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/10.นายพิชิตชัย... 

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 

วันจันทร์ที่ 27 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. นายสมบัติ       เม่ากรูด สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 - 
4. นายประกอบ    แตงกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 2 - 
5. นายประคอง    หม่อมกระโทก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 6 นายประคอง    หม่อมกระโทก 
6. นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายทนงศักดิ์  ถนนกลาง 
7. นายประเสริฐ   ยี่จอหอ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 8 นายประเสริฐ   ยี่จอหอ 
8. นายยนต์        พลายหมื่นไวย สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายยนต์        พลายหมื่นไวย 
9. นายจำลอง      อินทร์โคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 9 นายจำลอง      อินทร์โคกสูง 
10. นายบุญทัน      ถิ่นโคกสูง สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 - 
11. นายสุรพล       ดำโพธิ์ สมาชิก อบต.จอหอ หมู่ 10 นายสุรพล       ดำโพธิ์ 
12. นายจรูญ        พร้อมจะบก สมาชิก อบต.จอหอ หมู่11 นายจรูญ        พร้อมจะบก 
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. นายประยงค์  เอกบุตร  รองนายก อบต.จอหอ 
3. นายเรวัตร  ยันต์จอหอ  รองนายก อบต.จอหอ 
4. นางกิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นางสาวชลิดา   ศรีพิมาย  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นางลินิน  พูนพล   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 
7. นางอำพร  ประพันธมิตร  หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นางสาวกัลยา  กุดัน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
9. นางสาวสุนันทา  ผกามาตร  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
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10. นายพิชิตชัย  ถิ่นโคกสูง  นักวิเคราะห์นโยบายและผน 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  นาฬิกา 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (วันศุกรท์ี่ 17 เดือนกันยายน พุทธศักราช   
                       2564) เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   

 
ประธานสภา ฯ ให้เลขานุการ ฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งได้แจกสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอทุกท่านแล้ว  และขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม 

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

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เรื่อง เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 
เพิ่มเติม (ฉบับที ่1) (ต่อจากการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที ่1                 
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2564)   

ประธานสภา ฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ กล่าวคำแถลงนโยบายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ต่อประธานสภาฯและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ในวันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 มีมติรับ
หลักการร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ไปแล้วนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป 

 
 

/ปลัด อบต. ... 
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ปลัด อบต. โดยเสนอให้ที่ประชุมสภา อบต.จอหอ  ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ซึ่งต่อจากการ

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 และ
ให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระ ดังต่อไปนี้ 

 วาระท่ี  2  เป็นการพิจารณาตามลำดับรายข้อที่มีการแปรญัตติ 
 วาระท่ี  3  เป็นการลงมติ 
 ซึ่งการพิจารณาในวาระท่ี  2  เป็นการพิจารณาตามลำดับรายข้อที่มีการแปรญัตติ ฯ นั้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข

ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ข้อ ๕๙ การแปรญัตตริ่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการ

ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจาก ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำ
แปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

 ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ ่งมีข้อผูกพันอย่างใด อย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
กฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประธานสภา ฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้แก่ทุกท่านได้ทราบแล้ว และจากการประชุม 
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 หลังที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯได้กำหนดเวลาในการยื่นคำเสนอแปรญัตติ โดยมีกำหนด 3 วัน 
ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลจอหอ โดยกำหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่างงบประมาณฯ ในวันที่ 
23 สิงหาคม 2564 ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณฯ ได้ประชุมและส่งผลการ
พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1)  เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกแล้ว
สำหรับรายละเอียดการประชุม ผมขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
ได้ทราบต่อไป 

 
 

/นายจำลอง... 
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นายจำลอง อินทร์โคกสูง กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ตามท่ีสภาฯได้ 
ประธานคณะกรรมการ   มอบหมายให้คณะกรรมกาแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย 
แปรญัตติ  เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) กำหนดเวลาในการ  

ยื่นคำเสนอแปรญัตติ โดยมีกำหนด 3 วัน ระหว่างวันที่  20-22 กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 
08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยกำหนดวันประชุมเพ่ือ
พิจารณาแปรญัตติร่างงบประมาณฯ ในวันที่ 23 กันยายน  2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดยื่นคำเสนอแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แต่อย่างใด คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ จึงประชุมร่วมกันและพิจารณาตรวจสอบเห็นว่าร่างงบประมาณฯที่ผู้บริหารเสนอมามี
ความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ทุกประการและไม่ขอแก้ไขหรือ
 เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดใดๆและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมตามที่ผู้บริหารได้ 

   เสนอมา ตามรายละเอียดดังนี้ 
1.บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1)  
-ไม่มีการแก้ไข- 
2.ร่างคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 
2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1)    
-ไม่มีการแก้ไข- 

   3.ร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1)    
-ไม่มีการแก้ไข- 

ประธานสภา ฯ  ตามที ่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี ้แจงมานั ้นท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบเบื ้องต้นแล้ว          
   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารก่อน
   หน้านี้มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบและไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นอีกและมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวาระที่ 2  จำนวน 
11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา อบต.) 

ประธานสภา ฯ เสนอสมาชิกสภาในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป ซึ่งเป็นการลงมติเกี ่ยวกับ
ร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 

 ข้อ 52 การพิจารณางบประมาณฯในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
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 ในการพิจารณาวาระนี ้ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  หรือไม่             
ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอพิจารณา ท่านใดเห็นชอบตราเป็นข้อ
ข้อบัญญัติงบประมารายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 
2564 เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1) ขอให้ยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวาระที่  3 จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา 
อบต.) ในรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)           
ได้นำเสนอนายอำเภอเมืองนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา ฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก  จึงกล่าวปิดประชุม  เวลา  12.00  นาฬิกา ซึ่งเป็นการปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2564 

 
     ลงชื่อ..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                 (นายพีระบูลย์  เผดิมวงศ์) 
                                                       เลขานุการสภา อบต.จอหอ 
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่………….......................................       
 
……………………………………………………………………. 
(นายยนต์  พลายหมื่นไวย) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 
.............................................................................. 
(นายสุรพล  ดำโพธิ์) สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 
 
............................................................................. 
(นายจำลอง อินทร์โคกสูง) สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 
 

 
         สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

                               เมื่อวันที่…………....................................... 
 

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


