
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่  4 คร้ังที่ 1  ประจำป พ.ศ. 2564  หนาที่ 1 ใน 9 หนา 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1 ประจำป  2564 

วันจันทรท่ี  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  หองประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด 

 
ผูเขาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
1. นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด สุเทพ  เปรียบจัตุรัส  
2. นางนัดดา  ตอนจอหอ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด นัดดา  ตอนจอหอ   
3. นายมนัส  ดอกบุญนาค สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 มนัส  ดอกบุญนาค 
4. นายชนะ นิจจอหอ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชนะ  นิจจอหอ   
5. นายวีระ กวางนอก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 วีระ  กวางนอก   
6. นายสนิท  ชวนโพธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1        ลา 
7. นายนัฎฐวุฒ ิ ขันแกว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   1 นัฎฐวุฒ ิ ขันแกว   
8. รอยตำรวจโทมารุต  วังคะฮาด   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 มารุต  วังคะฮาด   
9. นายสุรัตน  เชิดโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 สุรัตน  เชิดโคกสูง   

10. นายบุญชวย  สนใหม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 บุญชวย  สนใหม  
11. นายศิลปศรุต บุญญานุสนธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 ศิลปศรุต บุญญานุสนธิ ์ 
12 .  นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   2 พีรเดช  เชี่ยวจอหอ  
13. วาท่ีรอยเอกสกล  พละเสน เลขานุการสภาเทศบาลฯ สกล  พละเสน 

 
 
ผูเขารวมประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ 
1. นายธูป  รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ธูป  รอดจอหอ 
2. นายสนอง  ไขโพธิ ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด สนอง  ไขโพธิ์ 
3. นางวิไล  นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด วิไล  นาคดิเลก 
4. นายเกริกชัย  นิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตลาด เกริกชัย  นิลศิริ 
5. นายสวง    ชวนโพธิ ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตลาด สวง ชวนโพธิ์ 
6. นางสาวนัยนปพร  กองสวุรรณ หัวหนาฝายอำนวยการ นัยนปพร  กองสุวรรณ 
7. นางสาวภันทิลา วิรากานต ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป ภันทิลา วิรากานต 
8. นางจันทรเพ็ญ  เจริญชันษา ขาราชการบำนาญ จันทรเพ็ญ  เจริญชันษา 
9. นางอัมพร  แชจอหอ ขาราชการบำนาญ อัมพร  แชจอหอ 

  

ผูมาประชุม  ......12...... คน  
ผูไมมาประชุม  ........1....... คน  
ผูเขารวมประชุม  ........9...... คน  
ผูเขารับฟงประชุม          ........-.......  คน 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่  4 คร้ังที่ 1  ประจำป พ.ศ. 2564  หนาที่ 2 ใน 9 หนา 
 
เริ่มการประชุม  เวลา  09.00  น. 

                    เมื่อถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ไดตรวจสอบองคประชุม สมาชิกสภาฯ จำนวน 12 คน   
มาประชุม จำนวน  11  คน  ถือวาครบองคประชุมแลว นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  ตำแหนง ประธานสภาเทศบาล
ตำบลตลาด ทำหนาที ่ประธานสภาฯ ในที ่ประชุม  และวาที ่รอยเอกสกล  พละเสน ตำแหนง เลขานุการสภาฯ           
ทำหนาท่ีเปนเลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด  

ปลัดเทศบาล  เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และดำเนิน     
เลขานุการสภาฯ  การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
1.1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาล  

ตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำป 2564 ลงวันที ่ 18 
ตุลาคม 2564 

ประธานสภาฯ     - เชิญเลขานุการสภาฯ ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด เร ื ่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด          

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2564 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2564 

  ตามมติ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบล 

ตลาด ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ไดกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจำป 2564 เริ ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป มีกำหนดไม      

เกิน 30 วัน นั้น 

  เพื ่อให การดำเน ินงานของสภาเทศบาลตำบลตลาด เป นไปตามระเบ ียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ.2547 และที ่แกไข 

เพ ิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  2) พ.ศ.2554 อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แหง 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562     

สภาเทศบาลตำบลตลาด จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4  

ณ หองประชุมเทศบาลตำบลตลาด 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป  

          ประกาศ ณ วันท่ี 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  

 

    (ลงชื่อ) สุเทพ เปรียบจัตุรัส  

           (นายสุเทพ   เปรียบจัตุรัส) 

       ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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    1.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2564 
 

ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลตลาด ไดประกาศผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการและการใช
จายงบประมาณในรอบป พ.ศ.2564 เพื่อใหประชาชนทราบและการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลตลาด ซึ ่งเปนตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 3     
พ.ศ.2561 ขอ 12 และขอที่ 13 รายละเอียดตางๆ ไดปรากฏในเอกสารประกาศเทศบาล
ตำบลตลาดท่ีไดจัดสงใหทุกทานแลว จึงแจงใหทราบโดยท่ัวกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป      
2564 วันท่ี 28 กันยายน 2564 

ประธานสภาฯ        ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาด ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2564 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 และคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมแลว ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไมมีการแกไขเพ่ิมเติม จึงขอใหสมาชิกฯทุกทานไดพิจารณาวามีการแกไข 
หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำป 2564 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 ตอไป 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอใหม 

 3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ประธานสภาฯ   ดวยเทศบาลตำบลตลาด มีภารกิจเกี ่ยวกับดานสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอมท่ี
จะตองเสนอใหสภาเทศบาลตำบลตลาดพิจารณา จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาทองถิ ่นเปนดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกอน
นำเสนอใหสภาเทศบาลตำบลตลาดพิจารณาตอไป 

   กอนที่จะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกลาว เชิญเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบกฎหมายใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดทราบ 
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เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ.2547      

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

   ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวา

สามแตไมเกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมได 

เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไมได 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ    

ผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการวิสามัญ     
ได     ไมเกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ขอ 104 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ินสภาทองถ่ินอาจแตงตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ 

ขอ 105 ภายใตขอบังคับ 103 และขอ 104 สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาทองถิ ่นหรือบุคคลที ่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ิน        
ชุดตางๆ ตามความจำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ถามีความจำเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิก
สภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอย
กวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและ
ใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนำความตามขอ 8 มาใชโดยอนุโลม 
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ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน 

การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ิน

แตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภา

ทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อ

คนละหนึ่งชื ่อ เมื ่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภา

ทองถ่ินผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือก

ใหมเฉพาะผูที ่ไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผู ได

คะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคณะสูงสุดเทากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานที่ประชุมดำเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุด

เทากันตกลงกันเสียกอน วาจะใหผู ใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดให
ประธานท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง (แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด 
สี และขนาดอยางเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียน
ขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความ
วา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 

ประธานสภาฯ ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เสนอวาเห็นควรมีคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวนก่ีคน 
ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นมีจำนวน    
ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ ผูเปนหรือมิไดเปน
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลแตงตั้งเปน คณะกรรมการวิสามัญได     
ไมเกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

นางนัดดา  ตอนจอหอ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางนัดดา  ตอนจอหอ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขตเลือกตั้งท่ี 1  
 ขอเสนอจำนวน 7 คน 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
 1. นายมนัส  ดอกบุญนาค   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 2. นายชนะ  นิจจอหอ       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการวิสามัญฯ เปนอยางอ่ืน

อีกหรือไม (ไมมีผูเสนอ) ขอมติสภาเทศบาลตำบลตลาดพิจารณาเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีคณะกรรมการวิสามัญ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จำนวน 7 คน 
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ประธานสภาฯ ตอไปจะใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการวิสามัญฯ 

คนท่ี 1 ตอไป 

นายมนัส  ดอกบุญนาค เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายมนัส  ดอกบุญนาค 

 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 ขอเสนอชื่อ ร.ต.ท.มารุต  วังคะฮาด 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 เปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 1 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
 1. นายชนะ  นิจจอหอ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 2. นายวีระ  กวางนอก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เปนอยางอ่ืนอีก

หรือไม (ไมมีผูเสนอ) 
     เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาฯ 
 ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ ร.ต.ท.มารุต  วังคะฮาด จึงถือวา ร.ต.ท.มารุต  วังคะฮาด 

ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 1 
      ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 2 

นายนัฎฐวุฒิ  ขันแกว เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายนัฎฐวุฒิ  ขันแกว 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 ขอเสนอชื่อ นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 เปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 2 

ประธานสภาฯ  ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
 1. ร.ต.ท.มารุต  วังคะฮาด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 2. นายสุรัตน  เชิดโคกสูง    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เปนอยางอ่ืนอีก

หรือไม (ไมมีผูเสนอ) 
     เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาฯ 
 ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ นายพีรเดช เชี่ยวจอหอ จึงถือวา นายพีรเดช เชี่ยวจอหอ 

ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการวิสามัญ ฯ คนท่ี 2  
     ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 3 
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นายบุญชวย  สนใหม เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายบุญชวย  สนใหม 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 ขอเสนอชื่อ นายชนะ  นจิจอหอ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือดตั้งท่ี 1 
 เปนคณะกรรมการวิสามัญฯ  คนท่ี 3 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
 1. นายศิลปศรุต  บุญญานุสนธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 2. นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เปนอยางอ่ืนอีก

หรือไม (ไมมีผูเสนอ) 
     เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาฯ 
 ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ นายชนะ  นิจจอหอ จึงถือวา นายชนะ  นิจจอหอ ไดรับ

คัดเลือกเปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 3  
     ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 4 

นายชนะ  นิจจอหอ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายชนะ  นิจจอหอ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขตเลือกตั้งท่ี 1  
 ขอเสนอชื่อ นายศิลปศรุต  บุญญานุสนธิ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 เปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 4 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง 
 1. นายวีระ  กวางนอก    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 2. นายนัฎฐวุฒิ  ขันแกว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เปนอยางอ่ืนอีก

หรือไม (ไมมีผูเสนอ) 
     เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาฯ 
 ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ นายศิลปศรุต  บุญญานุสนธิ์ จึงถือวา นายศิลปศรุต  บุญญานุสนธิ์ 

ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 4 
     ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เลือกคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 5 

นายสุรัตน  เชิดโคกสูง เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด ผม นายสุรัตน  เชิดโคกสูง 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 ขอเสนอชื่อ นางนัดดา  ตอนจอหอ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 เปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 5 
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ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง จำนวน 2 ทาน 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด ยกมือรับรอง  
 1. นายบุญชวย  สนใหม     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 2. นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เปนอยางอ่ืนอีก

หรือไม (ไมมีผูเสนอ) 
     เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออ่ืนอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาฯ 
 ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ นางนัดดา  ตอนจอหอ จึงถือวา นางนัดดา  ตอนจอหอ 

ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 5 
     ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 6 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายธูป  รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด      
ขอเสนอชื่อ นางอัมพร  แชจอหอ ขาราชการบำนาญ เปนคณะกรรมการวสิามัญฯ คนท่ี 6 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เปนอยางอื่นอีก
หรือไม (ไมมีผูเสนอ) 

     เมื่อไมมีผูเสนอรายชื่ออื่นอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาฯ
ขอ 14 มีผู เสนอชื่อคนเดียว คือ นางอัมพร  แชจอหอ จึงถือวา นางอัมพร  แชจอหอ    
ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 6 

     ใหท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 7 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ผม นายธูป  รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด       
ขอเสนอชื่อ นางจันทรเพ็ญ  เจริญชันษา ขาราชการบำนาญ เปนคณะกรรมการวิสามัญคนท่ี 7 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เปนอยางอื่นอีก
หรือไม (ไมมีผูเสนอ) 

     เมื่อไมมีผูเสนอรายชื่ออื่นอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาฯ
ขอ 14 มีผูเสนอชื่อคนเดียว คือ นางจันทรเพ็ญ  เจริญชันษา จึงถือวา นางจันทรเพ็ญ  เจริญชันษา 
ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการวิสามัญฯ คนท่ี 7 

มติท่ีประชุม มีมติแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จำนวน 7 คน ดังนี้   
1. รอยตำรวจโทรมารุต  วังคะฮาด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 2 

 2. นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 3. นายชนะ    นิจจอหอ      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 4. นายศิลปศรุต  บุญญานุสนธิ์       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 5. นางนัดดา    ตอนจอหอ     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 6. นางอัมพร    แชจอหอ     ขาราชการบำนาญ 
 7. นางจันทรเพ็ญ  เจริญชันษา     ขาราชการบำนาญ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่  4 คร้ังที่ 1  ประจำป พ.ศ. 2564  หนาที่ 9 ใน 9 หนา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
     ไมมี 

ประธานสภาฯ  การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป 2564       
ก็ไดประชุมมาครบตามวาระการประชุมแลว ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกทาน ที่มาประชุม    
ในวันนี้ ผมขอปดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 10.30 น. 

  

 วาท่ีรอยเอก  

                                  (สกล  พละเสน)  
                              เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาด  

  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาทศบาลฯ ไดมีการประชุมตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แลวในคราวประชุม  
ครั้งท่ี  9  เม่ือวันท่ี  26  เดือน มกราคม  2565 
    

 

 (นายศิลปศรุต  บุญญานุสนธิ์)      (นายวีระ  กวางนอก) 
  กรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  
 
 (นายพีรเดช  เชี่ยวจอหอ)      (นายชนะ  นิจจอหอ) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
    รอยตำรวจโท 
            (มารุต  วังคะฮาด) 
    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  

 สภาเทศบาลตำบลตลาด ไดมีการประชุมรับรองรายงานการประชุมแลวในคราวประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลตลาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี     ครั้งท่ี     ประจำป  ๒๕๖5  เม่ือวันท่ี       เดือน กุมภาพันธ  2565  
  

 

     (สุเทพ เปรียบจัตุรัส) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาด 


