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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจำปี  2564 

วันศุกรท์ี่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด 

 
เริ่มการประชุม  เวลา  09.00  น. 

              เมื่อถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้ตรวจสอบองค์ประชุม  สมาชิกสภาฯ  จำนวน 12  คน       มา
ประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบล
ตลาด  ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ในที่ประชุม  และว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลตลาด ทำ
หน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด  

ปลัดเทศบาล เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดำเนิน     
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 1.1 การขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
           ในวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลตลาด ขอบคุณปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลามาช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ 

 ๑.๒ การแต่งตั้งพัดยศเจ้าคณะตำบล 
           ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔จะมีการแต่งตั้งพัดยศเจ้าอาวาส ณ วัดโคกตลาด เป็น
เจ้าคณะตำบล ซึ่งได้มีการเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1             
        ประจำปี   2564  วันที่  20  พฤษภาคม  2564    

ประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาด  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ      สมัย
ที่ ๑ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  20   พฤษภาคม  2564  และคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม   ครั้งที่  ๓/2564  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2564 โดยคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน ได้พิจารณาว่าจะมี
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1  
ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2564   หรือไม่    

หากไม่มีสมาชิกฯ   ท่านใด ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2564   ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 3.1 เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดร่วมเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด  (จำนวน  3  คน) 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบลตลาด 

นายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิสภาเทศบาลตำบลตลาด เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการ
พัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่าง  ๆ  ตลอดจนเสนอแนวทางการ
พัฒนาต่าง  ๆ ซึ่งตามคำสั่งเทศบาลตำบลตลาดที่ ๓๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    มีผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ  ค ือ  ๑. นายชาญ  พวงโพธ ิ ์     ๒. นายมน ัส  ดอกบ ุญนาค                              
๓. ร.ต.พิณ  เงินโพธิ์  ซึ่งได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงนำเรียนเสนอ   ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสามคนเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
      ข้อ ๗  องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประกอบด้วย 
        (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
        (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
        (๑)  ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ  

(๒)  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ  
(๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ  
(๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ  
(๕)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคน       กรรมการ  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสาม   คน
แต่ไม่เกินหกคน       กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือก อีกก็ได ้

วิธีการเลือกให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๘   โดยอนุโลม 
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ข้อ ๘   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน     มี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ ไม่
จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธี
เดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับฉลาก ในการตรวจนับคะแนน  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 

วิธีจับสลาก ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตก
ลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า
จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลาก ก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธาน   ที่ประชุมจับสลาก
ว่าผู้ใดจะ เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น”  

         วิธีการเสนอชื่อและการรับรอง  ให้นำความในข้อ ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

      ข้อ  39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น  ให้นำความตามข้อ 62  วรรคหนึ่ง
มาบังคับใช้โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา 
เทศบาลตำบลตลาด และเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  
ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1  ต่อไป 

นายชนะ  นิจจอหอ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายชนะ  นิจจอหอ  สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอชื่อ นายสนิท  ชวนโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ            

เขตเลือกตั้งที่ ๑  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    2 นายวีระ  กว้างนอก    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย   ว่า
ด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายสนิท  ชวนโพธิ์     จึงถือ
ว่า   นายสนิท   ชวนโพธิ์   ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   คนที่  1 

          ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 2 
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นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์ สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอชื่อ นายนัฏฐวุฒิ  ขันแก้ว สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่  2 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายมนัส  ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    2 นายวีระ  กว้างนอก     สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2  อีกหรือไม่  (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย    ว่า
ด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายนัฏฐวุฒิ  ขันแก้ว  จึงถือ
ว่า  นายนัฏฐวุฒิ   ขันแก้ว   ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2  

ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  

นายวีระ  กว้างนอก  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายวีระ  กว้างนอก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอชื่อ นายบุญช่วย  สนใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต

เลือกตั้งที่ ๒  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  3    

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน    
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง    
    1 นางนัดดา  ตอนจอหอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑    
    2 นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  คนที่  ๓  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายบุญช่วย  สนใหม่      
จึงถือว่า   นายบุญช่วย   สนใหม ่   ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
คนที่  3  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ตลาด จำนวน ๓ คน ดังนี้   

    ๑. นายสนิท  ชวนโพธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    ๒. นายนัฏฐวุฒิ  ขันแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    ๓. นายบุญช่วย  สนใหม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

  3.2 เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 
ตำบลตลาด  (จำนวน  3 คน) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาด  ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาล
ตำบลตลาด 
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นายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิสภาเทศบาลตำบลตลาด เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.  
2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   เพื่อทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด ซึ่งตามคำสั่งเทศบาลตำบล
ตลาด  ที่ ๓๕๓/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด
ร่วมเป็นคณะกรรมการ  คือ    ๑. นายธีรพงษ์  สูงกลาง   ๒. นางติ๋ม  กองโคกสูง   
๓. น.ส.น้ำอ้อย  แสงเงิน  ซึ่งได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลตลาด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  จึงนำเรียนเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลตลาดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา    เทศบาลจำนวนสามคนเพื่อเข้าร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลตลาด ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
      ข้อ ๒๘ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน   
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และ
กรรมการอีกหนึ่ง คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ    

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว ละสี่
ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  

วิธีการเลือกให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๘   โดยอนุโลม 

ข้อ ๘   วิธ ีเลือกประธานสภาท้องถิ ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นแต่ละคน                  
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า สองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอ ไม่
จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ    เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่
ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธี
เดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับฉลาก  ในการตรวจนับคะแนน  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามญั สมัยที่  1 ครั้งท่ี 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  หน้า 6 ใน 18 
 

วิธีจับสลาก ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตก
ลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า
จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลาก ก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่า
ผู้ใดจะ เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ ่น ” 
เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับ เลือกเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น”   

        วิธีการเสนอชื่อและการรับรอง  ให้นำความในข้อ ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
  ข้อ  39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น  ให้นำความตามข้อ 62  วรรคหนึ่งมา   
บังคับใช้โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ   

ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม   
 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้ว  ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   คนที่ 1  ต่อไป   

นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์  สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ ๒  ขอเสนอชื่อ นางนัดดา  ตอนจอหอ รองประธานสภาฯ     
    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1   
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน   
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง   
    1 นายชนะ  นิจจอหอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขตเลือกตั้งที่ ๑   
    2 นายนัฏฐวุฒิ  ขันแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ)  

       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออื่นอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นางนัดดา  ตอนจอหอ    จึง
ถือว่า นางนัดดา  ตอนจอหอ  ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   คนที่  1  

ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   คนที่ 2  

ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด  สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอชื่อ นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาลฯ            

เขตเลือกตั้งที่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2  
ประธานฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน   
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
    1 นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    2 นายนัฏฐวุฒิ  ขันแก้ว     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ)  
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       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย   ว่า
ด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง  จึงถือ
ว่า นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง  ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2 
         ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   คนที่ 3  

นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตการเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอชื่อร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขตเลือกตั้งที่ ๒  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  3   
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน    
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง   
    1 นายบุญช่วย  สนใหม่   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒   
    2 นายมนัส  ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑  

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นคณะกรรมการ   
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓ อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ)   

       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย    ว่า
ด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือร้อยตำรวจโทมารุต วังคะฮาด  
จึงถือว่า ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   คนที ่ 3 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด จำนวน ๓ คน ดังนี้ 

  ๑. นางนัดดา  ตอนจอหอ            รองประธานสภาฯ 
  ๒. นายสุรัตน์  เชิดโคกสูง            สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
 ๓. ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 

3.3 เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ร่วมเป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด  (จำนวน  1  คน) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาด  ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบล
ตลาด 

นายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิสภาเทศบาลตำบลตลาด เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด  เป็นไปตามตามมาฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  เพื่อทำหน้าที่  กำหนดแนวทาง
การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด 
ตามคำสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ที่ ๔๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลตลาด และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด มีผู้แทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ร่วมเป็นคณะกรรมการ คือ นางติ๋ม กองโคกสูง ซึ่ง
ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ตั ้งแต่วันที ่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  จึงนำเรียนเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดพิจารณา
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คัดเล ือกสมาช ิกสภาเทศบาลจำนวนหนึ ่งคนเพื ่อเข ้าร ่วมเป ็นกรรมการใน
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด  ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ  ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559   

  ข้อ  1.4  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
            ให้ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีจำนวนคณะกรรมการฯ  ไม่น้อยกว่า  9  คน  แต่ไม่เกิน  15 
คน  ดังนี้ 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
2) ผู้แทนศาสนสถาน 
3) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ผู้แทนชุมชน 
5) ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
6) ผู้แทนผู้ปกครอง 
7) ผู้แทนสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
8) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
9) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วิธีการเลือกให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๘   โดยอนุโลม 

ข้อ ๘   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน      มี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีเดิม 
แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับฉลาก ในการตรวจนับคะแนน  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 

วิธีจับสลาก ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตก
ลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า
จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลาก ก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่า
ผู้ใดจะ เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ” เพียง
บัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด”  
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         วิธีการเสนอชื่อและการรับรอง  ให้นำความในข้อ ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น  ให้นำความตามข้อ 62  วรรคหนึ่งมาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ  

ประธานสภาฯ   นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา  
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด และเลขานุการสภา  
ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
ชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด  
ต่อไป  

ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด  สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอชื่อ นายมนัส  ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
    เขตเลือกตั้งที่ ๑  เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด     

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน  
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง  
    1 นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    2 นายสนิท  ชวนโพธิ์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑    

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดอีกหรือไม (ไม่มีผู้ยกมือเสนอ) 

       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย   ว่า
ด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายมนัส  ดอกบุญนาค  จึง
ถือว่า     นายมนัส  ดอกบุญนาค  ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลตลาด    

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ตลาด จำนวน ๑ คน ดังนี้ 
๑. นายมนัส  ดอกบุญนาค  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

3.4 เรื ่องพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด
แทนตำแหน่งที่ว่างลง  (จำนวน  2  คน) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาด  ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบล
ตลาด 

นายกเทศมนตรี การคัดเล ือกสมาชิสภาเทศบาลตำบลตลาด เพื ่อร่วมเป็น  กรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด   เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ดำเนินงานและบริหารจ ัดการะบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 2561  ลงวันที่  13  กันยายน  
2561  เพ่ือทำหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารงานของกองทุนหลักประสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด ซึ่งตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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เทศบาลตำบลตลาดที่  ๒/๒๕๖๓ ลง วันที ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด  ซึ่งมีสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตลาด หมดวาระ  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน เพราะ
เหตุอื ่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลให้  พ้นจากความเป็น
กรรมการกองทุนฯ จึงนำเรียนเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดพิจารณา
มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสองคนเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด  ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื ่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการะบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. 2561  ลงวันที่  13  กันยายน  
2561   
       ข้อ  13   วรรคสอง   ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้
ดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่ง
กรรมการนั้นว่างลง  ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของ กรรมการซึ่งตนแทน 
เว้นแต่กรณีท่ีวาระของกรรมการที่จะพันจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้า
สิบวัน จะไม่ดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้  และ
ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่กำหนด 

วิธีการเลือกให้ใช้   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๘   โดย
อนุโลม 

ข้อ ๘   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื ่อสมาชิกสภาท้องถิ ่นคนหนึ่งที ่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู ้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่นการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ ไม่จำกัด
จำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีเดิม 
แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับฉลาก ในการตรวจนับคะแนน  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 

วิธีจับสลาก ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตก
ลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า
จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลาก ก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่า
ผู ้ใดจะ เป็นผู ้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่าง
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เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตำบลตลาด ” เพียงบัตรเดียว  นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล
ตลาด”  

        วิธีการเสนอชื่อและการรับรอง  ให้นำความในข้อ ๓๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ  39  การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น  ให้นำความตามข้อ 62  วรรคหนึ่งมาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการคัดเล ือกกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลและเลขานุการสภา  ได้
ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้
ที่เห็นว่าสมควรให้เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือ
พ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด  คนที่  1  ต่อไป  

นางนัดดา  ตอนจอหอ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางนัดดา  ตอนจอหอ  รองประธานสภาฯ 
รองประธานฯ ขอเสนอชื่อ นายวีระ  กว้างนอก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑  เป็น

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาล ตำบลตลาด  
คนที่  1   

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน    
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง     
    1 นายนัฏฐวุฒิ  ขันแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
    2 นายสนิท  ชวนโพธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑   

                                         มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นกรรมการ  กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด  อีกหรือไม่ (ไม่มีผู้
ยกมือเสนอ)  

เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออื่นอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14    มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายวีระ  กว้างนอก  จึงถือ
ว่า  นายวีระ  กว้างนอก  ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด  คนที่ 1       

         ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด   คนที่ 2  

นายบุญช่วย  สนใหม่  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายบุญช่วย  สนใหม่ สมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอชื่อ นายชนะ  นิจจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ             
    เขตเลือกตั้งที่ ๑   เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ 
    พ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด  คนที่  2 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง   จำนวน   2  ท่าน 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง  
    1 นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
    2 ร้อยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
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มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนให้เป็นกรรมการ กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาดอีกหรือไม่ (ไม่มีผู้
ยกมือเสนอ)  

       เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย   ว่า
ด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 14  มีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือ นายชนะ  นิจจอหอ  จึงถือว่า 
นายชนะ  นิจจอหอ  ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด  คนที ่ 2    

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด จำนวน ๒ คน ดังนี้ 

  ๑. นายวีระ  กว้างนอก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
  ๒. นายชนะ  นิจจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

3.5 เรื่องพิจารณารับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาล
ตำบลตลาด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาด  ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบล
ตลาด 

นายกเทศมนตรี การพิจารณารับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลตลาด  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการะบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่  13 
กันยายน  2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  (กวจ)  ๐๔๐๕.๒/
๐๒๐๑๔๗  เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที ่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงนำเรียนเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดพิจารณา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื ้นที่
เทศบาลตำบลตลาด จำนวน   2  รายการ ดังนี้ 
1. เครื ่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ ๊ก สำหรับสำนักงาน ยี ่ห้อ HP ขนาดจอ 15 นิ้ว         

จำนวน 1 เครื่อง ราคา  16,000 บาท จัดซื้อเมื่อ วันที่ 17  กันยายน  ๒๕๖๓                
หมายเลขครุภัณฑ์ สปสช. ทต.ตลาด 416-63-001 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี                
(Ink  Tank  Printer) ยี ่ห้อ EPSON จำนวน  1  เครื ่อง ราคา 4,300 บาท 
จัดซื้อเมื่อ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ สปสช. ทต.ตลาด  
416-63-002 

ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
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เลขานุการสภาฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่องหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  ลงวันที่  13  กันยายน  
2561   

  ข้อ  10 (4)  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กรณีท่ีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง   ให้
สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็นและครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

  หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  (กวจ)  ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗  เรื ่อง      
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ประเด็นการมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ดูแลพัสดุนั ้น โดยคณะ 
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ 
ของหน่วยงานของภาครัฐที ่อยู ่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ ่งตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนาให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณี
อื่นที่มิได้เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตาม
ระเบียบที่เกี ่ยวข้องต่อไป เมื ่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีมีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู ้ดูแลพัสดุนั ้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื ่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับ
พัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙   “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดรับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด ให้เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลตลาด และเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่
เก ี ่ยวข้องแล้ว  ต่อไปขอความเห็นชอบรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที ่เทศบาลตำบลตลาด  จำนวน  2 
รายการ  
         รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหับสำนักงาน ยี่ห้อ HP  ขนาดจอ 
15 นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท หมายเลขครุภัณฑ์   สปสช. ทต.
ตลาด   416-63-001 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลตลาด   

  รายการที่  2  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์หรือ LED สี  (Ink  Tank  Printer)  ยี ่ห ้อ  EPSON จำนวน  1  เครื ่อง     
ราคา  4,300  บาท  หมายเลขครุภัณฑ์ สปสช. ทต.ตลาด 416-63-002 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลตลาด ๒ 
รายการ ดังนี้ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ยี่ห้อ HP ขนาดจอ  15 นิ้ว จำนวน 
1  เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท หมายเลขครุภัณฑ์ สปสช. ทต.ตลาด 416-63-001 
๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี  (Ink  
Tank  Printer)  ยี่ห้อ  EPSON จำนวน  1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท  หมายเลข
ครุภัณฑ์ สปสช. ทต.ตลาด 416-63-002 

 3.6  พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาด  ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบล
ตลาด 

นายกเทศมตรีฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด      
 ทุกท่าน  กระผมนายธูป  รอดจอหอ  นายกเทศมนตรีตำบลตลาด    ขอเสนอญัตติ

ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ด้วยเทศบาลตำบลตลาด  มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด  ที ่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งอนุมัติให้จ่ายได้แล้ว นั้น   แต่เนื่องจากส่วนราชการ
ต่าง  ๆ  ของเทศบาลตำบลตลาดยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ ดังนี้จึงขอโอน
งบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   จำนวน  1  รายการ  งบประมาณ  
30,000  บาท  ดังนี้ 
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     สำนักปลัด   โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  (จำนวน  1 รายการ) 
รายการที่  1  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภท   

ครุภัณฑ์สำนักงาน    รายการ   โต๊ะทำงาน 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน  4  ตัวๆ ละ 7,500.-บาท        

เป็นเงิน  30,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
     - โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต 
      - ตัวโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นหนา 0.5 มิล ปั้มขึ้นรูป  
      - ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นขาวหนา 0.5 มิล เคลือบกันสนิม  
      - หน้าโต๊ะ ใช้เหล็กหนา 0.7 มิล ปูด้วยผ้าหน้าโต๊ะหนัง PVC  
      - ผ้าหน้าโต๊ะทำด้วยผ้าหนัง PVC สีเขียวขี้ม้าอย่างดี  
      - ขนาดโต๊ะ 154 x 78 x 75.3 CM.  

- ขอบโต๊ะทำจากมิเนียมสีขาวอย่างดี และขอบยางทำจากพลาสติกอย่างดี
ไม่หลุดง่าย  

      - มีขาเหยียบหรือที่พักเท้าอย่างแข็งแรง  
      - มีลิ้นชักล็อกได้ทั้งหมด ข้างขวา 3 ใบ ข้างซ้าย 3ใบ ตรงกลาง   
    1 ใบ รวม 7 ใบ  
      - จุกขาโต๊ะทำจากพลาสติกเกรดดีรับประกันไม่แตกง่าย  
      - ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กผ่านกระบวนการล้างไขมันและเคลือบผิวอย่างดี  
      - พ่นด้วยสีผงอีพ็อกซี่อย่างดี ผ่านการอบด้วยอุณภูมิไม่ต่ำกว่า 180 องศา  
      - มีหลายสีให้เลือก เทา,ส้ม,เขียว,น้ำเงิน,ครีมไข่มุก,ทูโทน,ครีม 

ราคาตามท้องตลาด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 

    โอนลด 
             แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

          ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก 
 - เงินเดือนนายก/รองนายก  งบประมาณตั้งไว้  725,760.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ 610,560.-บาท   ขอโอนลด จำนวน 30,000.-บาท   

                รวมโอนเพิ่ม/โอนลด จำนวน 30,000.-บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม   โอนลด    
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น  รายการใหม่ ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
งบประมาณ   2564   และเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
แล้ว ต่อไปให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดอภิปราย หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติม  
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณฯ  ดังกล่าว เรียนเชิญ 
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     ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ขอมติเห็นชอบการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

3.7  การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที ่ดินของรัฐตามมาตรา  9   แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาด  ได้นำเสนอรายละเอียดต่อสภาเทศบาล
ตำบลตลาด 

นายกเทศมนตรี ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้เทศบาลตำบลตลาด ประกอบกิจการใน
ที่ดินของรัฐ แปลง  “ ป่าช้าใหญ่สาธารณประโยชน์”  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง เลขที่  11061  บางส่วน  ที่ดินที่ขออนุญาตตั้งอยู่ที่ บ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 
(11) ตำบลตลาด  (บ้านโพธิ์) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เนื้อที่
ประมาณ 3  ไร่  2  งาน  92  ตาราวา  มีกำหนดเวลา  5  ปี  สิ้นสุดการอนุญาต
ตามใบอนุญาตฉบับนี้  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2564  ตามใบอนุญาตตามความ
ในมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ 5/2559 ลงวันที่ 26  พฤษภาคม 
2559  นั้น 

           เทศบาลตำบลตลาด จึงต้องขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา  9  แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  เพื่อให้เป็นตามความในหมวด  6  ข้อ  36  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. 2543 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ 
มท 0511.3/ว2297 ลงวันที่  21  เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการขอสัมปทานตาม
มาตรา  12  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  กำหนดให้   การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในที่ดินของรัฐตามมาตรา  9  และการขอสัมปทานตามมาตรา 12  แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 
54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 ก่อน จังหวัดจึงจะออก
ใบอนุญาตตามมาตรา  9  ได้    จึงนำเรียนเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด
พิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  เพ่ือที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานสภาฯ   ให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

เลขานุการสภาฯ -ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484   
ข้อ 54  ห้ามมิให้ผู ้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง  หรือเผาป่า หรือกระทำด้วย

ประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือ
ผู้อื ่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม  และ
รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้ร ับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวง 
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-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0511.3/ว2297 ลงวันที่  21  เมษายน 
2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ตามมาตรา 9 และการขอสัมปทานตามมาตรา  12  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พ้ืนที่ป่า จะต้องยื่นขออนุญาตตามมาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  และ ให้ยกเลิกความในข้อ  2  ของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว 0688  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  
2559  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้น
เขิน การขออนุญาตใช้ประโยขน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 และการขอสัมปทาน
ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ 2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา  9  และการ
ขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ขออนุญรติต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติป ่าไม้  
พุทธศักราช  2484 ก่อน จังหวัดจึงจะออกใบอนุญาตตามมาตรา  9  หรือรัฐมนตรี
จะอนุญาตให้สัมปทานบัตรตามมาตรา 12  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่
กรณีให้แก่ผู้ขอต่อไป 

ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐตามมาตรา  9   แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเลขานุการสภา ได้ชี้แจง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     แล้ว ต่อไปให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด
อภิปราย หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติม  เรียนเชิญ 

     ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ขอมติเห็นชอบการขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)    
    -ไม่มี-  

ประธานสภาฯ  การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี        
๒๕๖๔ ก็ได้ประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่มา
ประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา   ๑๑.๔๕  น.  

 
       ว่าที่ร้อยเอกสกล  พละเสน 

 (สกล  พละเสน) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาทศบาลฯ ได้มีการประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วในคราวประชุม  ครั้งที ่ ๔  เมื่อวันที่  
๑๐  มิถุนายน    ๒๕๖๔ 
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ศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์          วีระ  กว้างนอก 
                   (นายศิลป์ศรุต  บุญญานุสนธิ์)     (นายวีระ  กว้างนอก) 
    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          พีรเดช  เชี่ยวจอหอ     ชนะ  นิจจอหอ 
 (นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ)          (นายชนะ  นิจจอหอ) 

               กรรมการตรวจรายงานการประชุม                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
  ร้อยตำรวจโท  มารุต   วังคะฮาด 
                        (มารุต   วังคะฮาด) 
  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 สภาเทศบาลตำบลตลาด ได้มีการประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒   ครั้งที่  ๑   ประจำปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่............เดือน กรกฎาคม  2564  
  

    สุเทพ   เปรียบจัตุรัส 
(นายสุเทพ   เปรียบจัตุรัส) 

       ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 
 

 


