
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
คร้ังแรก 

วันศุกรที่  4  มิถุนายน  ๒๕64  เวลา  14.0๐  น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

……………………….. 
ผูมาประชุม 
๑. นายทรงพล  ใจกริ่ม   ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
2. นายปญญา    ปานแกว  ทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ 
3. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
4. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
5. นายนพดล  แกวพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจำลอง  ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายกานต  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. วาท่ีรอยตรีธนัท แสงใส   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายณัฐณรงค สนศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายจีระพงษ ชิ้นฮะงอ   สมาชกิสภาเทศบาล 
15. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายอภิชัย  น้ำจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายสมบัติ  หนูปทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นางสาวจำลอง ภูเตานาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
20. นายลิขิตร  จงสมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล   
 

ผูเขาประชุม 
๑. นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี                       
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมศักดิ์  รมไทรทอง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

ผูไมเขาประชุม 
๑. ดร.ศิรินันท  หลอตระกูล  รองนายกเทศมนตรี   ลาคลอด 
 

เจาหนาที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษธร  โพธิแทน   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทรตรี กอสัตย   หน.ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ     ศิริพานิช   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายประเสรฐิ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายอภิวัฒน  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
3. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ  ผอ.สำนักชาง 
4. ดร.พงษพิมล  คำลอย   ผอ.สำนักการศึกษา 
5. นางสังวาลย  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง 
6. นางจีรนันท  ธารไชย   รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ 
7. นายวรวิทย  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
8. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท  ผอ.กองยุทธศาสตรฯ 
9. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป   ผอ.สวนบริหารการศึกษา 
10. นายนิกร  แตมแกว  หน.ฝายการเจาหนาท่ี 
11. นางศศิญา  กิตติธรรม  หน.ฝายประชาสัมพันธฯ 
12. นายปวิช  ภูทองโปรง  จพง.ปองกันฯ 
13. นายธันยพัต  คนหม่ันนิธิโชติ  ผจก.สถานธนานุบาล 
14. นางวัชรี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นางลักขณา  คันธสม   รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
16. นางศศิพรรณ โพธิแทน   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
17. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
18. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ ์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
19. นางก่ิงเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 

เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. 
นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว เรียนทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุท่ีเคารพ

อยางสูง  กระผมนายรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทำหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  วันนี้เปน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรก โดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 24 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554   
ขอ 6 ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  จึงกำหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุไดมาประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในโอกาสนี้ ขอเรียน
เชิญทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปนผูเปด
การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรกตอไป  ขอเรียนเชิญครับ                                                                              

 นายทรงพล  ใจกร่ิม  ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และผูมีเกียรติท่ีเคารพทุกทาน กระผมรูสึกเปนเกียรติและ
ยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดมาทำหนาท่ีเปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     
ครั้งแรกในวันนี้  กอนอ่ืนผมตองขอแสดงความยินดีกับทานนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  ท่ีไดรับความไววางใจจาก
พ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ีเขามาเปนตัวแทนในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้      
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จากการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2564 และวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภา
เทศบาลครบเปนท่ีเรียบรอยแลว  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ี
แก ไข เพ่ิ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ท่ี  1 4 ) พ .ศ .2 56 2  มาตรา 2 4  และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดกำหนดให
สมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมกันเปนครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศ
ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  จึงไดกำหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  
ครั้งแรกในวันนี้  หลังจากเปดการประชุมแลวตามระเบียบวาระการประชุมจะมีการ
เลือกประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล  
รวมท้ังญัตติท่ีเสนอใหสมาชิกพิจารณา  ผมเชื่อม่ันวาวัตถุประสงคหลักของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ คือ การพัฒนาใหเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเจริญกาวหนา
ตอไป  ผมในนามจังหวัดกาฬสินธุใหคำม่ันสัญญากับสภาอันทรงเกียรติแหงนี้วา  
จังหวัดจะรวมมือกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เพ่ือบำบัดทุกข บำรุงสุข  ใหกับ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ในโอกาสอันสำคัญนี้กระผมขออัน
เชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  ตลอดจนเดชะพระบารมีแหงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีไดโปรดดลบันดาล  ประทานพร
ใหทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
ตลอดจนทานผูมีเกียรติทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย  ประสบความสำเร็จใน
สิ่งท่ีปรารถนาทุกประการ  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  ผมขอเปดการประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ครั้งแรก  และใหปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ทำหนาท่ี
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุชั่ วคราว  ดำเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว   ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุเปนอยางสูงครับ  ท่ีกรุณาใหเกียรติมาเปนผูเปดการประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุครั้งแรกในวันนี้  ลำดับตอไปผมขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรก หลังจากท่ีทานผูวาราชการฯ  
ไดเปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุครั้งแรกแลว  กระผมในฐานะรอง
ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการสภาชั่วคราวจะไดเชิญทานสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุดซ่ึงอยูใน
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้นเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว จากการตรวจสอบ
หลักฐานทะเบียนราษฎรปรากฏวา นายโฆษิต  ธีรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งท่ี 2 เปนผูมีอายุสูงสุด คือ 64 ป ในโอกาสนี้จึงขอเชิญ นายโฆษิต ธีรกุล 
ข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุชั่วคราวเพ่ือดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   เรียนทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ทาน
นายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขาราชการ พนักงาน
และแขกผูมีเกียรติท่ีเคารพทุกทาน  กระผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดรับโอกาส
ใหมาเปนประธานสภาเทศบาลชั่วคราวในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก       
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ในวันนี้  ผมจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจงใหทาน
สมาชิกทราบแลว  กอนท่ีสมาชิกสภาเทศบาลจะปฏิบัติหนาท่ี  สมาชิกสภา
เทศบาลจะตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญทานเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวไดแจงเก่ียวกับหนาท่ีการปฏิญาณตนของสมาชิกใหท่ีประชุม
ทราบอีกครั้งหนึ่ง  ขอเรียนเชิญครับ 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  เรียนทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ทาน
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ทานนายกเทศมนตรีและทานสมาชิกสภาเทศบาลผู
ทรงเกียรติทุกทาน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2562  มาตรา 17 บัญญัติวา กอนเขารับหนาท่ี  สมาชิกสภา
เทศบาลตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาลวา จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ
ประโยชนของทองถ่ิน  ดังนั้นกระผมขอเรียนเชิญทานประธานฯ ไดนำสมาชิกสภา
เทศบาลปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  ตามพระราชบัญญัติเทศบาลท่ีทานเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวไดเรียนใหทานสมาชิกทราบแลวนั้น   ทานสมาชิกจะตองปฏิญาณ
ตนกอนเขารับหนาท่ี ดังนั้น กระผมจึงขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานยืนข้ึน และ
กลาวคำปฏิญาณตนตามกระผม  “ขาพเจา นาย/นาง.........................             
ขอปฏิญาณตนวา “จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน” ขอเชิญทุกทาน 
นั่งลงครับ  เม่ือทุกทานไดปฏิญาณตนแลวถือวาทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบการประชุมสภาท่ีกำหนดไว  ซ่ึงเจาหนาท่ีของ
สำนักปลัดเทศบาลไดจัดทำเปนคูมือปฏิบัติงานสมาชิกสภาทองถ่ินและแจกใหกับ
ทานสมาชิกทุกทานและขอใหทุกทานนำกลับไปศึกษาและนำมาในการประชุมสภา
เทศบาลทุกครั้งดวย 

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  ลำดับตอไปผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเรียน
เชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงขอกฎหมายในการเลือก  ขอเรียน
เชิญครับ    

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  เรียนทานประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๘ กำหนดวา วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผู
ดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไม
นอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว  
ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหลานั้น  โดยวิธี เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู ท่ี ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ งชื่อ        
เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ินผูได
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คะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม
เฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น  โดยใชวิธีเดิม  ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผู
ไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน  และ
ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนมาชวยตรวจนับ
คะแนน  และขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน 
หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง
ตำแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ทานสมาชิก
คงเขาใจวิธีการเลือกแลวนะครับ  ตอไปเปนการเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับเลือกเปน
ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ ขอเชิญครับ  ขอเชิญทาน
อาคม  สำราญเนตรครับ   

นายอาคม  สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
ขอเสนอนายโฆษิต  ธีรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เปนประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทาน
อ่ืนอีกหรือไม  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ขอเสนอ
นายกานต  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เปนประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง  ทานใดจะเสนอทานอ่ืน
อีกหรือไม  ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมีทานใดเสนอทานอ่ืนอีก  เม่ือสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดเปนประธานสภาเทศบาล  จำนวน 2 ทาน  ผมขอ
เชิญตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  2 ทาน  ชวยในการตรวจนับคะแนน   

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ขอชี้แจงทานสมาชิกเพ่ิมเติมวาวิธีลงคะแนนให
ทานสมาชิกเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีทานเห็นสมควรใหเปนประธานสภา
เทศบาลครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  ขอเชิญทานนพดล  แกวพูลครับ   

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  เพ่ือความเขาใจชื่อท่ีเราจะเขียน 
คือ ทานโฆษิต  ธีรกุล  และทานกานต  ฆารไสว  เพียง 2 ชื่อเทานั้น  เขียนชื่อ
ทานอ่ืนไมไดครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  ขอเชิญทานสมาชิก 2 ทาน  มาชวยเปนกรรมการตรวจนับ
คะแนนครับ  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรและทานนพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผลการนับคะแนนใบท่ี 1 เสนอทานกานต  ฆารไสว  ใบท่ี 2 เสนอ
ทานโฆษิต  ธีรกุล  ใบท่ี 3 เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล ใบท่ี 4  เสนอทานโฆษิต        
ธีรกุล ใบท่ี 5 เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล ใบท่ี 6 เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล ใบท่ี 7 
เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล ใบท่ี 8 เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล ใบท่ี 9  เสนอทานโฆษิต  
ธีรกุล ใบท่ี 10 เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล ใบท่ี 11 เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล ใบท่ี 12 
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เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล ใบท่ี 13 เสนอทานโฆษิต  ธีรกุล  ใบท่ี 14  เสนอทาน
กานต  ฆารไสว  ใบท่ี 15 เสนอทานกานต  ฆารไสว ใบท่ี 16  เสนอทานกานต  
ฆารไสว  ใบท่ี 17 เสนอทานกานต  ฆารไสว ใบท่ี 18 เสนอทานกานต  ฆารไสว 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ผลการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  
ลำดับท่ี 1 ทานโฆษิต  ธีรกุล  ได 12 คะแนน  ลำดับท่ี 2 ทานกานต  ฆารไสว  
ได 6 คะแนน   เปนอันวา นายโฆษิต  ธีรกุล ไดรับเลือกเปนประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว  ในลำดับตอไปขอใหเจาหนาท่ีนำคำสั่งแตงตั้งประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเสนอใหทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุลงนามครับ ........./  
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดลงนามในคำสั่งแตงตั้ง นายโฆษิต  ธีรกุล    
เปนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุแลว  ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวอานคำสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ี 4119/2564  เรื่อง 
แตงตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ีจังหวัดกาฬสินธุไดกำหนดใหมี
การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรก ตามมาตรา 24 วรรคสอง     
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 4 
มิถุนายน 2564 และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติเลือก นายโฆษิต  ธีรกุล  
เปนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นั้น  อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 วรรคแรก  
แหงพระราบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 9 จึงแตงตั้ง นายโฆษิต  ธีรกุล ใหดำรงตำแหนงประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุตามมติของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป  สั่ง ณ วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ลงชื่อ  นายทรงพล  ใจกริ่ม  
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  ในลำดับตอไป  ขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ  มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับนายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเรียนเชิญครับ ขอกราบขอบพระคุณทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 10 (2) กำหนด
วา ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว พนจากตำแหนงเม่ือผูวาราชการจังหวัดมีคำสั่ง
แตงตั้งประธานสภาเทศบาล  ผมขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน  กระผมตอง

ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท่ีใหความไววางใจและเลือกผม
ใหดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ผมจะปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด
กฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  ลำดับตอไปผมขอดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป  คือ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวชี้แจงขอกฎหมายในการเลือก  ขอเรียนเชิญครับ    
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นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิก
สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหนำความในขอ 8 มาใช
บังคับโดยอนุโลม  ขอ ๘ กำหนดวา  วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรให
เปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองไมนอยกวาสองคน  โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองได
เพียงครั้งเดียว  ชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ  เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือก
ใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น  โดยใชวิธีเดิม  ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายัง
มีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน  
และใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนมาชวยตรวจ
นับคะแนน  และในขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภา
ทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้ง
เพียงตำแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ทานสมาชิกคงเขาใจ
วิธีการเลือกแลวนะครับ  ตอไปเปนการเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับเลือกเปนรอง
ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ ขอเชิญครับ  ขอเชิญทาน
กฤษฎา  เวียงวะลัยครับ   

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ    
ขอเสนอทานอาคม  สำราญเนตร  เปนรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก
หรือไม  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญทานสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ขอเสนอนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เปนรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง  ทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  
ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมีทานใดเสนอทานอ่ืนอีก  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
ชื่อผูสมควรไดเปนรองประธานสภาเทศบาล  จำนวน 2 ทาน  จึงจำเปนตองใช
วิธีการเลือกเชนเดียวกับการเลือกประธานสภาเทศบาลเม่ือสักครู  ผมขอเชิญ
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  2 ทาน  ชวยในการตรวจนับคะแนน  เชิญทาน      
จีระพงษ  ชิ้นฮะงอ  และทานสุขุม  เบญจมาศ  ครับ 

นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผลการนับคะแนนใบท่ี 1 เสนอทานอาคม  สำราญเนตร  ใบท่ี 2 
เสนอทานอาคม  สำราญเนตร  ใบท่ี 3 เสนอทานอาคม  สำราญเนตร  ใบท่ี 4  
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เสนอทานอาคม  สำราญเนตร  ใบท่ี 5 เสนอทานจำลอง  ใจไหว ใบท่ี 6 เสนอ
ทานจำลอง  ใจไหว ใบท่ี 7 เสนอทานจำลอง  ใจไหว ใบท่ี 8 เสนอทานอาคม  
สำราญเนตร  ใบท่ี 9  เสนอทานอาคม  สำราญเนตร  ใบท่ี 10 เสนอทานอาคม  
สำราญเนตร  ใบท่ี 11 เสนอทานอาคม  สำราญเนตร  ใบท่ี 12 เสนอทานอาคม  
สำราญเนตร  ใบท่ี 13 เสนอทานอาคม  สำราญเนตร  ใบท่ี 14  เสนอทาน
จำลอง  ใจไหว  ใบท่ี 15 เสนอทานจำลอง  ใจไหว ใบท่ี 16  เสนอทานอาคม  
สำราญเนตร  ใบท่ี 17 เสนอทานอาคม  สำราญเนตร ใบท่ี 18 เสนอทานจำลอง  
ใจไหว  

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ลำดับท่ี 1 ทานอาคม  สำราญเนตร  ได 12 คะแนน  ลำดับท่ี 2 ทาน
จำลอง  ใจไหว  ได 6 คะแนน   เปนอันวา นายอาคม  สำราญเนตร ไดรับเลือก
เปนรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในลำดับตอไปขอใหเจาหนาท่ีนำคำสั่งแตงตั้งรองประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเสนอใหทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุลงนามครับ ......../  
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดลงนามในคำสั่งแตงตั้ง นายอาคม  สำราญเนตร   
เปนรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุแลว ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวอานประกาศแตงตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ี 4120/2564  เรื่อง 
แตงตั้ งรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ตามท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ได
กำหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรก ตามมาตรา 24 วรรค
สองแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 4 
มิถุนายน 2564 และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติเลือก นายอาคม สำราญเนตร  
เปนรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นั้น  ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  
อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 วรรแรก  แหงพระราบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 จึงแตงตั้งให นายอาคม  สำราญเนตร 
ดำรงตำแหนงรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
สั่ง ณ วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ลงชื่อ  นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ  ในลำดับตอไป  ขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  
มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเรียนเชิญครับ ขอกราบขอบพระคุณทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ   

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   การเลือกเลขานุการสภา

เทศบาล  ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาชั่วคราวไดชี้แจงขอกฎหมายในการเลือก
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญครับ    

นายรณยุทธ  หอมหวล   เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทาน
น ายก เทศมน ตรีและท านสมาชิ กผู ท รง เกี ย รติ ทุ กท าน   ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ 18 กำหนดวา ใหสภาทองถ่ินเลือก
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พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือ
สมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ท้ังนี้ ใหคำนึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน  ประกอบกับ ขอ 13 กำหนดวา 
วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินใหนำความในขอ 8 มาบังคับใชโดยอนุโลม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ทานสมาชิกคงเขาใจ
วิธีการเลือกแลวนะครับ  ตอไปเปนการเสนอชื่อผู ท่ีสมควรไดรับเลือกเปน
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ เชิญทานสุโรจน          
แสงโสภาพรรณครับ 

นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ขอเสนอนายรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอผูรับรองครับ  รับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีก      
ขอเรียนเชิญครับ  เม่ือไมมีทานใดเสนอทานอ่ืนอีก  เปนอันวา นายรณยุทธ  
หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดรับ
เลือกเปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 ขอ ๑๓ วรรคสอง  เม่ือสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน
แลว  ใหเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตำแหนง  ตอไปขอเรียนเชิญ   
ทานรณยุทธ  หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ข้ึนปฏิบัติหนาท่ี
เปนเลขานุการสภาเทศบาลตอไป  ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอาน
ประกาศแตงตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เรื่อง  แตงตั้งเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดดำเนินการประชุม
สภาเทศบาล ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   และได มีมติใหความเห็นชอบเลือก  นายรณยุทธ  
หอมหวล  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปน
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไปแลวนั้น  เพ่ือใหการดำเนินกิจการของ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล  
และเปนไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554  ขอ 18  และตามมติ ท่ีประชุมสภาเทศบาลดังกลาวขางตน          
จึงประกาศแตงตั้ง นายรณยุทธ  หอมหวล รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ท้ังนี้  
ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 เปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕64 ลงชื่อ นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำป  2564  และ
       การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป  2565 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา

เทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำป  2564  และการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป  2565  ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบเก่ียวกับระเบียบการกำหนดสมัยประชุม 

นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24  วรรคแรก บัญญัติวาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ
สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภา
เทศบาลกำหนด  และมาตรา 24 วรรคสี่  บัญญัติวา  สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ใหมี
กำหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัด  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 
กำหนดวา  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวัน
เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของแตละป โดยใหนำความในขอ 11   มาใชบังคับโดยอนุโลม  จึงขอใหท่ีประชุม
กำหนดวันเริ่มประชุมของสมัยสามัญ ประจำป 2564 และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ สมัยท่ี  1  ประจำป  2565   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ  เชิญทานอาคม  สำราญเนตรครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำป  
2564 และการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป  
2565  ดังนี้   1.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำป  
2564 ตั้งแตวันท่ี  8 มิถุนายน 2564 เปนตนไป  มีกำหนดไมเกิน 30 วัน      
(8  มิ.ย.  – 7  ก.ค. 64) 2. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 
ประจำป  2564  ตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม  2564 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 
30 วัน (1  ส.ค.  – 30  ส.ค. 64) 3. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3  ประจำป  2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 30 
วัน (1 ต.ค.  – 30  ต.ค. 64) 4. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจำป  2564 ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 30 
วัน (1 ธ.ค.  –  30  ธ.ค. 64) 5. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจำป  2565 ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2565 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 
30 วัน (1 ก.พ. – 2 มี.ค. 65) 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผูรับรองครับ  ผูรับรองถูกตอง  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปน
อยางอ่ืนอีกหรือไม  เม่ือไมมีทานสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนถือวาท่ีประชุม
เห็นชอบตามท่ีทานอาคม  สำราญเนตรเสนอ   

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อ่ืนๆ    
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ เชิญทาน

นพดล  แกวพูลครับ 

นายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายนพดล  แกวพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เม่ือสักครู
เราไดกำหนดสมัยประชุม  จึงเรียนฝากทานประธานสภาไดจัดพิมพและสงให
สมาชิกทุกทานรับทราบดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญทานสิทธิภรณ  
ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน  กระผมนายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ  กอนอ่ืนผมตองขอแสดงความยินดีกับประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลท่ีไดรับตำแหนงใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งทานโฆษิต  ธีกุล  
ประธานสภาเทศบาล  ผมเคยรวมงานกับทานมาประมาณ 10 ป  ทานเปนคนดี  
มีความรูดานกฏหมาย  ใหเกียรติและมีความเปนกลาง  มีความอดทนสูง  ผมคิดวา
เหมาะสมแลวกับตำแหนงประมุขฝายนิติบัญญัติของสภาอันทรงเกียรติแหงนี้  และ
ผมขอฝากทานประธานดวยวาท่ีผานมาฝายนิติบัญญัติของเรานอกจากจะประชุม
แลวก็ไมเคยมีกิจกรรมอะไรเลยกับพ่ีนองประชาชนและบานเมือง  ผมจึงอยากฝาก
ใหทานประธานพิจารณาเรื่องนี้  เรื่องตอไปคือมีชาวบานรองเรียนผมบริเวณลำน้ำ
ปาวแถวหนาสำนักงานปองกันมีขยะท่ีชาวบานเอาไปท้ิงลงลำน้ำปาวจำนวนมาก  
วัชพืชก็ข้ึนจำนวนมาก  ผมขอฝากทานประธานผานไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ขอใหแกไขดวย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีทานสมาชิกทานใดมีเรื่องเสนอแนะอีกหรือไม  ถาไมมีสมาชิกทาน
ใดเสนอ  ผมจึงขอเรียนใหท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบวา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ 
บัญญัติวา กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ีใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการ    
ลงมติ  ท้ังนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
สวนจะประชุมวันไหนจะมีหนังสือแจงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทราบตอไป  การ
ประชุมวันนี้ กระผมไดดำเนินการประชุมจนครบทุกระเบียบวาระแลว  ผมตอง
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนการงาน  เลขานุการ
สภาเทศบาล  เจาหนาท่ีสภาเทศบาล  ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขต
เทศบาลท่ีรับฟงการประชุมสภาผานทางเสียงตามสาย  ท่ีไดทำใหการประชุมใน
วันนี้เปนท่ีเรยีบรอย  ผมขอปดการประชุมครับ 
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เลิกประชุมเวลา   15.30  น.  
 

(ลงชื่อ)                      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

              (นางสาวธัญญารัตน  บุญวิทยาธร) 
                         พนักงานจาง 
 

 

(ลงชื่อ)                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ    ศิริพานิช) 
                นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทรตรี   กอสัตย) 
                          หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

(ลงชื่อ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายพงษธร   โพธิแทน)   
                  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   
 

 

    (ลงชื่อ)                         เลขานุการสภาเทศบาล 

                            (นายรณยุทธ  หอมหวล)   

                         รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
          ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 
คณะกรรมการฯ  ไดตรวจรายงานการประชุมแลว  เม่ือวันท่ี          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564   
รับรองถูกตอง 

    
 
 
 

(ลงชื่อ)                             

  (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย)   
                                      ประธานกรรมการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นายณัฐณรงค  สนศรี)   
                                         กรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                             

  (นายลิขิตร  จงสมชัย)   
                                         กรรมการ 
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(ลงชื่อ)                             

  (นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย)   
                                         กรรมการ 
 

 

(ลงชื่อ)                             

  (นางสาวจำลอง  ภูเตานาค)   
                                   กรรมการและเลขานุการ 
 
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีมติรับรอง  เม่ือวันท่ี           เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

 

(ลงชื่อ)   

                           

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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