
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 

วันจันทร์ที่  3   สิงหาคม   2563  เวลา  14.00  น . 

ณ   ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว  ชั้น 2 

-------------- 

ผู้มาประชุม 

ล าดบัที่ ชื่อ  -  สกุล       ต าแหน่ง 

      1.   นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   กรรมการแปรญัตติ    

      2.  นายมานพ  ชนะเลิศ   กรรมการแปรญัตติ    

      3.  นางมลตา   ชัยเจรญิ  กรรมการแปรญัตติ 

      4.  นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   กรรมการแปรญัตติ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

      1. นางสาวสวนา  ลีนะกุล  ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 

      2. นางสาวปุญญิศา          สุขดี  หัวหนา้ส านักปลัด 

      3. นางชฎารัตน ์             คงทน  หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

 เปิดประชุมเวลา   14.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มเีรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการของ 

    คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

เลขานุการสภา  ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ  สมัยที่  3      

ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันจันทร์ที่  3 สิงหาคม  2563    ได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองบัวของ      

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

จ านวน  4 ท่าน  ซึ่งเมื่อได้คณะกรรมการแล้ว จะต้องท าการเลือกประธาน

กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อเป็นไปตามระเบียบ   

ที่ก าหนด ในการประชุมครั้งนี้  จึงขอให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณา

คัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติประจ าสภา ขอเชญิ 

นายจีรศักดิฯ์   ขอเสนอนายวีระศักดิ์  นิ่มนวล เป็นประธานกรรมการแปรญัตติประจ าสภา 

 

         /ที่ประชุม...... 
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ทีป่ระชุม   มีผู้รับรอง   จ านวน 2  คน (1.นายมานพ  ชนะเลิศ และ 2.นางมลตา 

     ชัยเจรญิ)   

เลขานุการสภา  มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มที่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น 

เลขานุการสภา  เมื่อมีผู้เสนอชื่อนายวีระศักดิ์  นิ่มนวล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน

กรรมการแปรญัตติท่านเดียว   เป็นอันว่าคณะกรรมการมมีติในการพิจารณา 

 เห็นชอบให้นายวีระศักดิ์   นิ่มนวล เป็นประธานกรรมการแปรญัตติประจ าสภา 

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จ านวน จ านวน 2  คน (1.นายมานพ  ชนะเลิศ 

และ 2.นางมลตา  ชัยเจรญิ)   

เลขานุการสภา  เมื่อได้ประธานกรรมการแล้ว ตอ่ไปขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภา ขอเชิญ 

นางมลตาฯ   ขอเสนอ นายจีรศักดิ์   ม่วงสุข เป็น เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

   ประจ าสภา 

ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จ านวน 2  คน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  2.นายมานพ  

ชนะเลิศ) 

เลขานุการสภา  มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มที่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น 

เลขานุการสภา  เมื่อมีผู้เสนอชื่อนายจีรศักดิ์    มว่งสุข เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 

 แปรญัตติประจ าสภาท่านเดียว  เป็นอันว่าคณะกรรมการมมีตใินการพิจารณา 

 เห็นชอบให้นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข เป็น เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประจ าสภา 

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 2  คน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   

2.นายมานพ  ชนะเลิศ) 

เลขานุการสภา   สรุปเป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกอบด้วยบุคคลดังตอ่ไปนี้  

1. นายวีระศักดิ์   นิ่มนวล  เป็น ประธานกรรมการ 

    2. นายมานพ  ชนะเลิศ  เป็น กรรมการ  

3. นางมลตา  ชัยเจริญ เป็น กรรมการ 

    4. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  เป็น     เลขานุการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

          /เลขานุการสภาฯ.... 
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 เลขานุการสภา  เมื่อที่ประชุมมีมติใหน้ายวีระศักดิ์  นิ่มนวล เป็นประธานกรรมการ 

และนายจีรศักดิ์   ม่วงสุข  เป็นเลขานุการ จงึขอเชญิท่านมาท าหนา้ที่ต่อไป  

ประธานฯ   กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้เลือกใหก้ระผมด ารงต าแหนง่ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เลขานุการสภา  ตามที่ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2563  ได้การก าหนด

ระยะเวลาการเสนอแปรญัตติของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในวันที่  4 สิงหาคม  2563  ระหว่าง

เวลา  09.00  น. ถึงเวลา  20.00 น.  จ านวน 11  ช่ัวโมง , ในวันที่  5  

สิงหาคม  2563  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา  20.00 น.  จ านวน    

12 ช่ัวโมง  และในวันที่  6  สิงหาคม 2563  ระหว่างเวลา  08.00 น.  ถึง

เวลา 12.00  น. จ านวน   4  ช่ัวโมง ซึ่งคณะกรรมการจะต้องมีหน้าที่ในการ

รับค าแปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้วรายงาน

ให้ประธานสภาทราบต่อไป 

ประธานฯ   เพื่อให้การด าเนินการรับค าแปรญัตติของร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไป 

ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้

ก าหนดระยะเวลาแลว้นั้น  

ที่ประชุม   รับทราบจ านวน   2  คน (1.นายมานพ  ชนะเลิศ และ 2.นางมลตา  ชัยเจริญ)
  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานฯ  มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มที่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ แตอ่ย่างใด 

ประธานฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ขอปิดการประชุม 

 ปิดประชุม  14.30 น. 
 

  (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

                       (นายจีรศักดิ์    ม่วงสุข) 

     เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

 
 

(ลงช่ือ)      ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

           (นายวีระศักดิ์    นิ่มนวล) 

              ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 


