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สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
วันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน 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. นางสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นางสมบัติ       เม่ากรูด 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 นายประกอบ    แตงกลาง 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 - 
6. นายทะนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 - 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายจำลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจำลอง      อินทร์โคกสูง 
9. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายยนต์        พลายหมื่นไวย 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง 
11. นายสุรพล       ดำโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายสุรพล       ดำโพธิ์ 
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 - 
17. นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ เลขานุการ สภา อบต.จอหอ  นายพีระบูลย์    เผดิมวงศ์ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบุญเทียม   ถิ่นโคกสูง  นายก อบต.จอหอ 
2. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายก อบต.จอหอ 
3. นายกา   ไทยโคกสูง   เลขานุการนายก อบต.จอหอ 
4. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นางลินิน  พูนพล   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
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9. นางสาวกัลยา  กุดัน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
10. นายพิชิต  ถิ่นโคกสูง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1) เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   ณ 31 กรกฎาคม 2564  รายละเอียดจะให้ ผอ.กองคลังเป็นคนชี้แจง  
นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอ 
ผอ.กองคลัง  รายงานสถานะการเงินการคลังกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
   ณ 13 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 กิจการประปาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  6,434,526.80 บาท 

1.1.2 เงินสะสม  จำนวน   1,792,019.40 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 - โครงการ  

   1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00 บาท 
   2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2564 
   (1)  รายรับจริง  จำนวน 6,514,716.80 บาท  ประกอบด้วย 
   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ  จำนวน 6,218,471.00 บาท 
   - ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตนวัดน้ำ   จำนวน  5,493,961.00    บาท 
   - อัตราค่าบริการ     จำนวน     724,510.00   บาท 
   - ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากธารน้ำ   จำนวน             0.00 บาท 
   ค่าติตั้งมาตรวัดน้ำใหม่    จำนวน     258,200.00 บาท 
   - มาตรวัดน้ำ     จำนวน     157,000.00  บาท 
   - ค่าตรวจ     จำนวน        21,000.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมติดตั้ง    จำนวน         32,000.00  บาท 
   - ค่าบรรจบต่อเมน    จำนวน         48,200.00  บาท 
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   ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น    จำนวน         10,600.00  บาท 
   รายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน                4.00  บาท 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จำนวน        27,441.80  บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (3)  รายจ่ายจริง จำนวน 5,609,155.84  บาท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง     จำนวน         8,318.00  บาท 
   - งบบุคลากร     จำนวน      259,386.00  บาท 
   - งบดำเนินงาน     จำนวน    5,341,451.84  บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น     จำนวน         0.00  บาท 
   - งบเงินอุดหนุน     จำนวน                0.00  บาท 
   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 594,253.56 บาท 
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 305.775.00 บาท 
   (7) รายจ่ายที่จากจากเงินกู้ จำนวน 0.00บาท 
   จึงขอนำเรียนในที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ 1.2) การระบาดของโควิดในพื้นที่ด้วยปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังทวีความรุนแรง โดยเฉพาะไวรัส
กลายพันธ์ชนิดสานพันธุ์เดลต้าที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อโรคกันได้โดยง่าย ทำ
ให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่อาจชะลออัตราการ
เพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยได้ ยังพบพบผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วย เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และมีแนวโน้มต่อเนื่อง มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ หลายกิจกรรม เช่น การ
แพร่ระบาดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ ่มก้อนในชุมชนหรือ
ครอบครัว หากมิได้ดำเนินมาตรการควบคุมและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางและการ
รวมกลุ่มของบุคคลอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพเพียงพอ แม้ปรากฎว่าผู้ติดเชื้อที่หายป่วยหรือ
อาการดีขึ้นจนออกจากโรงพยาบาลได้ในแต่ละวันมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยก็ตาม จึงจำเป็นต้อง
บังคับใช้บรรดามาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเข้มงวด กวดขัน เพื่อการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องออกไปอีกช่วงระยะหนึ่ง และยกระดับบางมาตรการเพ่ือให้การควบคุมการระบาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้การระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น ซึ่งศูนย์บริหาร
สูงสุดและเข้มงวด จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 
จำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการบังคับใช้อย่างจริงจัง จึงอยากให้ 
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ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านรวมทั้งผู ้นำช่วยกันสอดส่องดูแล
ประชาชนในพื้นท่ีในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  1.3) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  ตามที่ท่านนายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบลจอหอได้ได้ยื่นญัตติเสนอร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
ประจำปีงบประมาณ  2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท นั้น ซึ่งเป็นการขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลืองบประมาณ 
รายจ่ายเฉพาะการประปา เนื่องจากกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอนั้น  
มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2564 และขอรับเงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ต่อผู้บริหารและได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้นเมื่อวันที่  
14 กันยายน 2564 จึงนำเรียนในที่ประชุมรับทราบ  

ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (วันพุธที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                          2564) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
   ประจำปี 2564  
 

ประธานสภา ฯ  ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยสามัญ  
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับสมาชิก
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
   ประชุม 
 

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 เสนอร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  

2564เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ได้ยื่นญัตติเสนอร่างงบประมาณการรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้พิจารณานั้น  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้
รับทราบขั้นตอน แนวทางในการพิจารณา  การพิจารณาร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะ
การกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2564เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) การพิจารณาจะพิจารณา 
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  เป็น 3 วาระ  วาระแรก เป็นขั้นรับหลักการ วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติและวาระที่สาม ขั้นลงมติ  
ทั ้งสามวาระจะพิจารณารวดเดียวไม่ได้ ขั ้นรับหลักการหากสมาชิกจะมีการอภิปรายก็ให้
อภิปรายได้พอสังเขป  หลังรับหลักการเสร็จก็ให้สมาชิกได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 และไม่เกิน 7 คน  และกำหนดเวลาให้สมาชิกได้ส่งคำแปรญัตติต่อ 

  คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติจะกำหนดวันเวลาสถานที่ประชุมเพื่อพิจารณาญัตติที่ขอแปรญัตติ จากนั้นประธาน
คณะกรรมการแปญัตติก็จะนำผลการประชุมพร้อมเสนอร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 เพิ ่มเติม (ฉบับที่ 1) เสนอต่อประธานสภา
ประธานสภาก็จะนำเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่สาม ขั้นลงมติต่อไป มีสมาชิกท่าน
ใดสงสัยที่ถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ อนุญาตเข้าสู่การพิจารณาเสนอร่างงบประมาณการรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ในวาระแรก ขั้นรับ
หลักการ เรียนเชิญท่านนายก ฯ ได้อ่านคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ให้นายก อบต.  

  ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

นายก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  แจ้งว่าผู้บริหาร อบต.จอหอ ได้มีมติเห็นชอบให้นำร่าง งบประมาณ
การรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)ที่ได้
จัดทำขึ้นแล้วเสนอต่อสภาอบต.จอหอ รายละเอียดดังนี้   

 ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
ตามท่ีสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  
2564 ไปแล้วนั้น  
บัดนี้ปรากฏว่า กจิการประปา องคก์ารบริหารส่วนตำบลจอหอ มีความจำเป็นต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา เพ่ิมเติม (ฉบับที่1) องค์การบริหารส่วนตำบล 
จอหอมีรายได้บางประเภทที่มิได้ตั้งไว้ในประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ทำ
ให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ  วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2564  กิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอ  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน  6,434,526.80 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน   1,792,019.40 บาท 
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  2,136,614.15 บาท 
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1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน 1 โครงการ  
รวม 1,185,000 บาท  เงินสะสม 700,000 บาท  ทุนสำรองเงินสะสม 485,000 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00บาท 
2.การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2564 

   (1)  รายรับจริง  จำนวน 6,514,716.80 บาท  ประกอบด้วย 
   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ  จำนวน 6,218,471.00 บาท 

- ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ   จำนวน  5,493,961.00 บาท 
- อัตราค่าบริการ     จำนวน   724,510.00 บาท 

   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากธารน้ำ   จำนวน             0.00 บาท 
   ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่    จำนวน   258,200.00 บาท 

- มาตรวัดน้ำ     จำนวน 157,000.00 บาท 
- ค่าตรวจ     จำนวน   21,000.00 บาท 
- ค่าธรรมเนียมติดตั้ง    จำนวน   32,000.00 บาท 
- ค่าบรรจบท่อเมน    จำนวน   48,200.00 บาท 

   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน    จำนวน    10,600.00 บาท 
   รายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน            4.00 บาท 
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จำนวน     27,441.80    บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (3)  รายจ่ายจริง จำนวน 5,609,155.84  บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง      จำนวน       8,318.00    บาท 
   งบบุคลากร     จำนวน     259,386.00   บาท 
   งบดำเนินงาน     จำนวน   5,341,451.84   บาท 
   งบรายจ่ายอื่น     จำนวน     0.00  บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จำนวน               0.00  บาท 
   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 0.00 บาท 
   (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน 594,253.56บาท 
   (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 305,775.00บาท 
   (7) รายจ่ายที่จากจากเงินกู้ จำนวน 0.00บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับท่ี1) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

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

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  8,300,000  บาท  แยกเป็น 
   1.1   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ  จำนวน  7,227,000  บาท   

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บ
ค่าบริการได้เพ่ิมมากข้ึน 

   1.1.1  ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดนำ  จำนวน  6,442,200  บาท 
                      1.1.2  ค่าบริการ       จำนวน   784,800   บาท 
   1.2   ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากท่อธารน้ำ   จำนวน     18,000  บาท    

คำชี้แจง ประมาณการไว้ไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะ
เก็บค่าบริการได้เท่าเดิม   

   1.3   ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่        จำนวน  491,000  บาท 
แยกเป็น    

   1.3.1   มาตรวัดน้ำ   จำนวน  300,000  บาท 
   1.3.2   ค่าตรวจ    จำนวน    41,000  บาท 
   1.3.3   ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง  จำนวน    60,000  บาท 
   1.3.4   ค่าบรรจบท่อเมน   จำนวน   90,000  บาท 

คำชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่า 
จะเก็บค่าบริการได้เท่าเดิม 

   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   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมาเนื่องจากประมาณการที่คาดว่า 
จะเก็บค่าบริการได้เท่าเดิม 

   1.5   ผลประโยชน์ตอบแทนจากเบ็ดเตล็ด   จำนวน   3,000 บาท 
คำชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะ
เก็บค่าบริการได้เท่าเดิม 
 
 

/1.6 ดอกเบี้ย... 
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   1.6   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       จำนวน   30,000  บาท 
คำชี้แจง   ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะ
เก็บค่าบริการได้เท่าเดิม 

     1.7 เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ   จำนวน  500,000 บาท 
คำชี้แจง   เนื่องจากไม่ได้ตั้งข้อบัญญัติประมาณการรายรับไว้  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับท่ี1) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงิน
สนับสนุนจากงบทั่วไป แยกเป็น 
งบกลาง  รวม  90,000  บาท 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 90,000.00 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
งบบุคลากร   รวม  480,000 บาท 
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จำนวน  480,000.00 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
งบดำเนินงาน    รวม  6,980,000  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  จำนวน 36,000.00 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน 1,398,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน  จำนวน   700,000 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน 396,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทวัสดุสำนักงาน   จำนวน 300,000 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน  20,000 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน  20,000 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  20,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง   จำนวน 450,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
 

/ประเภทค่าวัสดุ... 
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ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จำนวน  1,704,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการมากกว่าเดิม  เนื่องจากได้รับเงินที่งบประมาณท่ัวไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  80,000 บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 

   ประเภทค่าไฟฟ้า    จำนวน   2,150,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
ประเภทค่าโทรศัพท์   จำนวน      6,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
งบลงทุน    รวม    250,000  บาท   

 ประเภทค่าครุภัณฑ์   จำนวน    250,000  บาท 
คำชี้แจงงบประมาณการเน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา   รวม 500,000  บาท 
งบดำเนินการ    รวม 500,000  บาท 
ค่าวัสดุ     รวม 500,000  บาท 
1)ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  500,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน น้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ เวชภัณฑ์ ถุงเก็บเชื่อเพลิง ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/ปลัด อบต. ... 
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ประธานสภา ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนถึงรายละเอียดในร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) ตามท่ี นายก อบต.เสนอ 

  

ที่ประชุม รับทราบตามรายละเอียดในร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ  2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) ตามท่ีประธานสภา ฯ เสนอ 

 

ประธานสภา ฯ หลังจากท่านสมาชิกสภาพิจารณาตามรายละเอียดในร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) และเสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ  2564เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  วาระ  คือ 

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

งบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ ่มเติม             
(ฉบับที่ 1) นี้หรือไม ่

 

ที่ประชุม รับทราบ  ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดขออภิปราย  และได้พิจารณาร่วมกันแล้ว  ได้มีมติเห็นชอบ  
จำนวน  11 เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่าง
งบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  ประจำปีงบประมาณ 2564เพิ ่มเติม           
(ฉบับที่ 1)  นี้  ตามที่คณะผู้บริหารฯ ได้นำเสนอแล้ว เมื่อเวลา  09.30  นาฬิกา 

 

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาใน  วาระที่  2  ซึ่งเป็นการพิจารณาตามลำดับข้อที่มีการ
แปรญัตติ  โดยให้สมาชิกสภา ฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณการ
รายจ่ายเฉพาะการก ิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564เพิ ่มเต ิม (ฉบับที่  1)                 
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน  

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ มีจำนวน 3 คน 
 
 
 
 
 
 

/ประธานสภา ฯ... 
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ประธานสภา ฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 3 คน  ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้งผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน  

นายประกอบ แตงกลาง ขอเสนอ นายสงวน แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 15 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 คนที่ 1  ผู้รับรอง 1.นางเนาวรัตน์   ยันต์จอหอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12   
     2.นายบุญทัน  ถิ่นโคกสูง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 

นายสงวน  แป้นคงพะเนาว์  ขอเสนอ นายจำลอง  อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15    คนที่ 2 ผู้รับรอง 1.นายประกอบ แตงกลาง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 
            2.นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

นางเนาวรัตน์ ยันต์จอหอ  ขอเสนอ นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12      คนที่ 3 ผู้รับรอง 1.นายทองใบ ถนอมผิว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
              2.นางสมบัติ  เม่ากรูด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 
      1. นายจำลอง อินทร์โคกสูง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
      2. นายสงวน  แป้นคงพะเนาว์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
      3. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
 

ประธานสภา ฯ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ให้เลขนุการสภา ฯ เป็นผู้นัดและเปิด
ประชุม  เพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการแปรญัตติ ฯ 

 

เลขานุการสภา ฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา         
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  

ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาใน วาระที่  2 ซึ่งเป็นการพิจารณาตามลำดับรายข้อที่มีการ
แปรญัตติ  โดยให้สมาชิกสภา ฯ เสนอขอแปรญัตติเกี่ยวกับร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะ
การกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) โดยให้ยื่นคำขอแปรญัตติ ฯ 
ต่อประธานกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ  2564เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) ระหว่างวันที่ 20–22  กันยายน  2564  เวลา  08.30 – 
16.30  นาฬิกา ณ ที่ทำการ อบต.จอหอ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ต่อไป  และ
กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  
ดำเนินการแปรญัตติ ฯ ในวันที่  23  กันยายน  2564 ต่อประธานสภา ฯ เพื่อจะได้ดำเนินการ
เชิญประชุมสภา ฯ ในครั้งต่อไป 

 

 

 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ  และได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยื่นคำขอแปรญัตติ ฯ ระหว่างวันที่ 20–
22  กันยายน  2564  เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ที่ทำการ อบต.จอหอ และมีมติเห็นชอบ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
ดำเนินการแปรญัตติ ฯ ในวันที่ 23  กันยายน  2564 เวลา  08.30 – 16.30  นาฬิกา  ณ ห้อง
ประชุมสภา อบต.จอหอ และมีมติเสนอให้ประธานสภา ฯ พิจารณาวาระท่ี  2  ในการประชุม 

 ครั้งต่อไป เนื่องจากว่ามีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ  ก่อนที่จะเสนอ
ขอแปรญัตติในร่างงบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  
2564เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) นี้ 

ประธานสภา ฯ จึงขอนัดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที่  2 เป็นว ันที่ 27 เดือนกันยายน  
พุทธศักราช  2564 และจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้งเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณการ
รายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สำหรับ
วาระท่ี  2  และวาระท่ี  3  และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ในลำดับต่อไป 

  

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  3.2)  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2564                     
ครั้งที่ 39 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  โดยให้นายก อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุม 

 

นายก อบต. ด้วย อบต.จอหอ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑ์และ
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 113,740 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ในที่
ประชุม) ซึ่งจะให้แต่ละกองชี้แจงในที่ประชุม 

นางอำพร ประพันธมิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สำนักปลัด    
หัวหน้าสำนักปลัด          องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

 ไว้และมีความจำเป็นต้องจัดหาโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน    
 51,000 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 
-ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน  ขนาด 40,000 บีทียู  จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 51,000 บาท  
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบตัง้พื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 51,000 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)  
 
 
 
 

 /คุณลักษณะ... 
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   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
   1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 

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

     เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
และประกอบกับมีอายุการใช้งานหลายปีและชำรุดเสียหาย มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งและบางตัว
ไม่สามารถซ่อมได้ โดยโอนลดจากรายการดังต่อไปนี้ 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท  
2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 10,000 บาท   
3. .แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 31,000 บาท   

นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ กองช่าง    
ผอ.กองช่าง                 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

ไว้และมีความจำเป็นต้องจัดหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับพัก
คอยรถประจำทางโดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน    
 62,740 บาท ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
 

/-โครงการ... 
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-โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่
อาคารรวมไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดรายจ่าย            
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ครั้งที่ 39 ตามที่นายก อบต.
เสนอ จำนวน 113,740 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว จำนวน 113,740 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามที่
นายก อบต.เสนอ 

ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 
 3.3) เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี

งบประมาณ 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 โดยเสนอให้ผู้บริหาร อบต.จอหอ  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน  หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายก อบต. นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง  แจ้งว่าเนื่องจากมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ที่ตั้งไว้หมวด

รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ  2564  แต่มี
ความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก  เพราะเป็นรายจ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ 
ดังนั้น  จึงใคร่ขอเสนอสมาชิกสภา อบต.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจอหอ เป็นจำนวนเงิน 7,782,740 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนสองพัน- 

  เจ็ดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ซึ่งรายละเอียดจะให้ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง 
 

ผอ.กองคลัง  ชี้แจงว่ายังมีรายจ่ายที่มีความจำเป็นตามที่ท่านนายก อบต.เสนอ  แต่ไม่สามารถดำเนินการ
   ก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  2564 แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีกเพราะเป็น
   รายจ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
   เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

          ส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจ่าย
          หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
          ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
          ระยะเวลาหนึ่งปี  เป็นจำนวนเงิน 7,782,740 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนสองพันเจ็ด 
          ร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังนี้   

 
 

/หมวดค่า... 
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                           หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  จำนวน  6  รายการ 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุนทราภรณ์ ตอนสนามกีฬา–คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 
บ้านกล้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   จำนวนเงิน  842,000  บาท 

   2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมหาราช 1-2 หมู ่ท ี ่  7 บ้านบึงทับช้าง  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   จำนวนเงิน  834,500  บาท 
3.โครงการก่อสร้างรางตื้น คสล.ริมถนนรัตนภิธาน ฝั่งขวาทาง หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน  หมวด ค่าที ่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  จำนวนเงิน  578,000 บาท 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน คุ้ม 1-2-3-4-5 หมู่ที่ 6 บ้านระกาย    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน หมวด ค่าที ่ด ินและ            
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวนเงิน  1,715,000  บาท 

                    5.โครงการขยายผิวจราจรถนนรัตนภิธาน ฝั่งซ้ายทาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก แผนงาน 
                    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
          ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   จำนวนเงิน  1,770,500  บาท 

6. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด  จำนวนเงิน 62,740 บาท 

                   หมวดค่าครุภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ 
                     -จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต ่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์                  
แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน  จำนวน  1,980,000  บาท  

 

ปลัด อบต.  ชี้แจงว่า ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงไปแล้วนั้นยังมีรายจ่ายที่มีความจำเป็นตามที่  
นายพีระบูลย ์ เผดมิวงศ์   เสนอแต่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  2564  เพ่ือมิให้โครงการ
   ดังกล่าวตกพับไป  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก  เพราะเป็น รายจ่ายที่เป็น
   ประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิก
   จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น 
   ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
   ระยะเวลาหนึ่งปีจึงนำเรียนในที่ประชุมครับ 

/ประธานสภา ฯ... 
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ประธานสภา ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 

ที่ประชุม                รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
                           (ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
                            สิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,782,740 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืน 
                           สองพันเจ็ดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ตามท่ีนายก อบต.จอหอรายงานขออนุมัติกันเงิน 

ประธานสภา ฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในลำดับต่อไป 
 3.4) เรื่อง พิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี

งบประมาณ 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งจะให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง 
 

นางสาวชลิดา  ศรีพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ดิฉันขอชี้แจงว่ายังมี 
ผอ.กองคลัง  รายจ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันแต่ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีกและได้ขออนุมัติกันเงิน
   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ 1 ปีงบประมาณ 
   แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑด์ังกล่าวอยู่ เพ่ือมิให้ครุภัณฑ์ 
   ดังกล่าวตกพับไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอีกไม่เกิน 

1 ปี จะต้องพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                      
การฝากเงิน  การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน  
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   จำนวน 2 รายการ  งบประมาณ 3,254,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
ดังรายละเอียดดังนี้   

 1.ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก(ดีเซลล์) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ ้ลแคบ          
จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 854,000 บาท (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
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2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 
ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)                 
จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข   
อ่ืน งบลงทุน  หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณ 
2,400,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จึงนำเรียนที่ประชุมค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
(ประธานสภา ฯ) เป็นเอกฉันท์  ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นจำนวนเงิน 3,254,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) ตามที่
ผู้อำนวยการกองคลังเสนอในที่ประชุม       

ประธานสภา ฯ  3.5) เรื่อง พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2564             
  ครั้งที่ 3 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  กิจการประปา ซึ่งจะให้ผู้อำนวยการกอง 

ช่างเป็นผู้ชี้แจง 
นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ด้วยกิจการประปา 
ผอ.กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ มีความจำเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 

ครุภัณฑ์เพ่ือจัดซื้อปั้มไดโว่ 400 w ท่อ 2”x2” จำนวน 1 เครื่องๆละ 6,000 บาท โดยตั้งจ่าย
แผนงานการพาณิชย์ งานพาณิชย์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
คุณลักษณะคุรภัณฑ์ 
1. ปั้มไดโว่ กำลังมอเตอร์ 400 วัตต์  220โวลล์ 
2. ท่อส่งน้ำ ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว  x 2 นิ้ว 

    (ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ราคาตามท้องตลาด)   
เนื่องจากงานกิจการประปา มีความจำเป็นต้องจัดซื้อปั้มไดโว่ ขนาดมอเตอร์400วัตต์ เพ่ือใช้
บริการประชาชนในงานกิจการประปา และไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
โดยโอนลดจาก แผนงานการพาณิชย์  งานพาณิชย์ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่า

วัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 450,000 บาท (งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่28 สิงหาคม 

2564 จำนวนเงิน 21,637.62บาท) จำนวน 6,000 บาท 

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดรายจ่าย            
ค่าครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  2564  ครั้งที่ 3 (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
กิจการประปา ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างเสนอ จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุม รับทราบและได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวด
รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ  2564  ครั้งที่ 3 (หมวดค่าครุภัณฑ์)  กิจการประปา
จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่าง เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
 

ประธานสภา ฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.30  นาฬิกา  และขอนัดประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 

 
 

     ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
     (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                             เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่       กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจำลอง  อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

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

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

                                               (นายประยุง  ไขโพธิ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
 

 


