
 

       /4.ประเภทวัสดุ… 
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        4.ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน  20,000  บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลาะ ฯลฯ 

        5.ประเภทค่ำวัสดุก่อสร้ำง   จ ำนวน  450,000  บำท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่างๆน้ ามันทาไม้ ทินเนอร์แปรงาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อ PVC ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯ 
        6.ประเภทค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน  200,000  บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
         7. ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  จ ำนวน  1,204,000  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน น้ ายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
         เวชภัณฑ์ ถุงเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ 

 8.ประเภทค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์   จ ำนวน  80,000  บำท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผน่หรือจานบนัทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปริ้นเตอร์ ตลับผงหมึก  

  แผ่นกรองแสง ฯลฯ 
  ค่ำสำธำรณูปโภค    รวม  2,156,000     บำท 

 1.ประเภทค่ำไฟฟ้ำ    จ ำนวน  2,150,000  บำท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปาบ้านกล้วย และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของการ 

  ประปาบ้านกล้วย โรงสูบบ้านกรูด โรงสูบบ้านส าโรง 
 2.ประเภทค่ำโทรศัพท์    จ ำนวน  6,000  บำท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทท์ี่ท าการกิจการประปาจอหอ ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกล
 ภายในประเทศและค่าใช้จา่ยเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการดังกลา่วและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บรกิาร 
 เช่น ค่าเชา้เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ส าหรับใช้ในการกิจการของ
 ประปา อบต.จอหอ   

  งบลงทุน   รวม     250,000   บำท 
 ค่ำครุภัณฑ์   รวม     250,000   บำท 
 1.ค่ำบ ำรุงรักษำและปรบัปรุงครุภัณฑ์  จ ำนวน  84,000 บำท 

  เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปัม้น้ าของโรงสบูน้ าประปาของกจิการประปาบา้นกล้วย ฯลฯ 
 2. ค่ำครุภัณฑ์วิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ จ านวน  100,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
 - ปั๊มจ่ายสารเคมี จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท อัตราจ่ายสูงสดุ  
 200 ลิตร/นาที มอเตอร์ 1800 วัตต์ ใช้ไฟ 380 v.a.c 3 phase 50 เฮิร์ท ก าลังอัดแรงดนั 5.0 บาร ์

 3.ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง    จ ำนวน  66,000 บำท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑป์ี2562) 
  เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที  

  รำยจ่ำยงบกลำง ตั้งไว้  90,000 บำท  แยกเป็น 
 1. ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน ตั้งไว้ 90,000 บำท 
 (1) เพื่อจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   40,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน  

  ประกันสังคมส าหรับพนักงานทีม่ีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดไว้ 
      (2) ประเภทเงินส ำรองจ่ำย ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นส าหรับบรรเทา 
  ความเดือดร้อนของประชาชนซึง่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้หรืองบประมาณ 
  ที่ตั้งไวไ้ม่พอจ่าย 

/ซึ่งการตั้งงบประมาณ... 
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  ซึ่งการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2564  เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล 
    

ประชุม รับทราบ 
 

ปลัด อบต. ได้เสนอให้ประธานสภา ฯ พักการประชุมเป็นเวลา 30 นาที  เพื่อให้สมาชิกสภา ฯ ได้ทบทวน
ถึงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564 และร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564  ที่คณะ
ผู้บริหาร ฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

 

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

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบว่าควรพักการประชุม  30  นาที  ตามท่ีประธานสภา ฯ เสนอ 
 

ประธำนสภำ ฯ หลังจากพักครบ  30  นาทีแล้ว  จึงเชิญประชุมต่อเวลา  11.30  นาฬิกา  และเสนอให้ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  2564  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  วาระ  คือ 

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

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564  นี้หรือไม่ 

 

ที่ประชุม รับทราบ  ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดขออภิปราย  และได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  ได้มีม ติ
เห็นชอบ  จ านวน  15 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และ                  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564         
นี้ตามที่คณะผู้บริหาร ฯ ได้น าเสนอแล้ว  เมื่อเวลา  09.30  นาฬิกา 

 

ประธำนสภำ ฯ เสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาใน  วาระที่  2  ซึ่งเป็นการพิจารณาตามล าดับข้อที่มีการ
แปรญัตติ  โดยให้สมาชิกสภา ฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564  แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ปฏิบัติ
หน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  วิธีเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นตามจ านวนที่ก าหนด  
โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัด 

 
/จ านวนเว้นแต่... 
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 จ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  โดยให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ คนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ในล าดับถัดไปทีละคน  จนกว่าจะครบตามจ านวนที่
พึงมี  ฉะนั้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา  เพ่ือก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564  

   

ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จ านวน  15 เสียง  และงดออกเสียง  1  
เสียง (ประธานสภา อบต.)  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  3  คน 

 

ประธำนสภำ ฯ เสนอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ คนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในล าดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบจ านวน 3 คน  

 

นำงเนำวรัตน์   ยันต์จอหอ  ขอเสนอ นายจ าลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 12       ร่างข้อบัญญัติฯ ล าดับที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
       1.นายกอบ  แตงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
                2.นายประคอง  หม่อมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ล าดับที่ 1 อีก  จึงได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จ านวน 14 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา 
อบต. และนายจ าลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9)  ให้นายจ าลอง อินทร์โคกสูง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ล าดับที่ 1 

 

ประธำนสภำ ฯ  ให้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ล าดับที่  2 
 

นำยทนงศักดิ์  ถนนกลำง    ขอเสนอ นายสงวน แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ร่างข้อบัญญัติฯ ล าดับที่ 2 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
 1.นางสมบัติ  เม่ากรูด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 2.นายขวัญเพชร  พูนกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ล าดับที่  2  อีก  จึงได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จ านวน  14  เสียง  และงดออกเสียง  2  เสียง 
(ประธานสภา อบต. และนายสงวน แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15) ให้นายสงวน 
แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ              
ล าดับที่ 2 

 

ประธำนสภำ ฯ  ให้เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ล าดับที่  3 
 
 

/นายสงวน  แป้นคงพะเนาว์... 
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นำยสงวน  แป้นคงพะเนำว์ ขอเสนอ นางเนาวรัตน์ ยันต์จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 คณะกรรมการแปรญัตติ 
สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 12 ร่างข้อบัญญัติฯ ล าดับที่ 3 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
 1.นายประเสริฐ  ยี่จอหอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
 2.นายยนต์  พลายหมื่นไวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
 

ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ล าดับที่  3  อีก  จึงได้
ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จ านวน 14  เสียง  และงดออกเสียง  2  เสียง 
(ประธานสภา อบต. และนางเนาวรัตน์ ยันต์จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 )  ให้นางเนาวรัตน์ 
ยันต์จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ล าดับที่ 3 

 

ประธำนสภำ ฯ ที่ประชุมมีมติเพ่ือเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับเลือกทั้ง  3  คน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 และแจ้งรายชื่อให้ที่ประชุม
ทราบ  ดังนี้ 

    1. นายจ าลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9     
    2. นายสงวน  แป้นคงพะเนาว์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
    3. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
 

ประธำนสภำ ฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ให้เลขนุการสภา ฯ เป็นผู้นัดและเปิด
ประชุม  เพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ ฯ 

 

เลขำนุกำรสภำ ฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา                                                   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  

  

ประธำนสภำ ฯ เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาใน  วาระที่  2  ซึ่งเป็นการพิจารณาตามล าดับรายข้อที่มี
การแปรญัตติ  โดยให้สมาชิกสภา ฯ เสนอขอแปรญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564  โดยให้ยื่นค าขอแปรญัตติ ฯ ต่อประธาน
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ของ 
อบต.จอหอ  ระหว่างวันที่ 7–9  สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  นาฬิกา ณ ที่ท า
การ อบต.จอหอ  เ พ่ือเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ฯ ต่อไป  และก าหนดให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ด าเนินการ
แปรญัตติ ฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ต่อประธานสภา ฯ เพ่ือจะได้ด าเนินการเชิญประชุม
สภา ฯ ในครั้งต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยื่นค าขอแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 7–9  
   สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30  นาฬิกา  ณ ที่ท าการ อบต.จอหอ  และมีมติเห็นชอบ
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  
 

/ด าเนินการแปรญัตติฯ... 
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   ด าเนินการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 10  สิงหาคม  2563 เวลา  08.30 – 16.30  นาฬิกา  ณ ห้อง
   ประชุมสภา อบต.จอหอ และมีมติเสนอให้ประธานสภา ฯ พิจารณาวาระที่  2  ในการประชุม
   ครั้งต่อไป เนื่องจากว่ามีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ  ก่อนที่จะ
   เสนอขอแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 และร่าง
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 นี้ 
 

ประธำนสภำ ฯ จึงขอนัดประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3 เป็นวันที่  13 เดือนสิงหาคม  
พุทธศักราช  2563 และจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  2564 ส าหรับวาระที่  2  และวาระที่  3  
และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ในล าดับต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธำนสภำ ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในล าดับต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 - ไม่มี  
ประธำนสภำ ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา และขอนัดประชุมสภา ฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะส่งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

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

.............................................................................. 
(นายสุรพล  ด าโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 

............................................................................. 
(นายจ าลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
                               เมื่อวันที่………….สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

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

                                               (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 


