
ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมแปรญัตติ  

วันท่ี  ๑1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา  ๑3.๐๐   น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองกราด  

_______________ 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายประเสริฐ เพียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ประเสริฐ เพียกขุนทด 

๒ นายอ านวย ศรทีอง คณะกรรมการแปรญัตติ อ านวย ศรทีอง 

๓ นายบุญยัง พูดขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ บุญยัง พูดขุนทด 

๔ นางดอกไม้ เมียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ดอกไม้ เมียกขุนทด 

๕ นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ บัวภา โมงขุนทด 

๖ นางส าเรยีง เมียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ส าเรยีง เมียกขุนทด 

๗ นางมาลี ศรแีสง คณะกรรมการแปรญัตติ มาลี ศรแีสง 

๙ พ.จ.อ.สมหวัง แผงฤทธิ์ ปลัดเทศบาล สมหวัง แผงฤทธิ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

๑ นายอนุชติ ครุฑขุนทด หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล อนุชิต ครุฑขุนทด 

๒ นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์ 

๓ นางสาวศรัญญา แก่นวิถี เจ้าหนา้ที่วเิคราะห์นโยบายฯ ศรัญญา แก่นวิถี 

๔ นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นักการ ช่อทิพย์ พูดขุนทด 

เปิดประชุมเวลา ๑3.๐๐ น.   

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว พันจ่าเอกสมหวัง  แผงฤทธิ์  ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด ท าหน้าที่

ด าเนนิการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ  ตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ปลัดเทศบาลฯ ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองกราด ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

สมัยวสิามัญ สมัยทีห่นึ่ง ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 255๕ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555  ที่

ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สภาเทศบาลต าบลหนองกราด แต่งตั้งคณะกรรมการ  

แปรญัตติ   เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  255๖    

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๘ ข้อ 

๑๐3 (1) ขอ้ 105 และขอ้ 109 ประกอบกับมตสิภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 



 

-๒-  

 

      

สมัยวสิามัญ สมัยที่หนึ่ง ครัง้ที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑1 ตุลาคม 255๕  

ได้มมีตเิห็นชอบให้แตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างเทศบาล

บัญญัติ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  255๖  จ านวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย   

๑. นายบุญยัง     พูดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล    คณะกรรมการ  

๒. นายประเสริฐ  เพียกขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล       คณะกรรมการ  

๓. นางส าเรียง    เมียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการ 

๔. นางมาลี     ศรแีสง สมาชิกสภาเทศบาล      คณะกรรมการ  

๕. นางบัวภา    โมงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล   คณะกรรมการ   

6.  นายอ านวย    ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล    คณะกรรมการ  

7. นางดอกไม้    เมยีกขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการ  

ที่ประชุมฯ   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

     เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 

ปลัดเทศบาลฯ   คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านคงได้รับเอกสารแลว้ มที่านใดจะแก้ไขรายละเอียด  

รายงานการประชุมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มี - 

ปลัดเทศบาลฯ   ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม นะครับ  

ที่ประชุมฯ   -รับรองรายงานการประชุม-  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กระทู้ถาม 

ไม่ม ี

ที่ประชุมฯ   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

ไม่ม ี

ที่ประชุมฯ   รับทราบ  

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

๕.๑  เรื่อง   พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ 

                 พจิารณารา่งเทศบัญญัติ เร่ืองงบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ  

                  ๒๕๕๖ 

ปลัดเทศบาลฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

(เลขานุการฯ ชั่วคราว)  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น

หนา้ที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ  เลือก

ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนัน้ๆ  

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุมมตขิอง

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธาน

กรรมการออกเสียงช้ีขาด 

หมวด ๑ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการสภาท้องถิ่น  

ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้วา่ราชการจังหวัดส าหรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรอืเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 

เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชญิสมาชิกสภาท้องถิ่นผูม้ีอายุมากที่สุดซึ่ง

อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผูม้ีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้

มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นนั้นเป็น

ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมน าสมาชิกสภา

ท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าดว้ยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนด และ

ด าเนนิการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  

-อันดับต่อไป ขอเชิญ นางดอกไม้ เมียกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติเป็นผู้ที่มี

อายุมากที่สุดเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติช่ัวคราว เพื่อท าหนา้ที่ในการ

เลือกประธานฯ ตอ่ไป ขอเชิญครับ 

นางดอกไม้ฯ   ดฉิันขอท าหนา้ที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติช่ัวคราวนะค่ะ อันดับต่อไป  

(ประธานคณะกรรมการฯชั่วคราว)  ดิฉันขอเปิดการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อแตง่ตัง้เป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชญิค่ะ  

นายบุญยังฯ  เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ช่ัวคราว ผม นายบุญยัง พูดขุนทด  

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอนางส าเรยีง เมยีกขุนทด เป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติฯ 



 

-๔- 

 

นางดอกไม้ฯ   ขอผูร้ับรองจ านวน ๒ ท่านด้วยค่ะ 

(ประธานคณะกรรมการฯชั่วคราว) 

ที่ประชุมฯ   มีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านได้แก่ (๑) นางบัวภา โมงขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ 

(๒) นางมาลี  ศรีแสง คณะกรรมการแปรญัตติ 

นางดอกไม้ฯ   มีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรอืไม่ค่ะ 

(ประธานคณะกรรมการฯชั่วคราว) 

ที่ประชุมฯ   ไม่มี  

นางดอกไม้ฯ   ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อเพิ่ม ดฉิันถือวา่ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบนะค่ะ และขอเชิญ 

(ประธานคณะกรรมการฯชั่วคราว)  นางส าเรียง เมยีกขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ท าหน้าที่ตอ่เลยค่ะ 

นางส าเรียงฯ   ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ ใหท้ าหนา้ที่ประธาน 

(ประธานคณะกรรมการฯ)   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็จะท าหนา้ที่ให้ดทีี่สุดนะค่ะ  

ที่ประชุมฯ   รับทราบ  

๕.๒  เรื่อง   พิจารณาคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อ 

                 พจิารณารา่งเทศบัญญัติ เร่ืองงบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ  

                  ๒๕๕๖ 

นางส าเรียงฯ   ขอเชญิที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการฯที่สมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

(ประธานคณะกรรมการฯ)   แปรญัตติ คะ่ 

นางดอกไม้ฯ ดฉิันนางดอกไม้ เมยีกขุนทด คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอช่ือ นางมาลี-   

ศรแีสง เป็น เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางส าเรียงฯ ขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่านด้วยค่ะ  
(ประธานคณะกรรมการฯ) 
ที่ประชุมฯ  มีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายบุญยัง พูดขุนทด และนางบัวภา โมงขุนทด 

นางส าเรียงฯ  มีคณะกรรมการฯท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอกีหรือไม่คะ่ ถ้าไม่มถีือว่าที่ประชุมมี  

(ประธานคณะกรรมการฯ)   มตเิห็นชอบนะค่ะ  ผลสรุปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติได้คัดเลือก  

นางส าเรียง เมยีกขุนทด เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และนางมาลี ศรแีสง 

เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะค่ะ 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ  

ปลัดเทศบาลฯ   เมื่อได้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

(เลขานุการฯ ชั่วคราว)    ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองกราดจะออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี ้  

แล้ว เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  255๖  ขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบนะครับ 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ  

 

 



-๕- 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

นางส าเรียงฯ   ไม่มี  

(ประธานคณะกรรมการฯ)       
ที่ประชุมฯ   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 

นางส าเรียงฯ   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหท้ี่ประชุมทราบหรอืไม่ค่ะ ถ้าไม่มดีิฉันขอปิดประชุม  
(ประธานคณะกรรมการฯ)     
ที่ประชุมฯ   รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา  ๑5.๐๐ น. 

      

       (ลงช่ือ)     ช่อทิพย์ พูดขุนทด        ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางช่อทิพย์  พูดขุนทด) 

นักการ 

 

       (ลงช่ือ)     ดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

       (นางดวงกมลวรรณ แผงฤทธิ์) 

    เจ้าพนักงานธุรการ  

 

        (ลงช่ือ)       มาลี ศรแีสง             ผูจ้ดบันทึกรายงานประการประชุม 

(นางมาลี ศรแีสง) 

   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  

 

                               พ.จ.อ.   สมหวัง  แผงฤทธิ์      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  

         (สมหวัง  แผงฤทธิ์) 

ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

        ตรวจถูกต้องครบถ้วน 

(ลงช่ือ) ส าเรยีง เมยีกขุนทด 

        (นางส าเรียง เมยีกขุนทด) 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

          
 

                        ส าเนาถูกต้อง 

               พ.จ.อ.   

                       (สมหวัง แผงฤทธิ์) 

              ปลัดเทศบาลต าบลหนองกราด 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองกราด 

 
 


