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/เริ่มประชุมเวลา... 
นาฬิกา 

ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน  พุทธศักราช  2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
************************************* 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธิ์ ประธานสภา อบต.จอหอ นายประยุง      ไขโพธิ์ 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข 
3. นายสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 นายประคอง    หม่อมกระโทก 
6. นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจ าลอง      อินทร์โคกสูง 
9. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 - 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 - 
11. นายสุรพล       ด าโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 - 
12. นายจรูญ        พร้อมจะบก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่11 - 
13. นายทองใบ      ถนอมผิว สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 นายทองใบ      ถนอมผิว 
14. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 12 นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ 
15. นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 15 นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ 

16. นายขวัญเพชร   พูนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 15 นายขวัญเพชร   พูนกลาง 
17. นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ เลขานุการ สภา อบต.จอหอ  นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบุญเทียม   ถิ่นโคกสูง  นายก อบต.จอหอ 
2. นายประยงค์  เอกบุตร  รองนายก อบต.จอหอ 
3. นายกา   ไทยโคกสูง   เลขานุการนายก อบต.จอหอ 
4. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางลินิน  พูนพล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 
7. นางอ าพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าส านักปลัด 
8. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
9. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.) การจัดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   1.1 เรื่องการจัดโครงการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม ประจ าปีงบประมาณ 2563  
   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไดจ้ัดโครงการ 
   ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที ่17 เดือนกันยายน 
   2563 ที่ผ่านมาโดยการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพ้นเล็บ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการท ายาดม 
   สมุนไพร มีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 69 ราย โครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   ที่ตั้งไว้ 
   1.2 เรื่องการจัดโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการ 
   เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันอาทิตย์ที ่17 เดือนกันยายน 
   2563 ที่ผ่านมาโดยการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ปัญหายาเสพติด การสร้างความตระหนักถึงโทษ 
   และพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติด,กิจกรรมแบ่งกลุ่มเสนอแนวคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
   ชุมชนมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 100 ราย โครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์
   และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   1.3 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจ าปี 
   งบประมาณ 2563ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้รับแจ้งจากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
   ด าเนินจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
   และได้เล็งเห็นความส าคัญการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนในการ
   เรียนรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
   ในครัวเรือน โดยจะให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ซ่อมรถ จักรยานยนต์  
   และยานพาหนะอ่ืนๆ รถไถ เดินตาม เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า เครื่อง เบนซินเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล
   สูบเดียว เครื่องสูบน้ า เครื่องจักรกลอื่นๆ ทีวี เครื่องขยายเสียง วิทยุ เทป CD VCD DVD เครื่อง 
   คอมพิวเตอร์  พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด กาต้มน้ า กระทะ ไฟฟ้า ตู้เย็น เตาอบไฟฟ้า  เครื่องซักผ้า  
   และเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ โดยให้บริการฟรี จากครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตั้งแต่ 
   วันที่ 25-30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมือง
   นครราชสีมา จังหวัดนครนครราชสีมา ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
   ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยน าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์ 
   ประกอบอาชีพที่จ าเป็นมารับบริการซ่อม ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นและขอเชิญท่านสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน  
   2563 เวลา 09.30 น. ณ ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
                  /ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                          2563) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
   ประจ าปี 2563  
 

ประธานสภา ฯ  ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563 ซึ่งได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับสมาชิก
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
   ประชุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ  และไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอท่านใด  ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม  และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2563  อย่างเป็นเอกฉันท์  จ านวน  11  เสียง  โดยงดออกเสียง  1  
เสียง (ประธานสภา อบต.)  

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
    

ประธานสภา ฯ  3.1)  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563                     
ครั้งที่ 29 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  โดยให้นายก อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุม 

 

นายก อบต.  ด้วย อบต.จอหอ มีความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 445,600.00  บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม) 

   ส านักปลัด  งบประมาณ 39,000 บาท 
   1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

1.1 จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 12 นิ้ว  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท (ไม่ปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) เป็นเงิน โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ตั้งจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑก์่อสร้าง โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน 18,000 บาท ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
ส่าธารณภัยและงานกิจการที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี 
1.2 จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 18 นิ้ว  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท (ไม่ปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตาม
ท้องตลาด) เป็นเงิน โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ตั้งจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑก์่อสร้าง โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์          
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน 21,000 บาท ส าหรับใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาส่าธารณภัยและงานกิจการที่ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ 

/กองช่าง... 
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   กองช่าง งบประมาณ  406,600.00  บาท บาท 
1. ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยหน้าศาลตาปู่ หมู่ที่ 11 บ้านกรูด งบประมาณ 406,600 บาท 

ตามแบบแปลน อบต.จอหอ ก าหนด โดยก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู           
ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 200 เมตร                         
โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ตั้งจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 406,600 บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ใน
การเดินทางสัญจรลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและขอเสนอในที่ประชุมครับ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม)    
 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่าย            
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ครั้งที่ 31 ตามที่นายก อบต.
เสนอ จ านวน 445,600.00  บาท (สี่แสนสี่หม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 

ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว จ านวน 445,600.00  บาท (สี่แสนสี่หม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามที่นายก 
อบต.เสนอ 
 

ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในล าดับต่อไป 
 3.2) เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี

งบประมาณ 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 โดยเสนอให้ผู้บริหาร อบต.จอหอ  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

นายก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  แจ้งว่าเนื่องจากมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  ที่ตั้งไว้หมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ  2563  แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก  เพราะเป็นรายจ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
ดังนั้น  จึงใคร่ขอเสนอสมาชิกสภา อบต.เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้กันเงินต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอ เป็นจ านวนเงิน 3,660,600 บาท (สามล้านหกแสนหกหม่ืนหกร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งรายละเอียดจะให้ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจง 

 

ผอ.กองคลัง  ชี้แจงว่า  ยังมีรายจ่ายที่มีความจ าเป็นตามที่ท่านนายก อบต.เสนอ  แต่ไม่สามารถด าเนินการ
   ก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  2563 แต่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก  เพราะเป็น
   รายจ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
   เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

 

/ส่วนท้องถิ่น... 



5 
 

   ส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจ่าย
   หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
   ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
   ระยะเวลาหนึ่งปี  ดังรายละเอียดดังนี้   
                           รายงานงบประมาณรายจ่ายคงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

   หมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) 
-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซลล์) ขนาด 1 ตัน                
แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท  ตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซลล์) ขนาด 1 ตัน  แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)   

   หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   

   -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยหน้าศาลตาปู่ หมู่ที่ 11 บ้านกรูด  งบประมาณ  
   406,600 บาท ตามแบบแปลน อบต. จอหอ ก าหนด โดยก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 

เสริมเหล็ก รูปตัวยู ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางรวมประมาณ             
200 เมตร ตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ประเภทงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   

   หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  -จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยจัดซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ ก าลัง 
   เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จ านวน 1 คัน งบประมาณ      
   2,400,000 บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ 
   สาธารณสุขอ่ืน งบ ลงทุน  หมวดค่า  ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,660,600 บาท 
 

ปลัด อบต.  นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์  ชี้แจงว่า  ยังมีรายจ่ายที่มีความจ าเป็นตามที่ผู้อ านวยการกองคลัง  
   เสนอแต่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  2563  เพ่ือมิให้โครงการ
   ดังกล่าวตกพับไป  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก  เพราะเป็น รายจ่ายที่เป็น
   ประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิก
   จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจ่าย  หมวดค่า
   ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น 
   ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
   ระยะเวลาหนึ่งปี  ดังรายละเอียดตามที่ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงแล้ว 

/ประธานสภา ฯ… 
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ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จอหอ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 

ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จ านวน  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
(ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  เป็นจ านวนเงิน 3,660,600 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ตามที่
นายก อบต.จอหอรายงานขออนุมัติกันเงิน 

          

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ซึ่งจะให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง 
 

นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ดิฉันขอชี้แจงว่ายังมี 
ผอ.กองคลัง  รายจ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีกและได้ขออนุมัติกันเงิน
   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คือ 1 ปีงบประมาณ 
   แต่ยังมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวอยู่ เพ่ือมิให้โครงการ 
   ดังกล่าวตกพับไป ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกไม่เกิน 
   1 ปี  จะต้องพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
   ฝากเงิน  การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม
   วรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
   ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
   สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
   ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
   จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ 6,700,000 บาท คือ 
   1.โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ด้านหน้าหอประชุม อบต.จอหอ ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย 
   กว่า 300 ตารางเมตร งบประมาณ 2,400,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
   (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ
   ประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding    
   2.โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ 15  งบประมาณ 
   3,800,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประจ าปีงบประมาณ 2561  

  3.ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  แผนงานเคหะและ
   ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่า
   บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าจ้างที่ปรึกษา  จ านวน  500,000  บาท 
    จึงน าเรียนที่ประชุมค่ะ 
 
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง   
 1 เสียง(ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์  ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 6,700,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามที่ผู้อ านวยการ
กองคลังเสนอในที่ประชุม       

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
 

ประธานสภา ฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา  ซึ่งเป็นการปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

 
 

     ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
     (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ด าโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจ าลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

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

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

                                               (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 


