
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

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

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

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

 

 

ผู้เข้าประชุมร่วม 

๑. นายชูชาติ  เสือส่าน  นายกอบต.  ลาดหญ้า 
๒. นางสาวสุภากร  เสือส่าน  รองนายกอบต.  ลาดหญ้า 
๓. นายสัณหโชติ  เทียนชัย  รองนายกอบต.  ลาดหญ้า 
๔. จ.อ.ณรงค์ธร  สวัสดิ์มี  ปลัด อบต.ลาดหญ้า 
๕. นางอัญชิษฐา  ส าเภาทอง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นางสาวสุรีย์พร  ภูพานใบ  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ    จพง.ธุรการช านาญงาน 

 
 



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

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

เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                          ๑.๑ เรื่องขออนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประธานสภาฯ       - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเปิดประชุม เชิญครับ 
 

เลขานุการสภาฯ    - (อ่านประกาศเปิดประชุม) 

ที่ประชุม               - รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี ๒      เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ   
สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

 

ประธานสภาฯ                    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที๑่                   
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ รายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ 
ตรวจสอบก่อนแล้ว กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีข้อความใดท่ีผิดพลาดจะแก้ไข 
ขอให้เสนอต่อที่ประชุมด้วย เชิญครับ 
           หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข กระผมขอถามท่ีประชุมว่าสมาชิก
สภาฯท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาด
หญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที ่๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ และ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   โปรดยก
มือด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม            - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ – 

 



-๒- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑) ฉบับเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าประธานฯ 
 ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
ฉบับเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า กระผมขอให้ท่านนายก 
อบต.ลาดหญ้า เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายก อบต.ลาดหญ้า        เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา และท่าน 
สมาชิกท่ีเคารพทุกท่านครับขออนุญาตท่านประธานสภาขอชี้แจงดังนี้  เนื่องจาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้ามีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการกิจกรรมที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อสภาพปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ และนโยบาย ของคณะผู้บริหาร  ตลอดจนเพื่อให้ 
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องจัดท าร่างแผนพัฒนาปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ ฉบับเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

                                        ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แยกเป็น 

  ๑.๑  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  
ท่อระบายน้ า และทางเท้า จ านวน ๗  โครงการ  งบประมาณ  ๙,๘๕๐,๐๐๐.-บาท 
 ๑.๒  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้ าเพื่อการบริโภค  
อุปโภค  และการเกษตร จ านวน ๑๑  โครงการ  งบประมาณ ๑๓,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
 ๑.๓  แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าแสงสว่าง
จ านวน ๒  โครงการ  งบประมาณ  ๓,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  แยกเป็น 
๕.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ านวน ๑  โครงการ  

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
๖.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน ๑  

โครงการ  งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
๖.๓ แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา          

สาธารณภัย จ านวน ๑๑  โครงการ  งบประมาณ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
  กระผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงและ

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
ประธานฯ  กระผมขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบและอภิปรายซักถามข้อมูลต่างๆของร่าง

แผนพัฒนาฉบับนี้ได้เลยครับ 
  เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายซักถามกันพอสมควรแล้ว กระผมใคร่ขอมติที่ประชุม

หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ฉบับ 
/นายชูชาติ... 



 
-๓- 

เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒   ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  - 

๓.๒  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

ประธานฯ  ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ลาดหญ้า เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายก อบต.ลาดหญ้า   เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา และท่าน 
 สมาชิกท่ีเคารพทุกท่านครับ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าได้จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดหญ้า  เพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งใน
ด้านเนื้อหาสาระ  กระบวนการ  ขั้นตอน  และระยะเวลาด าเนินการ นั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้  ส าเร็จลุล่วง บรรลุ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าขึ้นเพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดหญ้าได้โปรดพิจารณา ด้วย 
 กระผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงและ
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

ประธานฯ  กระผมขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบและอภิปรายซักถามข้อมูลต่างๆของร่าง
แผนพัฒนาฉบับนี้ได้เลยครับ 

  เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายซักถามกันพอสมควรแล้ว กระผมใคร่ขอมติที่ประชุม
หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)    ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ฉบับนี้  ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 

     ลงชื่อ  อัจฉรา   อ่วมทอน    บันทึก 
             (นางอัจฉรา   อ่วมทอน) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

/ความเห็น ... 



-๔- 
 

     

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
.......................................................................................  
 

    ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)       มานะ   ทองรอด            ประธานฯ 
  (ร้อยเอกมานะ   ทองรอด) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๕  
 
 
(ลงชื่อ)     ถนอมขวัญ  สุขลาภ            กรรมการ 
  (นางสาวถนอมขวัญ  สุขลาภ) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๔  
 
(ลงชื่อ)      สมชิต   เอี่ยมทอง            กรรมการ 
           (นายสมชิต   เอ่ียมทอง) 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๓ 

 

                                                                    ลงชื่อ       จรัญ เสือส่าน    ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                 (นายจรัญ    เสือสา่น) 
                             ประธานสภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


