
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
                                       สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

  วันพุธ ที่ ๓๐  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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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 
อัจฉรา  อ่วมทอน 
อารีย์  ทับแสง 
พันธ์ณี  สิงห์กล้า 
ประจวบ  ทวีบุญ 
สมชิต  เอ่ียมทอง 
สมศักดิ์  ชัยธรรม 
ถนอมขวัญ  สุขลาภ 
มานะ  ทองรอด 
สาคร  ไวยิ่งยุทธ 
ประโลม  กันภัย 
สมจิตร์  เนียมประยูร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๐๐ 
                         เมื่อที่ประชุมพร้อม นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ 
                         ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                          - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ 
                        สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ 
                        สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ        -  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒       

ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ 
๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบ
ก่อนแล้ว กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีข้อความใดที่ผิดพลาดจะแก้ไข ขอให้เสนอต่อ
ที่ประชุมด้วย เชิญครับ 
          - หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข กระผมขอถามท่ีประชุมว่าสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โปรดยกมอืด้วยครับ 

มติที่ประชุม                     - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์-  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ค้างพิจารณา 
ประธานสภาฯ          - ในวาระนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  ๒๕๖๑ ต่อจากการประชุมในครั้งที่แล้ว เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ
ที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติได้ ต่อไปเป็นการพิจารณาใน
วาระท่ี ๒ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 

นางอัจฉรา อ่วมทอน                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ      2547 ในการพิจารณาวาระที่ 2 การแปรญัตติหากสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแก้ไข 
                         เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯ ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นราย 
                         ข้อและเสนอต่อประธานกรรมการแปรญัตติ โดยจะต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน และ 
                         ใช้แบบเสนอค าขอแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
                         ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง 
                         ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น 
                         ยื่นต่อประธานสภาฯ ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ 
                         เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก 



-๓- 
                         ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ประธานสภาฯ                         - ต่อไปผมขอน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  
ตามมติที่ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซ่ึง
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งประกอบด้วย        
๑.  นายสมจิตร  เนียมประยูร  ๒. นายสมศักดิ์  ชัยธรรม  ๓. สมชิต  เอ่ียมทอง  และก าหนด
วันยื่นการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ไว้ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 2555 ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ซึ่ง
ระบุว่าไม่มีสมาชิกสภายื่นขอเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และผมได้
แจ้งเวียนรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้ว   
                 - ในล าดับต่อไปนี้ ผมขอมติต่อที่ประชุมสมาชิกสภาพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอถามที่ประชุมว่า
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒ ให้ ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม            - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- 
ประธานสภาฯ          - วาระต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                        งบประมาณ ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๓ เพ่ือลงมติให้ตราข้อบัญญัติฯ ใช้บังคับต่อไป ซึ่งในวาระนี้ไม่มี 
                        การอภิปราย ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๕๒ กระผมใคร่ขอมติที่ประชุมสภาฯว่า 
                        สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบและอนุมัติให้น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฉบับดังกล่าว ตราเป็น 
                        ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไดแ้ละให้ผ่านในวาระท่ี ๓ ขอให้ 
                        ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม            - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- 
ระเบยีบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
  
ประธานสภา          - ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ 

เชิญครับ 
          - หากไม่มี กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
และขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้ง 
ที่ ๓ แต่เพียงเท่านี้ 

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
  ลงชื่อ        อัจฉรา  อ่วมทอน  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางอัจฉรา  อ่วมทอน) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 



 
-๔- 

 
 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 
 


