
 
   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 วัน พฤหัสบดี ที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 

................................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

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 
นายสมศักดิ ์ 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 

 
 

ลาป่วย 
 
 

ลาป่วย 
 

 
 
 
 

 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุมร่วม 

๑.  นายชูชาติ   เสือส่าน  นายก  อบต. ลาดหญ้า 
๒.  นางสาวสภุากร  เสือส่าน รองนายก  อบต. ลาดหญ้า 
๓.  นายสัณหโชติ   เทียนชัย รองนายก  อบต. ลาดหญ้า ลาป่วย  
๔.  จ.อ.ณรงค์ธร   สวัสดิ์มี  ปลัด อบต.ลาดหญ้า 
๕.  นางสาวพนิตสุภา  หอทอง รองปลัด อบต.ลาดหญ้า 
๖.  นางสาวล าพอง  สายคงดี หัวหน้าส านักปลัด  อบต.ลาดหญ้า 
๗.  นางสาววนิดา พงศ์วัฒนะเควิน นักจัดงานการทั่วไป  



๘.  นายสิทธิชาญ  หว่านพืช ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙.  นางอัญชิษฐา  ส าเภาทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐.นางภรณ์นภัส  แย้มกระจ่าง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
๑๑.นางสาวสุรีรัตน์  ภูพานใบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ 
 

-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๓๐ น. 

นายจรัญ เสือส่าน          - สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า คณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอด าเนินการ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ และพิจารณา 

ตามระเบียบวาระ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเปิดสมัยประชุมสภา   

และด าเนินการ ต่อไปเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑        เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
              - ขอแจ้งในที่ประชุมว่า นายสัณหโชติ  เทียนชัย รองนายก นางอัจฉรา อ่วมทอน  

        เลขานุการฯ และนายประจวบ  ทวีบุญ  สอบต. หมู่ที่ ๒ ขอลาป่วย  
ที่ประชุม                            - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี ๒        เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยวิสามัญ 
                             สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ประธานสภาฯ                - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้จัดส่งให้สมาชิก 
สภาฯ ตรวจสอบก่อนแล้วมีข้อความตอนใด ควรแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

          - ห าก ไม่ มี สมาชิ กสภ าฯ  ท่ าน ใดจะขอแก้ ไข  กระผมขอถามที่ ป ระชุ ม                     
ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้รับรองรายงานการประชุมสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 

มติที่ประชุม                        - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา - 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓       เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ       ๓ .๑  เรื่ อ งการก าหนดสมั ยป ระชุ ม สภาองค์ การบริห ารส่ วนต าบลลาดหญ้ า          
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

                                          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
                             และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ   



                             ประจ าปี   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น    
                             วันเริม่สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
                             สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก   
                             ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
                                          - กระผมจึงขอปรึกษาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ว่าในปี 

พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๒  นี้  จ ะ ก า ห น ด จ า น ว น ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ป ร ะ จ า ปี กี่ ส มั ย  
และก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 

 
 

-๓- 
 

                             เป็นวันใด และให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา      
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอความ 
เห็นครับ 

สมาชิกสภา          – กระผมนายสมศักดิ์   ชั ยธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล 
ลาดหญ้ า หมูที่  ๓  ขอเสนอให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๒ 
จ าน วน ส องส มั ย เช่ น เดิ ม  คื อ ใน เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  แ ล ะ เดื อน สิ งห าค ม  ๒ ๕ ๖ ๒  
และก าหนดให้วันที่ ๑ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมของแต่ละครั้ง และขอให้ก าหนดวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันเปิดประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปครับ 

ประธานสภาฯ              - มีสมาชิกสภาฯ อบต.ลาดหญ้าที่ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
                                 - หากไม่มี ผมขอมติต่ อสมาชิกสภาฯ อบต.ลาดหญ้ าว่าท่ าน ใดเห็ นชอบ 

ตามท่ีท่านนาย สมศักดิ์  ชัยธรรม  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓  เสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม                            -เห็นชอบเป็นเอกฉันท์- 
 
ประธานสภาฯ                         ๓.๒  เรื่องการพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี 
                             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และครั้งที ่ ๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในคราว  
                             เดียวกัน 
ประธานฯ             ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาบัญชีโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี 
                             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่  ๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในคราวเดียวกัน  
                             กระผมขอให้ท่านนายก อบต.ลาดหญ้า เสนอญัตติครับ 
นายชูชาติ  เสือส่าน             - ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

ผู้ทรงเกียรติ   กระผมนายชูชาติ   เสือส่าน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
ข อ เส น อ ญั ต ติ ดั ง ต่ อ ไป นี้  ต า ม ที่ ส ภ า อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ล า ด ห ญ้ า  



ได้ พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ไปแล้วนั้น บัดนี้ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า มีโครงการเร่งด่วนที่จ าเป็น
จะต้องด าเนินการแต่มิได้ตั้งรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายตามโครงการและรายการต่าง  ๆ       
มาตั้งเป็นโครงการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงาน โครงการในส่วน
ราชการต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมด้วยนี้  และขอเสนอสภา อบต.เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ต่อไป 
โอนลด 
ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและสิ่งก่อสร้าง  โครงการ รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
งบประมาณอนุมัติ  ๒,๙๔๘,๐๐๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน ๒,๙๔๘,๐๐๐.-บาท  โอนลด  
๖๖๙,๘๔๖.-บาท  งบประมาณหลังโอน  ๑,๘๒๘,๑๕๔.-บาท  
 

-๔- 
 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณอนุมัติ  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณก่อน
โอน ๒๓๓,๓๘๐.-บาท  โอนลด  ๓๘,๓๘๐.-บาท  งบประมาณหลังโอน  ๑๙๕,๐๐๐.-บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาส นาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงงบประมาณอนุมัติ  
๔๐๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน ๑๕๒,๐๑๔.-บาท  โอนลด  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๒,๐๑๔.-บาท 
 
โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  
โครงการ  เครื่องเล่น เด็ก หมู่  ๑ ต.ลาดหญ้ า  ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่           
อบต.ลาดหญ้าก าหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่          
๓/๒๕๖๒  งบประมาณอนุมัติ  ๐.-บาท  งบประมาณก่อนโอน ๐.-บาท  โอนเพ่ิม  
๔๙๙,๐๒๖.-บาท  งบประมาณหลังโอน  ๔๙๙,๐๒๖.-บาท 



หมายเหตุ  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   โครงการชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย ห้องประชุมสภา อบต.ลาดหญ้ า            
โดยด าเนินการติดตั้งตามรายละเอียด อบต.ลาดหญ้าก าหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒  งบประมาณอนุมัติ  ๐.-บาท  งบประมาณ
ก่อนโอน ๐.-บาท  โอนเพิ่ม  ๓๕๙,๒๐๐.-บาท  งบประมาณหลังโอน  ๓๕๙,๒๐๐.-บาท 
หมายเหตุ  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
 
โอนลด 

   กองช่าง 
   ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
   ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   
                               งบประมาณอนุมติ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๙๕,๐๐๐.-บาท 
   โอนลด ๑๙๕,๐๐๐.-บาท  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๐.-บาท 
 
 
 

 
 
-๕- 

 
โอนเพิ่ม 
กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  
หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง LED ขนาด ๔๐๐  วัตต์ จ านวน ๑๖ ชุด บริเวณสนามกีฬาบ้านพักใหม่ หมู่ที่ ๑  
งบประมาณอนุมัติ ๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๐.-บาท  โอนเพ่ิม ๑๙๕,๐๐๐.-
บาท  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๑๙๕,๐๐๐.-บาท 
หมายเหตุ  เนื่องจากเดิมค่าโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED  ขนาด ๔๐วัตต์    
จ านวน  ๑๖ ชุด บริเวณสนามกีฬาบ้านพักใหม่  หมู่ที่  ๑  ไม่ ได้ตั้ งจ่ายรายจ่ายไว้              
จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวนเงิน  ๑๙๕,๐๐๐.-บาท  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยตั้งจ่าย    
จาก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.-บาท 



 
ประธานฯ           รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกไว้ให้กับทุกท่านล่วงหน้าแล้วครับ  ไม่ทราบ 
 ว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิก   ท่านใดจะซักถาม 

กระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หากท่านใดเห็นชอบให้ โอนเงินงบประมาณ       
ตามรายการที่ฝ่ายบริหารเสนอมา   ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม           -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  -                                          

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อื่น ๆ  

ประธานสภาฯ  - ไมท่ราบว่าสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆทีจ่ะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่เชิญครับ 
 หากไม่มี กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิด

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  แต่เพียงเท่านี ้  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐ น. 
 
      
           ลงชื่อ     ประสาทพร  หิรัญกุล       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายประสาทพร  หิรัญกุล) 
                    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 

      

 

 
 
 
-๖- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
.......................................................................................  
 
    ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)       มานะ  ทองรอด   ประธานฯ 



                            (ร้อยเอกมานะ   ทองรอด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๕  
 
 
 
(ลงชื่อ)    ถนอมขวัญ  สุขลาภ   กรรมการ 
                           (นางสาวถนอมขวัญ  สุขลาภ) 
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๔  
 
 
 
(ลงชื่อ)      สมชิต  เอ่ียมทอง กรรมการ 
                             (นายสมชิต   เอี่ยมทอง) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมู่ที่ ๓ 
 
 

ลงชื่อ    จรัญ  เสือส่าน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายจรัญ  เสือส่าน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 

 

 


