ผูมาประชุม

๑. นายทรงพล
2. นายปญญา
3. นายโฆษิต
4. นายอาคม
5. นายนพดล
6. นายสิทธิภรณ
7. นายจำลอง
8. นายชญาดล
9. นายกานต
10. นายสุขุม
11. วาที่รอยตรีธนัท
12. นายณัฐณรงค
13. นายสุโรจน
14. นายจีระพงษ
15. นายกฤษฎา
16. นายสมศักดิ์
17. นายอภิชัย
18. นายสมบัติ
19. นางสาวจำลอง
20. นายลิขิตร
21. นายรณยุทธ

ผูเขาประชุม

๑. นายจารุวัฒน
2. นายมานิต
3. นายนพสิทธิ์
4. นายสมศักดิ์
5. นายนิติธรรม

ผูไมเขาประชุม
๑. ดร.ศิรินันท

เจาหนาที่สภาเทศบาล
๑. นายพงษธร
๒. นางสาวจันทรตรี
๓. นางสาวปริยาภรณ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ครั้งแรก
วันศุกรที่ 4 มิถุนายน ๒๕64 เวลา 14.0๐ น.
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
………………………..
ใจกริ่ม
ปานแกว
ธีรกุล
สำราญเนตร
แกวพูล
ตุงคะเตชะ
ใจไหว
ฆารเจริญ
ฆารไสว
เบญจมาศ
แสงใส
สนศรี
แสงโสภาพรรณ
ชิ้นฮะงอ
เวียงวะลัย
เวียงวะลัย
น้ำจันทร
หนูปทยา
ภูเตานาค
จงสมชัย
หอมหวล

ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
ทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

บุญเพิ่ม
ไชยศิวามงคล
กุลเจริญวิรัตน
รมไทรทอง
รัตนานิคม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หลอตระกูล

รองนายกเทศมนตรี

โพธิแทน
กอสัตย
ศิริพานิช

หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลาคลอด
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ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
1. นายประเสริฐ
2. นายอภิวัฒน
3. นายภาณุเดช
4. ดร.พงษพิมล
5. นางสังวาลย
6. นางจีรนันท
7. นายวรวิทย
8. จ.ส.อ.สมชาย
9. นางสาวสุนิสา
10. นายนิกร
11. นางศศิญา
12. นายปวิช
13. นายธันยพัต
14. นางวัชรี
15. นางลักขณา
16. นางศศิพรรณ
17. นายมานิต
18. นางสาวภัทรวดี
19. นางกิ่งเพชร

ออประเสริฐ
ปะกิทัง
เจริญพันธุวงศ
คำลอย
สีแพนบาล
ธารไชย
ภูอวด
โสมนัสนานนท
บุญศิลป
แตมแกว
กิตติธรรม
ภูทองโปรง
คนหมั่นนิธิโชติ
คำเดช
คันธสม
โพธิแทน
เหลื่อมกุมมาร
พัฒนโพธิ์
ธารพร

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักชาง
ผอ.สำนักการศึกษา
ผอ.สำนักคลัง
รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองยุทธศาสตรฯ
ผอ.สวนบริหารการศึกษา
หน.ฝายการเจาหนาที่
หน.ฝายประชาสัมพันธฯ
จพง.ปองกันฯ
ผจก.สถานธนานุบาล
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เรียนทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุที่เคารพ

อยางสูง กระผมนายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทำหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว วันนี้เปน
การประชุ มสภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ ครั้งแรก โดยอาศั ย อำนาจตามความใน
มาตรา 24 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554
ข อ 6 ผู ว า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ จึ ง กำหนดให ส มาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสิ น ธุ ได ม าประชุ มสภาเทศบาล ครั้ งแรก ในวั นที่ 4 มิ ถุ นายน 2564 เวลา
14.00 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในโอกาสนี้ ขอเรียน
เชิญทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปนผูเปด
การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรกตอไป ขอเรียนเชิญครับ
นายทรงพล ใจกริ่ม ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ทานนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน กระผมรูสึกเปนเกียรติและ
ยิ น ดี เป น อย างยิ่ งที่ ได ม าทำหน า ที่ เป ด การประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
ครั้งแรกในวันนี้ กอนอื่นผมตองขอแสดงความยินดีกับทานนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกทาน ที่ไดรับความไววางใจจาก
พี่ น อ งชาวจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ ที่ เข า มาเป น ตั ว แทนในสภาอั น ทรงเกี ย รติ แ ห ง นี้

-3จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได ป ระกาศรั บ รองผลการเลื อ กตั้ งของสมาชิ ก สภา
เทศบาลครบเปนที่เรียบรอยแลว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก ไ ขเพิ่ มเติ ม ถึ ง (ฉบั บที่ 1 4 ) พ .ศ.2 5 6 2 มาตรา 2 4 แล ะระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยข อบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดกำหนดให
สมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมกันเปนครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาล จึงได กำหนดให มีการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งแรกในวันนี้ หลังจากเปดการประชุมแลวตามระเบียบวาระการประชุมจะมีการ
เลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล
รวมทั้งญัตติที่เสนอใหสมาชิกพิจารณา ผมเชื่อมั่นวาวัตถุประสงคหลักของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ คือ การพัฒนาใหเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุเจริญกาวหนา
ตอไป ผมในนามจังหวัดกาฬสินธุให คำมั่นสัญญากับ สภาอันทรงเกียรติแหงนี้วา
จั งหวั ด จะร ว มมื อ กั บ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ เพื่ อ บำบั ด ทุ ก ข บำรุ งสุ ข ให กั บ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในโอกาสอันสำคัญนี้กระผมขออัน
เชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนเดชะพระบารมีแหงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีไดโปรดดลบันดาล ประทานพร
ให ท า นนายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
ตลอดจนทานผูมีเกียรติทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ประสบความสำเร็จใน
สิ่งที่ปรารถนาทุกประการ บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรก และใหปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทำหนาที่
เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ชั่ ว คราว ดำเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ
นายรณยุ ท ธ หอมหวล เลขานุ ก ารสภาเทศบาลชั่ ว คราว ขอขอบพระคุณ ท านผูวาราชการจั งหวัด
กาฬสินธุเปนอยางสูงครับ ที่กรุณาใหเกียรติมาเปนผูเปดการประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุครั้งแรกในวันนี้ ลำดับตอไปผมขออนุญาตดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรก หลังจากที่ทานผูวาราชการฯ
ไดเปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุครั้งแรกแลว กระผมในฐานะรอง
ปลั ด เทศบาล รั ก ษาราชการแทนปลั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
เลขานุการสภาชั่วคราวจะไดเชิญทานสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุดซึ่งอยูใน
ที่ประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้นเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว จากการตรวจสอบ
หลักฐานทะเบียนราษฎรปรากฏวา นายโฆษิต ธีรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2 เปนผูมีอายุสูงสุด คือ 64 ป ในโอกาสนี้จึงขอเชิญ นายโฆษิต ธีรกุล
ขึ้น ทำหนาที่ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุชั่วคราวเพื่อดำเนิ นการประชุ ม
ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเรียนเชิญครับ
นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล ประธานสภาเทศบาลชั่ ว คราว เรี ย นท า นผู ว า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ท า น
นายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขาราชการ พนักงาน
และแขกผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน กระผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับโอกาส
ให ม าเป น ประธานสภาเทศบาลชั่ ว คราวในการประชุ ม สภาเทศบาลครั้ ง แรก

-4ในวันนี้ ผมจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดแจงใหทาน
สมาชิ ก ทราบแล ว ก อ นที่ ส มาชิ ก สภาเทศบาลจะปฏิ บั ติ ห น า ที่ สมาชิ ก สภา
เทศบาลจะตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญทานเลขานุการสภา
เทศบาลชั่ ว คราวได แจ งเกี่ยวกั บ หน าที่การปฏิ ญ าณตนของสมาชิกใหที่ ป ระชุ ม
ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอเรียนเชิญครับ
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เรียนทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ทาน
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ทานนายกเทศมนตรีและทานสมาชิกสภาเทศบาลผู
ทรงเกียรติทุกทาน ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 17 บัญญัติวา กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภา
เทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวา จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย ทั้ ง จะซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และปฏิ บั ติ ห น า ที่ เพื่ อ
ประโยชนของทองถิ่น ดังนั้นกระผมขอเรียนเชิญทานประธานฯ ไดนำสมาชิกสภา
เทศบาลปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ
นายโฆษิ ต ธีรกุ ล ประธานสภาเทศบาลชั่ วคราว ตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาลที่ทานเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราวไดเรียนใหทานสมาชิกทราบแลวนั้น ทานสมาชิกจะตองปฏิญาณ
ตนกอนเขารับหนาที่ ดังนั้น กระผมจึงขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานยืนขึ้น และ
กล า วคำปฏิ ญ าณ ตนตามกระผม “ข า พเจ า นาย/นาง.........................
ขอปฏิญาณตนวา “จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น” ขอเชิญทุกทาน
นั่งลงครับ เมื่อทุกทานไดปฏิญาณตนแลวถือวาทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบการประชุมสภาที่กำหนดไว ซึ่งเจาหนาที่ของ
สำนักปลัดเทศบาลไดจัดทำเปนคูมือปฏิบัติงานสมาชิกสภาทองถิ่นและแจกใหกับ
ทานสมาชิกทุกทานและขอใหทุกทานนำกลับไปศึกษาและนำมาในการประชุมสภา
เทศบาลทุกครั้งดวย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ลำดับตอไปผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเรียน
เชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงขอกฎหมายในการเลือก ขอเรียน
เชิญครับ
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เรียนทานประธานสภาเทศบาลชั่วคราว และ
ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๘ กำหนดวา วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
แตล ะคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น คนหนึ่งที่ตนเห็น วาสมควรใหเปน ผู
ดำรงตำแหนงประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไม
นอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว
ชื่ อที่ เสนอไม จ ำกั ดจำนวน และให ส มาชิก สภาท องถิ่ น ลงคะแนนเลื อกจากชื่ อ
เหล า นั้ น โดยวิ ธี เ ขี ย นชื่ อ ตั ว และชื่ อ สกุ ล ของผู ที่ ถู ก เสนอชื่ อ คนละหนึ่ ง ชื่ อ
เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่นผูได
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เฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผู
ไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน และ
ให ประธานที่ป ระชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวาสองคนมาชวยตรวจนั บ
คะแนน และขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น
หรื อ เลขานุ ก ารสภาท องถิ่ น ถ ามี ก ารเสนอชื่อ ผู ส มควรได รับ การแต งตั้ งเพี ย ง
ตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ทานสมาชิก
คงเขาใจวิธีการเลือกแลวนะครับ ตอไปเปนการเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับเลือกเปน
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ ขอเชิญครับ ขอเชิญทาน
อาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุ กท าน กระผมนายอาคม สำราญเนตร สมาชิ กสภาเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ
ขอเสนอนายโฆษิต ธีรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เปนประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอผูรับรองครับ รับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอทาน
อื่นอีกหรือไม ขอเรียนเชิญครับ เชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเสนอ
นายกานต ฆารไสว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปนประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอผูรับรองครับ รับรองถูกตอง ทานใดจะเสนอทานอื่น
อีกหรือไม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไมมีทานใดเสนอทานอื่นอีก เมื่อสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดเปน ประธานสภาเทศบาล จำนวน 2 ทาน ผมขอ
เชิญตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 ทาน ชวยในการตรวจนับคะแนน
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ขอชี้แจงทานสมาชิกเพิ่มเติมวาวิธีลงคะแนนให
ทานสมาชิกเขียนชื่อตั วและชื่อสกุลของผูที่ทานเห็ นสมควรให เปน ประธานสภา
เทศบาลครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เพื่อความเขาใจชื่อที่เราจะเขียน
คือ ท านโฆษิต ธีรกุล และทานกานต ฆารไสว เพียง 2 ชื่อเทานั้น เขียนชื่ อ
ทานอื่นไมไดครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเชิญทานสมาชิก 2 ทาน มาชวยเปนกรรมการตรวจนับ
คะแนนครับ เชิญทานอาคม สำราญเนตรและทานนพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล ผลการนับคะแนนใบที่ 1 เสนอทานกานต ฆารไสว ใบที่ 2 เสนอ
ท านโฆษิ ต ธี ร กุ ล ใบที่ 3 เสนอท านโฆษิ ต ธี ร กุ ล ใบที่ 4 เสนอท านโฆษิ ต
ธีรกุ ล ใบที่ 5 เสนอท านโฆษิ ต ธี รกุ ล ใบที่ 6 เสนอท านโฆษิ ต ธีร กุ ล ใบที่ 7
เสนอทานโฆษิต ธีรกุล ใบที่ 8 เสนอทานโฆษิต ธีรกุล ใบที่ 9 เสนอทานโฆษิต
ธีรกุล ใบที่ 10 เสนอทานโฆษิต ธีรกุล ใบที่ 11 เสนอทานโฆษิต ธีรกุล ใบที่ 12

-6เสนอทานโฆษิต ธีรกุล ใบที่ 13 เสนอทานโฆษิต ธีรกุล ใบที่ 14 เสนอทาน
กานต ฆารไสว ใบที่ 15 เสนอทานกานต ฆารไสว ใบที่ 16 เสนอทานกานต
ฆารไสว ใบที่ 17 เสนอทานกานต ฆารไสว ใบที่ 18 เสนอทานกานต ฆารไสว
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผลการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ลำดับที่ 1 ทานโฆษิต ธีรกุล ได 12 คะแนน ลำดับที่ 2 ทานกานต ฆารไสว
ได 6 คะแนน เปนอันวา นายโฆษิต ธีรกุล ไดรับเลือกเปนประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ในลำดับตอไปขอใหเจาหนาที่นำคำสั่งแตงตั้งประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเสนอใหทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุลงนามครับ ........./
ท านผู ว าราชการจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ ได ล งนามในคำสั่ งแต งตั้ ง นายโฆษิ ต ธี ร กุ ล
เปนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุแลว ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราวอานคำสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ ที่ 4119/2564 เรื่อง
แตงตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามที่จังหวัดกาฬสินธุไดกำหนดใหมี
การประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ครั้ งแรก ตามมาตรา 24 วรรคสอง
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ วั น ที่ 4
มิถุนายน 2564 และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีมติเลือก นายโฆษิต ธีรกุล
เปนประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 วรรคแรก
แหงพระราบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ 9 จึงแตงตั้ง นายโฆษิต ธีรกุล ใหดำรงตำแหนงประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุตามมติของสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้
เป นต นไป สั่ง ณ วัน ที่ 4 มิถุน ายน พ.ศ. 2564 ลงชื่ อ นายทรงพล ใจกริ่ม
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ในลำดับตอไป ขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัด
กาฬสิ น ธุ มอบชอดอกไมแสดงความยิน ดีกับ นายโฆษิต ธีร กุล ประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเรียนเชิญครับ ขอกราบขอบพระคุณทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 10 (2) กำหนด
วา ประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว พนจากตำแหนงเมื่อผูวาราชการจังหวัดมีคำสั่ง
แตงตั้งประธานสภาเทศบาล ผมขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายโฆษิ ต ธีรกุ ล ประธานสภาเทศบาล ท านสมาชิ กสภาเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุทุ กท าน กระผมตอ ง
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่ใหความไววางใจและเลือกผม
ใหดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผมจะปฏิบัติหนาที่โดยยึด
กฏหมายและระเบีย บที่เกี่ย วของอยางเครงครัด ลำดับ ต อไปผมขอดำเนิน การ
ประชุ ม ตามระเบี ย บวาระต อ ไป คื อ ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ ง การเลื อ กรอง
ประธานสภาเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ ขอเรีย นเชิ ญ ทานเลขานุ การสภาเทศบาล
ชั่วคราวชี้แจงขอกฎหมายในการเลือก ขอเรียนเชิญครับ
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นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิก

สภาเทศบาลผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท าน ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ขอ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ใหนำความในขอ 8 มาใช
บังคับโดยอนุโลม ขอ ๘ กำหนดวา วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรให
เปนผูดำรงตำแหนงประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น
รับ รองไมนอยกวาสองคน โดยใหส มาชิกสภาทองถิ่น แตล ะคนมีสิทธิรับ รองได
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือก
ใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายัง
มีผูไดคะแนนสู งสุดเท ากัน อีก ใหใช วิธีจับ สลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเท ากั น
และใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนมาชวยตรวจ
นับคะแนน และในขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภา
ทองถิ่น หรือเลขานุ การสภาท องถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับ การแต งตั้ ง
เพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ทานสมาชิกคงเขาใจ
วิธีการเลื อกแล ว นะครับ ตอไปเปน การเสนอชื่อผูที่ส มควรไดรับ เลือกเปน รอง
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ ขอเชิญครับ ขอเชิญทาน
กฤษฎา เวียงวะลัยครับ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุ กท าน กระผมนายกฤษฎา เวีย งวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ
ขอเสนอทานอาคม สำราญเนตร เปนรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรองครับ รับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
หรือไม ขอเรียนเชิญครับ เชิญทานสิทธิภรณ ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรง
เกี ย รติ ทุกท าน กระผมนายสิท ธิภ รณ ตุงคะเตชะ สมาชิ กสภาเทศบาลเมือ ง
กาฬสิน ธุ ขอเสนอนายจำลอง ใจไหว สมาชิ กสภาเทศบาล เขต 1 เป น รอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรองครับ รับรองถูกตอง ทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม
ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไมมีทานใดเสนอทานอื่นอีก เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
ชื่อผูสมควรไดเปนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 2 ทาน จึงจำเปนตองใช
วิธี การเลื อกเชน เดีย วกับ การเลือกประธานสภาเทศบาลเมื่ อสั กครู ผมขอเชิ ญ
ตั ว แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 ท าน ช วยในการตรวจนั บ คะแนน เชิญ ท าน
จีระพงษ ชิ้นฮะงอ และทานสุขุม เบญจมาศ ครับ
นายสุขุม เบญจมาศ สมาชิกสภาเทศบาล ผลการนับคะแนนใบที่ 1 เสนอทานอาคม สำราญเนตร ใบที่ 2
เสนอทานอาคม สำราญเนตร ใบที่ 3 เสนอทานอาคม สำราญเนตร ใบที่ 4
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ทานจำลอง ใจไหว ใบที่ 7 เสนอท านจำลอง ใจไหว ใบที่ 8 เสนอท านอาคม
สำราญเนตร ใบที่ 9 เสนอทานอาคม สำราญเนตร ใบที่ 10 เสนอทานอาคม
สำราญเนตร ใบที่ 11 เสนอทานอาคม สำราญเนตร ใบที่ 12 เสนอทานอาคม
สำราญเนตร ใบที่ 13 เสนอท านอาคม สำราญเนตร ใบที่ 14 เสนอท าน
จำลอง ใจไหว ใบที่ 15 เสนอทานจำลอง ใจไหว ใบที่ 16 เสนอทานอาคม
สำราญเนตร ใบที่ 17 เสนอทานอาคม สำราญเนตร ใบที่ 18 เสนอทานจำลอง
ใจไหว
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ลำดับที่ 1 ทานอาคม สำราญเนตร ได 12 คะแนน ลำดับที่ 2 ทาน
จำลอง ใจไหว ได 6 คะแนน เปนอันวา นายอาคม สำราญเนตร ไดรับเลือก
เปนรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายโฆษิ ต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ในลำดับตอไปขอใหเจาหนาที่นำคำสั่งแตงตั้งรองประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเสนอใหทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุลงนามครับ ......../
ทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุไดลงนามในคำสั่งแตงตั้ง นายอาคม สำราญเนตร
เป น รองประธานสภาเทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุแลว ขอเรี ย นเชิ ญ เลขานุ ก ารสภา
เทศบาลชั่วคราวอานประกาศแตงตั้งรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ ที่ 4120/2564 เรื่อง
แต ง ตั้ ง รองประธานสภาเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ตามที่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ได
กำหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ครั้งแรก ตามมาตรา 24 วรรค
สองแห งพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม เมื่อวัน ที่ 4
มิถุนายน 2564 และสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีมติเลือก นายอาคม สำราญเนตร
เป น รองประธานสภาเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ นั้ น ผู วาราชการจังหวัดกาฬสิ นธุ
อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 วรรแรก แหงพระราบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงแตงตั้งให นายอาคม สำราญเนตร
ดำรงตำแหนงรองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายทรงพล ใจกริ่ม ผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ ในลำดับตอไป ขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
มอบช อดอกไมแสดงความยิน ดีกับ นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขอเรียนเชิญครับ ขอกราบขอบพระคุณทานผูวาราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภา

เทศบาล ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาชั่วคราวไดชี้แจงขอกฎหมายในการเลือก
เลขานุการสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ
นายรณยุ ท ธ หอมหวล เลขานุ ก ารสภาเทศบาลชั่ ว คราว เรีย นท า นประธานสภาเทศบาล ท า น
น ายกเท ศมน ตรี แ ล ะท าน ส มาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ กท าน ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข อ 18 กำหนดวา ให ส ภาท อ งถิ่ น เลื อ ก
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สมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น ประกอบกับ ขอ 13 กำหนดวา
วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นใหนำความในขอ 8 มาบังคับใชโดยอนุโลม
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ทานสมาชิกคงเขาใจ
วิ ธี ก ารเลื อ กแล ว นะครั บ ต อ ไปเป น การเสนอชื่ อ ผู ที่ ส มควรได รั บ เลื อ กเป น
เลขานุ ก ารสภาเทศบาล ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นสมาชิ ก เสนอ เชิ ญ ท า นสุ โ รจน
แสงโสภาพรรณครับ
นายสุโรจน แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายสุโรจน แสงโสภาพรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ขอเสนอนายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุครับ
นายโฆษิ ต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรองครับ รับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอทานอื่นอีก
ขอเรี ย นเชิ ญ ครั บ เมื่ อ ไม มี ท า นใดเสนอท า นอื่ น อี ก เป น อั น ว า นายรณยุ ท ธ
หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับ
เลือกเปนเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ขอ ๑๓ วรรคสอง เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น
แล ว ให เลขานุ ก ารสภาท อ งถิ่ น ชั่ ว คราวพ น จากตำแหน ง ต อ ไปขอเรี ย นเชิ ญ
ทานรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ขึ้นปฏิบัติหนาที่
เป น เลขานุ ก ารสภาเทศบาลต อ ไป ขอเรี ย นเชิ ญ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลอ า น
ประกาศแตงตั้งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรื่อง แตงตั้งเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดำเนินการประชุม
สภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ และได มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบเลื อ ก นายรณยุ ท ธ
หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปน
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไปแลวนั้น เพื่อใหการดำเนินกิจการของ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
และเป น ไปดว ยความเรีย บรอย อาศัย อำนาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข อ 18 และตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลดั ง กล า วข า งต น
จึงประกาศแตงตั้ง นายรณยุทธ หอมหวล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลั ดเทศบาลเมื องกาฬสิน ธุ เป น เลขานุ การสภาเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ ทั้ งนี้
ตั้งแตวันที่ 4 มิถุน ายน 2564 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน
พ.ศ.๒๕64 ลงชื่อ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำป 2564 และ
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2565
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ ประจำป 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2565 ขอเรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบเกี่ยวกับระเบียบการกำหนดสมัยประชุม
นายรณยุทธ หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคแรก บัญญัติวาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ
สี่สมัย สมัยประชุมสามั ญครั้งแรกและวัน เริ่มประชุมสมัยสามั ญประจำป ให สภา
เทศบาลกำหนด และมาตรา 24 วรรคสี่ บัญญัติวา สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ใหมี
กำหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21
กำหนดว า การกำหนดจำนวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจำป ระยะเวลาและวั น
เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม จึงขอใหที่ประชุม
กำหนดวัน เริ่มประชุมของสมัยสามัญ ประจำป 2564 และวัน เริ่มประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2565
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญทานสมาชิกเสนอ เชิญทานอาคม สำราญเนตรครับ
นายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอาคม สำราญเนตร รองประธานสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำป
2564 และการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป
2565 ดั งนี้ 1. การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจำป
2564 ตั้ งแต วั น ที่ 8 มิ ถุน ายน 2564 เป น ต น ไป มี ก ำหนดไม เกิ น 30 วั น
(8 มิ .ย. – 7 ก.ค. 64) 2. การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจำป 2564 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน
30 วัน (1 ส.ค. – 30 ส.ค. 64) 3. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ประจำป 2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 30
วัน (1 ต.ค. – 30 ต.ค. 64) 4. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจำป 2564 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 30
วัน (1 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 64) 5. การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประจำป 2565 ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน
30 วัน (1 ก.พ. – 2 มี.ค. 65)
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นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล ขอผูรับรองครับ ผูรับรองถูกตอง มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปน

อยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีทานสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นถือวาที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ทานอาคม สำราญเนตรเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดมีเรื่องจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ เชิญทาน

นพดล แกวพูลครับ
นายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก
ทาน กระผมนายนพดล แกวพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมื่อสักครู
เราได ก ำหนดสมัย ประชุม จึงเรีย นฝากทานประธานสภาไดจั ดพิ ม พ และส งให
สมาชิกทุกทานรับทราบดวย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม เชิญทานสิทธิภรณ
ตุงคะเตชะครับ
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรง
เกี ย รติ ทุ ก ท าน กระผมนายสิ ท ธิ ภ รณ ตุ งคะเตชะ สมาชิ กสภาเทศบาลเมื อ ง
กาฬสิ น ธุ กอนอื่ น ผมต องขอแสดงความยิน ดีกับ ประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาลที่ ไดรับ ตำแหนงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งทานโฆษิต ธีกุล
ประธานสภาเทศบาล ผมเคยรวมงานกับทานมาประมาณ 10 ป ทานเปนคนดี
มีความรูดานกฏหมาย ใหเกียรติและมีความเปนกลาง มีความอดทนสูง ผมคิดวา
เหมาะสมแลวกับตำแหนงประมุขฝายนิติบัญญัติของสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ และ
ผมขอฝากทานประธานดวยวาที่ผานมาฝายนิติบัญญัติของเรานอกจากจะประชุม
แลวก็ไมเคยมีกิจกรรมอะไรเลยกับพี่นองประชาชนและบานเมือง ผมจึงอยากฝาก
ใหทานประธานพิจารณาเรื่องนี้ เรื่องตอไปคือมีชาวบานรองเรียนผมบริเวณลำน้ำ
ปาวแถวหนาสำนักงานปองกันมีขยะที่ชาวบานเอาไปทิ้งลงลำน้ำปาวจำนวนมาก
วัชพืชก็ขึ้นจำนวนมาก ผมขอฝากทานประธานผานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอใหแกไขดวย ขอบคุณครับ
นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล มีทานสมาชิกทานใดมีเรื่องเสนอแนะอีกหรือไม ถาไมมีสมาชิกทาน
ใดเสนอ ผมจึงขอเรี ยนให ที่ป ระชุ มสภาเทศบาลทราบว า ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ
บัญญัติวา กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพื่ อให น ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต อสภาเทศบาลโดยไม มีการ
ลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
สวนจะประชุมวันไหนจะมีหนังสือแจงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทราบตอไป การ
ประชุมวัน นี้ กระผมไดดำเนิน การประชุมจนครบทุกระเบีย บวาระแลว ผมตอง
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนการงาน เลขานุการ
สภาเทศบาล เจาหนาที่สภาเทศบาล ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขต
เทศบาลที่รับฟงการประชุมสภาผานทางเสียงตามสาย ที่ไดทำใหการประชุมใน
วันนี้เปนที่เรียบรอย ผมขอปดการประชุมครับ
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เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูถอดเทปรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญารัตน บุญวิทยาธร)
พนักงานจาง

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวปริยาภรณ ศิริพานิช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผูตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสาวจันทรตรี กอสัตย)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษธร โพธิแทน)
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล

(นายรณยุทธ หอมหวล)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
คณะกรรมการฯ ไดตรวจรายงานการประชุมแลว เมื่อวันที่
รับรองถูกตอง

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา เวียงวะลัย)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายณัฐณรงค สนศรี)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายลิขิตร จงสมชัย)
กรรมการ

-13-

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เวียงวะลัย)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
(นางสาวจำลอง ภูเตานาค)
กรรมการและเลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีมติรับรอง เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)
(นายโฆษิต ธีรกุล)
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

