
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
                                       สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

  วันอังคาร ที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
 
 

นายจรัญ  เสือส่าน 
นายประสาทพร  หิรัญกุล 
นางอัจฉรา อ่วมทอน 
นางอารีย์  ทับแสง 
นางสาวพันธ์ณี  สิงห์กล้า 
นายประจวบ  ทวีบุญ 
นายสมชิต  เอี่ยมทอง 
นายสมศักดิ์  ชัยธรรม 
นางสาวถนอมขวัญ  สุขลาภ 
ร้อยเอก.มานะ  ทองรอด 
นายสาคร  ไวยิ่งยุทธ 
นายประโลม  กันภัย 
นายสมจิตร์  เนียมประยูร 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔. 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕. 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗. 
 

จรัญ  เสือส่าน 
ประสาทพร  หิรัญกุล 
- 
อารีย์  ทับแสง 
พันธ์ณี  สิงห์กล้า 
ประจวบ  ทวีบุญ 
สมชิต  เอ่ียมทอง 
สมศักดิ์  ชัยธรรม 
ถนอมขวัญ  สุขลาภ 
มานะ  ทองรอด 
สาคร  ไวยิ่งยุทธ 
ประโลม  กันภัย 
สมจิตร์  เนียมประยูร 
 

 
 
ลาป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุมร่วม 

๑.  นายชูชาติ      เสือส่าน  นายก  อบต.  ลาดหญ้า 
๒.  นางสาวสภุากร เสือส่าน  รองนายก  อบต.  ลาดหญ้า 
๓. นายสัณหโชติเทียนชัย  รองนายก  อบต.  ลาดหญ้า 
๔.  จ.อ.ณรงค์ธร   สวัสดิ์มี ปลัด อบต.ลาดหญ้า 
๕.  นางสาวพนิตสุภา  หอทอง  รองปลัด อบต.ลาดหญ้า 
๖. นางสาวสุรีรัตน์  ภูพานใบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน  
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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
                                       สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที ่๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๑๕สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

................................................. 
 

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 
ประธานสภาฯ  - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า คณะผู้บริหาร 
   และผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ มทุ กท่ าน เมื่ อที่ ป ระชุ มพร้ อมแล้ ว กระผมขอด า เนิ นการ 
                               ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒และ 

พิจารณาตามระเบียบวาระ ต่อไป เชิญครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
ประธานสภาฯ           - ขอแจ้งว่า นางอัจฉรา  อ่วมทอน  เลขานุการสภาฯ ลาป่วยครับ 
ที่ประชุม                   -รับทราบ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ 
 สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
ประธานสภาฯ - ไม่มี – (เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่แล้วยังไม่เรียบร้อย) 
ที่ประชุม                   -รับทราบ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ- ในระเบียบวาระนี้จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

 เ รื่ อ ง  ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  ซึ่ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

                               ถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา 
เป็นสามวาระ  ฯลฯ 
 
 



-๓– 
 

- ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ 
พิจารณา ในวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ 

ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นข้อ ๔๗   ใน
การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
ร่างข้อบัญญัติและลงมติว่ารับหลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้วฯลฯ 

 - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระท่ี ๑ ขอเชิญท่านนายก- 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าได้เสนอญัตติ เชิญครับ 

นายกอบต.ลาดหญ้า- ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า บัดนี ้
  ถึ ง เ วลาที่ คณะผู้ บ ริหารขององค์การบริ หารส่ วนต าบลลาดหญ้ าจะได้ เ สนอ  

            ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ กระผมขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้

ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้      

 ๑. สถานะการคลัง       
 ๑.๑งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๕กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้        

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๑๒๒,๖๗๙,๖๘๖.๒๘ บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม 
จ านวน  ๔๘,๔๕๙,๐๔๖.๒๘ บาท  ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  
๓๔,๐๗๓,๘๘๒.๔๐ บาท  
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่๒๕กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๑) รายรับจริง จ านวน ๖๑,๐๖๑,๓๗๖.๙๖บาท ประกอบด้วย   
 หมวดภาษอีากร   จ านวน๙๔๕,๙๐๖.๒๓บาท 

หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน ๓๓๖,๐๑๗.๘๐ บาท   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน๑,๕๔๑,๕๕๒.๒๒บาท   
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์จ านวน    ๐.๐๐ บาท   
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน๒๙๗,๕๐๐.๐๐บาท   หมวด
รายได้จากทุน  จ านวน๐.๐๐ บาท    หมวดภาษีจัดสรร 
 จ านวน๒๕,๓๔๐,๘๓๐.๕๔บาท    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
 จ านวน ๓๒,๕๙๙,๙๗๐.๑๗ บาท    

 
 



-๔– 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๙๕,๒๕๐.๐๐ บาท 

 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๔๓,๐๖๔,๒๖๖.๔๐ บาทประกอบด้วย  
 งบกลาง  จ านวน ๘,๓๘๕,๑๓๐.๐๐  บาท 

    งบบุคลากร    จ านวน ๙,๙๑๗,๗๘๒.๖๗  บาท 
    งบด าเนินงาน    จ านวน ๙,๐๘๙,๙๔๒.๘๘  บาท 
    งบลงทุน    จ านวน ๑๒,๙๖๑,๑๖๑.๐๐  บาท 

   งบรายจ่ายอื่น    จ านวน -บาท   
 งบเงินอุดหนุน    จ านวน ๒,๗๑๐,๒๔๙.๘๗  บาท  

   (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน             ๐บาท    (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน ๑๙,๐๘๐,๐๐๐บาท  
    ๒.๑ ประมาณการรายรับ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งเป็น 
รายได้จัดเก็บ         หมวดภาษีอากร  
           ตั้งไว้   ๘๘๐,๐๐๐ บาท  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ตั้งไว้  ๓๕๗,๓๐๐ 
บาท   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   ตั้งไว้ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ตั้งไว้    ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 หมวดรายได้จากทุน            ตั้งไว้        ๕,๐๐๐ บาท 
รวมรายได้จัดเก็บ             ตั้งไว้ ๒,๗๒๒,๓๐๐ บาท  
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หมวดภาษีจัดสรร   ตั้งไว้ ๓๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาล ฯ   ตั้งไว้ ๓๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             ตั้งไว้ ๓๕,๗๘๒,๐๐๐ บาท 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุน ฯ  ตั้งไว้ ๓๕,๗๘๒,๐๐๐  บาท 

  รวมทั้งสิ้น                              ตั้งไว้ ๗๓,๗๘๔,๓๐๐ บาท  
๒.๒ ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑แบ่งเป็น 
จ่ายจากงบประมาณ     
 งบกลาง                                           ตั้งไว้   ๑๑,๕๘๒,๐๒๓ บาท 
 งบบุคลากร                                 ตั้งไว้ ๑๗,๖๐๘,๘๘๐ บาท 
 งบด าเนินงาน                                 ตั้งไว้ ๒๑,๓๗๕,๕๕๖ บาท 
 งบลงทุน                                          ตั้งไว้ ๒๐,๓๘๘,๕๐๐ บาท 
 งบรายจ่ายอื่น                                 ตั้งไว้    ๓๐,๐๐๐ บาท 
 งบเงินอุดหนุน                                 ตั้งไว้   ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท 
รวมจ่ายจากงบประมาณ             ตั้งไว้ ๗๓,๗๖๔,๙๕๙ บาท 
-  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดต่อไป ครับ 
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ประธานสภาฯ  - เมื่อท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติแล้ว ในการพิจารณาวาระที่ ๑ ขอให้ที่ประชุมได ้

พิจารณาในรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖๑  ที่ได้แจกให้ล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 
เชิญครับ 
  -หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีก กระผมขอถามที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ 
 ท่ านใดมี มติ เห็ นชอบให้ รั บหลั กการร่ า งข้ อบั ญญัติ องค์การบริหารส่ วนต าบลลาดหญ้ า เรื่ อ ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระแรก (ข้ันรับหลักการ)  
 ได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์ – 
ประธานสภาฯ - เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  วาระท่ี ๑ ขั้นตอนรับหลักการแล้ว  ก่อนที่จะ
ด าเนินการประชุมในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ กระผมขอให้สมาชิกได้เลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภา 

   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
-ในกรณี สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติหรือตั้งคณะกรรมการแปร 

ญัตติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายตามข้อ 106(4) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ 107 โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่นจะให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติมีจ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบข้อ 103 ประกอบข้อ 105 ก าหนดให้คระกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
          - วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้งเดียว
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนเจ็ดคนพร้อมกันได้ 
ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติ
คนที่หนึ่งก่อน จนถึงกรรมการแปรญัตติคนที่เจ็ด ถ้าการเลือกกรรมการแปรญัตติล าดับใด 
มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็จะได้เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับนั้น    (ข้อ 14) แต่ถ้าล าดับ
ใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง 
คือการเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซองตามข้อ 75 วรรคสาม 
           - เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว สภา อบต. ต้องมีมติก าหนด 
ระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา อบต. มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค าแปร
ญัตติ (ข้อ 49 วรรคหนึ่ง) อีกทั้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีมติก าหนดระยะเวลา
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการแปรญัตติ โดยละเอียด ภายหลังจากท่ีได้รับค าแปร
ญัตติจากสมาชิก อบต. แล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และ
เวลาใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา (ข้อ 49 ข้อ 50 
ข้อ 110) 



- ๖- 

ประธานสภา ฯ - ครับ เมื่อสมาชิกเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว กระผมจะน าปรึกษาท่ีประชุมว่า 
 จะมีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอ 
เชิญเสนอครับ 

สมาชิก อบต.           - โดย นางสาวถนอมขวัญ สุขลาภ  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๔  เสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  ๓ คน 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
เป็นอันว่ามติที่ประชุมนี้ก าหนดให้มีกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน  

- ล าดับต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิก เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่ 
หนึ่ง 

สมาชิก อบต.  - โดย นายประโลม กันภัย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖  เสนอ นายสมจิตร  เนียม-  
  ประยูรสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

          - ผู้รับรอง 
          ๑.นายประจวบ   ทวบีุญ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 

                                          ๒. นางพันธ์ณี  สิงห์กล้า    สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 

ประธานสภา ฯ -มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมนี้ มีมติเลือก นายสมจิตร  เนียมประยูร เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติคนที่หนึ่ง 

สมาชิก อบต.  -โดย ร.อ.มานะทองรอด  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕  เสนอ  นายสมศักดิ์  ชัยธรรม                                              
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
- ผู้รับรอง 
        ๑. นางสาวถนอมขวัญ  สุขลาภ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 

                                       ๒. นายสาคร  ไวยิ่งยุทธ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่ 
                              ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเลือกนายสมศักดิ์ชัยธรรมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สอง  

         - ล าดับต่อไป ขอเชิญเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 

สมาชิก อบต.  - โดย นางอารีย์  ทับแสง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ เสนอ นายสมชิต  เอ่ียมทอง 
   สมาชิก อบต.. หมู่ที่ ๓  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 

- ผู้รับรอง 
         ๑. นายสมจิตร  เนียมประยูร    สมาชิก  อบต. หมู่ที่ ๗ 

                                        ๒. นายประโลม  กันภัย    สมาชิก  อบต. หมุ่ที่ ๖ 



- ๗- 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีกหรือไม่.. 
ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมนี้ได้มีมติเลือก  นายสมชิต  เอี่ยมทอง เป็นกรรมการแปรญัตติ 
                               คนที่สาม 

ที่ประชุม  - มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
            ๑. นายสมจิตร  เนียมประยูร เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 
   ๒. นายสมศักดิ์  ชัยธรรม        เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง 
            ๓. นายสมชิต  เอี่ยมทอง  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 

ประธานสภา ฯ - เมื่อสภาได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว  
ล าดับต่อไป กระผมจะให้สภา อบต. ก าหนดระยะเวลาให้สมาชิก อบต. ที่มิได้เป็น 
กรรมการแปรญัตติยื่นค าแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่สภา อบต. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.   
๒๕๖๑ ซึ่งสภา อบต. ได้มีมติรับหลักการเม่ือเวลา  ๑๑.๓๐ น.  
- ล าดับต่อไป ขอเชิญสมาชิกได้เสนอเพ่ือก าหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติขอเชิญครับ 

สมาชิก อบต.  - โดย  นางสาวถนอนขวัญ  สุขลาภ สมาชิก อบต. หมู่ที ่๔  ขอเสนอให้สมาชิกสภา 
ที่มีมิได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นค าแปรญัตติตั้งแต่วันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น.ถึงวันที่  

        ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

ประธานสภา ฯ                    - มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี..กระผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 

รองประธานสภา ฯ -ล าดับต่อไป ขอให้สภา อบต.  ได้ก าหนดระยะเวลา ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
ไปด าเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดให้เสร็จสิ้นภายหลังจากท่ีรับค าแปรญัตติจาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว โดยก าหนดเป็นระยะเวลากี่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลา
ใดถึงเวลาใดในแต่ละวัน  

สมาชิก อบต.  - โดย นายประจวบ  ทวีบุญ สมาชิก อบต. หมู่ที ่๒ ได้ขอเสนอให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติไปด าเนินการแปรญัตติให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐– ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กองค์บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกสภา ผู้ใดมีความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่.. ถ้าไม่มี เป็นอันว่ามติที่ ประชุม
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการแปรญัตติให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑  วัน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 

 



- ๘ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานสภาฯ  - ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ เชิญ 
   ครับหากไม่มี กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และส าหรับ 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  สามัญสามัญ สมัยที่ ๒ครั้งที่  ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๐  ในวัน พุธที ่๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.เพ่ือพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ และวาระที่  
๓ ต่อไป และขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑   
ครั้งที่ ๒ แต่เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
    
 ลงชื่อ        อัจฉรา  อ่วมทอน  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               (นางอัจฉรา  อ่วมทอน) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
....................................................................................... 
    ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)       มานะ   ทองรอด            ประธานฯ 
                            (ร้อยเอกมานะ   ทองรอด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๕  
 
(ลงชื่อ)     ถนอมขวัญ  สุขลาภ            กรรมการ 
                           (นางสาวถนอมขวัญ  สุขลาภ) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๔  
 
(ลงชื่อ)      สมชิต   เอี่ยมทอง            กรรมการ 
                             (นายสมชิต   เอี่ยมทอง) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๓ 
 
 

ลงชื่อ     จรัญ  เสือส่าน   ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
   (นายจรัญ  เสือส่าน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


