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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2564 

วันจันทร์ที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
************************************* 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายประยุง      ไขโพธิ์ ประธานสภา อบต.จอหอ - 
2. นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข รองประธานสภา อบต.จอหอ นายพิศิษฐ       ปิยะประสพสุข 
3. นายสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๒ นายสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๖ - 
6. นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๘ นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๘ นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๙ - 
9. นายจำลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๙ นายจำลอง      อินทร์โคกสูง 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๐ นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ดำโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๐ นายสุรพล       ดำโพธิ์ 
12. นายจรูญ        พร้อมจะบก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๑ - 
13. นายทองใบ      ถนอมผิว สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๒ นายทองใบ      ถนอมผิว 
14. นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๒ นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ 
15. นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๕ นายสงวน        แป้นคงพะเนาว์ 
16. นายขวัญเพชร   พูนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ ๑๕ - 
17. นายพรีะบูลย์    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. นางลินิน  พูนพล   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
9. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
10. นางสาวกัลยา  กุดัน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

/11.นายพิชิตชัย...   
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11. .นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางปรียาลักษณ์  บุญฉ่ำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ฯ 1.1) เรื่อง การขยายเวลาและลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  
 รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  

นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดการขยายเวลาและลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  

 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
 ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน

   และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม  
 พ.ศ.๒๕๖๔  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการเฉพาะการ
   จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน นั้น 

 เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จึงดำเนินการประกาศแจ้ง
   การขยายกำหนดเวลา และลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ของภาษีที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้างที่คำนวณได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้              
   ประชาชนได้รับทราบ (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศท่ีแจกในที่ประชุม) โดยมี 
   รายละเอียดดังนี้ 

                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

                         พ.ศ. 2562  ประจำปี 2564 
……………………………………………………………….. 

   ด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว428  ลงวันที่ 21  
   มกราคม 2564  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
   ปลูกสร้าง พ.ศ.2562   

   แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   
   ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากปี 2563 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทาง
   เศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ
   ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ภายในกำหนด 2 เดือน  แล้วนั้น 

/องค์การบริหาร... 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นควรออก
   ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บ
   ภาษีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที่ เรื่อง 
ระยะเวลาขยาย 

ตามกฎหมาย (เดิม) 
ระยะเวลาที่กำหนด 
ขยายเวลาออกไป 

1 การแจ้งประเมินภาษ ี ภายใน กุมภาพันธ์ 2564 ภายใน เมษายน 2564 

2 การชำระภาษีตามแบบแจ้ง
ประเมิน 

ภายใน เมษายน 2564 ภายใน มิถุนายน 2564 

3 การผ่อนชำระภาษ ี งวดที่ 1 ภายใน เม.ย.64 
งวดที่ 2 ภายใน พ.ค.64 
งวดที่ 3 ภายใน มิ.ย.64 

งวดที่ 1 ภายใน มิ.ย.64 
งวดที่ 2 ภายใน ก.ค.64 
งวดที่ 3 ภายใน ส.ค.64 

4 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู ้เสีย
ภาษีท่ีค้างชำระภาษี 

ภายใน พฤษภาคม 2564 ภายใน กรกฎาคม 2564 

5 การแจ้งรายการภาษีค้างชำระ
ให้กับสำนักงานที่ดิน 

ภายใน มิถุนายน 2564 ภายใน สิงหาคม 2564 

    หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง องค์การ
   บริหารส่วนตำบลจอหอ หรือ โทร. 044-372079 ต่อ 14  ในวันและเวลาราชการ 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  8 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

           เร่ือง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 
.....................................................  

  ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) 

   พ.ศ.2564 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 

   หรือ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แล้วแต่กรณี  

   สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2564 เป็น

   ต้นไปนั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เห็นควรออกประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
   จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

/1. ให้ลดจำนวนภาษี... 
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                      1. ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 หรือ 
   มาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
 1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม (1) และ (2) 
 1.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 2. การลดจำนวนภาษีตามข้อ 1 ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษี ตามมาตรา 96 และ
   มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้ 

     2.1 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ได้รับการยกเว้น
   ในสามปีแรก (พ.ศ.2563-2565) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (1) เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 (2) เป็นบุคคลธรรมดา 
 (3) ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม 
     2.2 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและ

   ที่ดิน หรือ ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
   สร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสยีภาษี
   ชำระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อน เหลือจำนวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษี
   ชำระภาษี ดังนี้ 

 (1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละ 25 ของจำนวนภาษีท่ีเหลือ 
   (2) ปีที่สอง ร้อยละ 50 ของจำนวนภาษีท่ีเหลือ 
   (3) ปีที่สาม ร้อยละ 75 ของจำนวนภาษีท่ีเหลือ 
   กรณีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การ
   บริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-4437- 
   2079 ต่อ 14  จึงออกประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
   จึงนำเรียนที่ประชุมสภาฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจอ
   หอช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา ฯ 1.2) เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ 31มกราคม 
2564 รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  

นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 31 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดเอกสารที่แจกให้ 
   ในที่ประชุมดังนี้ 
   งบทดลอง  ณ 31 มกราคม 2564  ประกอบด้วย 
   งบแสดงสถานะทางการเงิน (ณ 31 มกราคม 2564) 

/รายงานรับ... 
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 รายงานรับ – จ่ายเงิน 
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 

    

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง 
จนถึงปัจจุบัน (บาท) 

รายการ 
จำนวนเงินเดือนนี้ 

ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) 
86,863,249.83 ยอดยกมา 92,674,844.28 

 รายรับ (หมายเหตุ 1)  

59,272.03 รายได้ภาษี 18,303.13 
626,716.00 รายได้อากร 152,000.00 
477,975.00 รายได้ค่าธรรมเนียม 175,078.00 
155,397.00 รายได้ค่าปรับ 84,292.00 
16,597.00 รายได้ใบอนุญาต 630.00 
11,500.00 รายได้จากค่าเช่า 11,500.00 

262,393.10 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 262,393.10 
20,150.00 รายได้อ่ืน 4,730.00 

19,983,735.51 รายได้ภาษีจัดสรร 6,626,062.75 
11,776,690.50 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2,984,174.00 

33,390,426.14 รวม 10,319,162.98 
286,779.99 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 58,392.19 
98,738.84 ลูกหนี้ - ระยะยาว - 

477,360.00 ครุภัณฑ์ - 
13,184,858.61 เจ้าหนี้ 5,790,949.38 

53,572.32 เจ้าหนี้อ่ืน 53,572.32 
12,469,919.19 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,713,748.33 
1,946,029.92 เงินรับฝาก 702,973.45 

419,235.00 เงินประกัน 8,750.00 
97.65 เงินรับฝาก - ระยะยาว - 

89,750.00 เงินประกัน - ระยะยาว - 
13,606.94 เงินสะสม - 

29,039,948.46 รวม 10,328,385.67 
62,430,374.60 รวมรายรับ 20,647,548.65 

 
 
 

/จำนวนเงินที่เกิดข้ึนจริง… 
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จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง 
จนถึงปัจจุบัน (บาท) 

รายการ 
จำนวนเงินเดือนนี้ 

ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) 
  รายจ่าย (หมายเหตุ 2)   

6,982,491.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,673,362.00 
183,400.00 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 3,900.00 
29,954.00 ค่าใช้จ่ายเดินทาง 4,426.00 

7,377,038.87 
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ
สาธารณูปโภค 

2,550,998.66 

6,799,828.86 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 1,548,674.80 
59,600.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 59,600.00 

618,125.46 
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณี
อ่ืน 

223,353.20 

310,000.00 ค่าใช้จ่ายอื่น 310,000.00 
22,360,438.19 รวม 6,374,314.66 

338,656.36 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 28,081.09 
954,720.00 ครุภัณฑ์ - 

4,293,700.00 งานระหว่างก่อสร้าง 2,899,700.00 
13,017,739.41 เจ้าหนี้ 6,236,122.18 

53,572.32 เจ้าหนี้อ่ืน 53,572.32 
12,310,640.81 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,509,424.61 
1,755,283.72 เงินรับฝาก 594,724.45 

180,685.00 เงินประกัน - 
401,735.00 เงินประกัน - ระยะยาว - 

33,306,732.62 รวม 13,321,624.65 
55,667,170.81 รวมรายจ่าย 19,695,939.31 

6,763,203.79 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 951,609.34 

93,626,453.62 ยอดยกไป 93,626,453.62 

 
 
    
 
 

/ชื่อบัญชี... 
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ชื่อบัญชี รับจริง 
รายได้ภาษี   
  รายได้ภาษีป้าย 50,583.00 
  รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8,689.03 

รวม รายได้ภาษี 59,272.03 
รายได้อากร   
  รายได้อากรการฆ่าสัตว์ 626,716.00 

รวม รายได้อากร 626,716.00 
รายได้ค่าธรรมเนียม   
  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 29,835.00 
  รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 445,620.00 
  รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 50.00 
  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 550.00 
  รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 1,920.00 

รวม รายได้ค่าธรรมเนียม 477,975.00 
รายได้ค่าปรับ   
  รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา 155,397.00 

รวม รายได้ค่าปรับ 155,397.00 
รายได้ใบอนุญาต   
  รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 
  รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

8,200.00 

  รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือ พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

500.00 

  รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,897.00 
รวม รายได้ใบอนุญาต 16,597.00 

รายได้จากค่าเช่า   
  รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 11,500.00 

รวม รายได้จากค่าเช่า 11,500.00 
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล   
  รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 207,392.28 
  รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน 55,000.82 

รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 262,393.10 
 
 

/ชื่อบัญชี... 
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ชื่อบัญชี รับจริง 

รายได้อื่น   
  รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 9,600.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 10,550.00 

รวม รายได้อื่น 20,150.00 
รายได้ภาษีจัดสรร   
  รายได้ภาษีรถยนต์ 325,827.08 
  รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ 2,464,081.23 
  รายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 2,355,296.20 
  รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ 134,492.54 
  รายได้ภาษีสรรพสามิต 4,564,861.86 
  รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 12,712.60 
  รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

10,126,464.00 

รวม รายได้ภาษีจัดสรร 19,983,735.51 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 11,776,690.50 

รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,776,690.50 

รวมทั้งสิ้น 33,390,426.14 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ชื่อบัญชี... 
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ชื่อบัญชี จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร   
เงินเดือนและค่าจ้าง   
เงินเดือน 3,497,185.00 
เงินประจำตำแหน่ง 215,600.00 
ค่าจ้าง 78,880.00 
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,482,000.00 
เงินค่าครองชีพ 92,040.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 609,450.00 

รวม เงินเดือนและค่าจ้าง 5,975,155.00 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 35,397.00 
ค่าเช่าบ้าน 245,666.00 
เงินเพ่ิม 2,640.00 
เงินสมทบ กบท. 664,523.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,200.00 

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 958,426.00 
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ
รักษาพยาบาล 

  

เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา   
เงินช่วยการศึกษาบุตร 48,910.00 

รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 48,910.00 
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ

รักษาพยาบาล 
48,910.00 

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 6,982,491.00 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม   
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ   
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ 156,600.00 

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ 156,600.00 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก   
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก 26,800.00 

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก 26,800.00 
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 183,400.00 

 
/ชื่อบัญชี... 
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ชื่อบัญช ี จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง   
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ   
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ 240.00 
ค่าที่พัก - ในประเทศ 16,400.00 
ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการ - ในประเทศ 13,314.00 

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ 29,954.00 
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 29,954.00 

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค   
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ   
ค่าวัสดุใชไ้ป 1,924,494.20 
ค่าเชื้อเพลิง 342,324.10 
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 3,970,563.04 
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ 771,936.44 

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 7,009,317.78 
ค่าสาธารณูปโภค   
ค่าไฟฟา้ 235,058.59 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 47,758.38 
ค่าบริการไปรษณีย ์ 30,000.00 

รวม ค่าสาธารณูปโภค 312,816.97 
ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ   
ค่าใช้สอยอื่น ๆ   
ค่าเบี้ยประกันภัย 6,351.52 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,680.00 
ค่ารับรองและพิธีการ 2,100.00 
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก 44,772.60 

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ 54,904.12 
รวม ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 54,904.12 

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 7,377,038.87 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน   
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน   
ค่าใช้จ่ายอุดหนนุ - หน่วยงานภาครัฐ 889,228.86 
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล 5,281,600.00 
ค่าใช้จ่ายอุดหนนุเพื่อโภชนาการ 629,000.00 

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน 6,799,828.86 
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 6,799,828.86 

 

/ชื่อบัญชี... 
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ชื่อบัญช ี จ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ   
ค่าใช้จ่ายเงนิช่วยเหลือผูป้ระสบภัย 59,600.00 

รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 59,600.00 
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน   
ค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

618,125.46 

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 618,125.46 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน   
เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 310,000.00 

รวม ค่าใช้จ่ายอ่ืน 310,000.00 

รวมทั้งสิ้น 22,360,438.19 

 
ที่ประชุม  รับทราบ  

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

 

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

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา ฯ  -ไม่มีเรื่องเพ่ือพิจารณา- 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา ฯ  เรื่อง เสนอโครงการเพื่อพิจารณาโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 
   และร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้คณะผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมรายละเอียด
   เกี่ยวกับโครงการต่างๆ  
 
 

  /นายประยงค.์.. 
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นายประยงค์  เอกบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอขอเสนอ  
รอง นายก อบต.  รายละเอียดโครงการที่ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อนและร้องขอให้แก้ไขปัญหา 
   ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเส้นทาง 
   ในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นเป็นจำนวนมากเพราะ
   เป็นถนนหินคลุกทำให้สัญจรไม่สะดวก อีกอย่างถนนบางเส้นในพื้นท่ีองค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลจอหอได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ในช่วงหน้าฝนเกิดน้ำ เอ่อล้นชุมชน 
   ไม่สามารถไหลลงไปสู่แหล่งกักเก็บน้ำได้ทำให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยขอให้ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จ สิ้นโดยเสนอให้ก่อสร้าง 
   เป็นถนนที่ได้มาตรฐานซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ              
   ได้ดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นประจำทุกปี รายละเอียดดังนี้ 
   1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำซอยนางสมนึกหมู่ที่ 8  บ้านสระ 
   ธรรมขันธ์ ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 118 ม.                  
   พร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.20 ม.ระยะทางประมาณ 118 ม.

   งบประมาณ 462,000 บาท 
   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำนางสมนึก - แยกหนองม่วงหมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ 
   รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.30 ม.ระยะทางรวมประมาณ  
   261 ม. งบประมาณ 600,600 บาท 
   3.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนบ้านสำโรง ตอนคลองชลประทาน - คลองจานหมู่ที่ 9 
   บ้านสำโรงถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทางประมาณ 200 ม.  
   งบประมาณ 911,900 บาท 
   4.โครงการขยายผิวจราจรถนนรัตนภิธานฝั่งซ้ายทางหมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ขยายผิว
   จราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 700 ม.ปูทับด้วยแอสฟัลท์
   คอนกรีต หนา 0.04 ม.พื้นที่รวมประมาณ 955 ตร.ม. งบประมาณ 1,770,500 บาท 
   5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลางบ้านฝั่งซ้ายทางตอนรัตนพิธาน-ซอยพัฒนา 5  
   หมู่ที่ 11 บ้านกรูดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.30 ม. ระยะทางรวม
   ประมาณ 475 ม. งบประมาณ 1,090,700 บาท 
   6.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายสายัณห์-บ้านนางประจวบหมู่ที่ 12  
   บ้านสระตาราช รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ระยะทาง 73 ม.  
   งบประมาณ 169,300 บาท 
   7.โครงการปรับปรุงถนน  คสล. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเจนจบทิศ            
   หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม.หนา 0.04 ม.
   ระยะทางประมาณ 693 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,465 ตร.ม. งบประมาณ 924,400 บาท 
 
 

/8.โครงการจัดทำ... 
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   8.โครงการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำดิบ เพื่ออุปโภค-บริโภค งบประมาณ 1,353,369 บาท 
   จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดครับ แต่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวต้องบรรจุใน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  
 

ประธานสภา ฯ  ขอให้ฝ่ายนโยบายและแผนตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่ามีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หรือไม่ ถ้าไม่มีจะต้องดำเนินการ 
   อย่างไร 
นางสาวกัลยา กุดั่น เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันได้ตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เบื้องต้นแล้วทั้งหมด 8 โครงการที่กล่าวมามีบางโครงการรายละเอียดปริมาณงานและ 
   งบประมาณไม่ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
   แผนพัฒนาฯตามระเบียบดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 

ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 1. สำนัก/กองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำบันทึกเสนอเหตุผล
และความจำเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 
 2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
 4. สำหรับ อบต.ให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้ สภาอบต.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 5. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 
 6. แจ้ง สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อบจ. อำเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ซึ่งเราจะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนที่กล่าวมาค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบและร่วมปรึกษาหารือโครงการที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนและร้อง 
   ขอให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ฝ่ายนโยบายและแผนดำเนินการตามตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 
 
 
 
 

/ประธานสภา ฯ... 
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ประธานสภา ฯ    ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.00  นาฬิกา  ซึ่งเป็นการปิดการ
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  

 
 

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

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

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

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

     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว   
     เมื่อวันที่………….มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

     ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                                       (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 


