
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61 
วันพุธที่  15  สิงหาคม  ๒๕61  เวลา  10.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

……………………….. 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  ส าราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายอภิชัย  น้ าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางสาวจ าลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
2. นายต่อชาติ  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
3. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
4. นายอุทิศ  จ าเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
5. นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
6. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
7. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ  
8. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
9. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
4. ดร.ศิรินันท์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสมศักดิ์  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายอดิศักดิ ์  อนันตริยะทรัพย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล 
2. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
3. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
4. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์  ผอ.ส านักการช่าง 
5. นางบุษบา  สหกิจวัฒนา  ผอ.ส านักการคลัง 
6. ดร.พงษ์พิมล  ค าลอย   ผอ.ส านักการศึกษา 
7. นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม   ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 
8. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
9. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองวิชาการฯ 
10. นางสาวนันทนา สุเพ็งค าภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
11. นายจ าลอง  ศรีนามล   ผอ.ส่วนบริหารการคลัง 
12. นางสาวสุนิสา บุญศิลป์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
13. นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายอ านวยการ 
14. จ่าเอกภราดร เนตวงษ์   หน.ฝ่ายรักษาความสงบ 
15. นางศศิญา  กิตติธรรม  หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
16. นายสมบัติ  สันค า   ผจก.สถานธนานุบาล 
17. นางวัชรี  ค าเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
18. นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
19. นางศศิพรรณ โพธิแท่น   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
20. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
21. นางพัชรินทร์ พิมพะจันทร์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
22. นายณัฐวุฒิ  จันทะเรือง  นิติกรช านาญการ 
23. นายศตวรรษ อุ่นจางวาง  นิติกร 
24. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 
เวลา  10.๓0  น. 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  ท่าน

นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมได้ก าหนดให้มี
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61  ในวัน
พุธที่ 15 สิงหาคม  2561  แต่เนื่องจากได้รับหนังสือเรื่องการลากิจและลาป่วย
จากสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด  9 ท่าน ดังนี้ 1. นายกานต์ ฆารไสว ลากิจ 1  วัน 
เนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด 2. นายต่อชาติ  ฆารไสว  ลากิจ 1 วัน  
เนื่องจากติดภารกิจว่าความที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 3. นายธนัท จิตรลดานนท์     
ลากิจ  1  วัน เนื่องจากติดธุระจ าเป็นส าคัญ  4. นายอุทิศ จ าเริญสรรพ์  ลากิจ 1  
วัน เนื่องจากติดธุระจ าเป็นส าคัญ 5. นายนพดล แก้วพูล ลากิจ 1 วัน เนื่องจากมี
กิจธุ ระจ า เป็นจะต้องเดินทางไปร่ วมงานศพญาติที่ จั งหวัดมหาสารคาม               
6. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ลากิจ 1  วัน เนื่องจากต้องเดินทางไปต่างจังหวัด  
7. นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ   ลากิจ 1 วัน เนื่องจากติดธุระจ าเป็นส าคัญ           
8. นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น  ลากิจ 1 วัน เนื่องจากติดธุระจ าเป็นส าคัญต้อง
เดินทางไปต่างจังหวัด 9. นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์  ลาป่วย  โดยได้แนบใบรับรอง
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แพทย์มาด้วย  ความเห็นของแพทย์ระบุว่าให้พักรักษาตัว  2  วันจนถึงวันที่ 16  
สิงหาคม  2561  ดังนั้น  จึงท าให้ที่ประชุมแห่งนี้มีสมาชิกเหลืออยู่ 8 ท่าน  ถือว่า
ไม่ครบองค์ประชุม  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 25  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้วจะต้องมี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีทั้งหมด  ทางสภาจึงไม่สามารถ
ด าเนินการประชุมได ้   ในวันนี้  ผมจึงขอสั่งเลื่อนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561  ไปเป็นวันที่  20  สิงหาคม  2561  เวลา 09.30 น. 
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และจะแจ้งให้สมาชิกที่ไม่
ได้มาประชุมในวันนี้ได้ทราบเป็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน  และส าหรับท่าน
สมาชิกที่มาประชุมในวันนี้  ถือว่ารับทราบวัน  เวลา  และสถานที่เรียบร้อยแล้ว  
แต่จะส่งหนังสือเชิญประชุมให้อีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

 
 

 
(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายพงษ์ธร   โพธิแท่น) 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
 

         (ลงชื่อ)                เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 (นายฉลอง   ฆารเลิศ) 
ปลัดเทศบาล 

 

 
 
(ลงชื่อ) 

(นายโฆษิต  ธีรกุล) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



-4- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



-5- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


