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ผู้มาประชุม 
1. นายนิคม  จับตะเฆ่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายขุนทอง  นันอ าไพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นางพรสวรรค์  รักภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
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7. นายประยงค์  แสงจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8. นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นางสาวศรุตรา  พระโนราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นางนภาพร  ภูลา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางปัทมา  เรืองแจ้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นางกนกพร  ฤทธิ์รักษา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมเจตต์  เต็งมงคล  นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
2. นางนงลักษณ์  บุญดาราช  ท้องถิ่นอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
3. ดาบด ารวจสมคิด  นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีต าบลล าพาน 
4. นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์ ปลัดเทศบาล 
5. นางศิรินภา   บุญพิทักษ์  รองปลัดเทศบาล 
6. นางสุพิชฌาย์   ภูถาดลาย  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นายอิสระ  ระวาดชู  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางสาวสุกัญญา  แดนกาไสย์ รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
9. นางสาวสุนันทรา  ผิวทว ี  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
10. นางวิไล  ลีโคกกลาง  นักจัดการงานทั่วไป 
11. นายบรรเจิด  ศิริเวช  นิติกร 
12. นางสาวขวัญชนาถ  ถิตย์พิพิธ นักพัฒนาชุมชน 
13. นางวิยาณีร์  มงคลวีระกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นายธวัชชัย  สุวรรณรักษ์  นักวิชาการเกษตร 
15. นางพัฒนา  แสนวงศ์  จพง.พัฒนาชุมชน 
16. นายธนกร   ธาน ี  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นางพรทิพย์  รัตนก าเนิด  เจ้าพนักงานธุรการ 
18. นางวันเพ็ญ  บุญโสดา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์   กราบเรียนท่านสมเจตน์ เต็งมงคล นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพานครั้งแรก ขอเรียนเชิญ 
  นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและเข้าประจ าที่นั่ง 
  ประธาน                 
     ขออนุญาตท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอ่านประกาศ 
    จังหวัดกาฬสินธุ์   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
             ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
     ตามท่ีไดม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
    เมื่อวันที่   28  มีนาคม  2564   จงัหวัดกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งจาก 
    ผู้อ านวยการการ เลือกตั้ งประจ าจั งหวัดกาฬสินธุ์  ว่ าคณะกรรมการ               
    การเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพาน
    ครบตามจ านวน 12  คน  แล้ว  
     อาศัยอ านาจตามมาตรา  24 วรรคสอง  และมาตรา  25 วรรคสอง 
    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)
    พุทธศักราช   2562   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงเรียกประชุมสภา 

เทศบาลต าบลล าพานครั้งแรก  ในวันที่ 8 พฤษภาคาม   2564  เวลา  
09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพาน 

     ประกาศ   ณ  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
    และในโอกาสนี้   ขอเรียนเชิญนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   
    กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพานครั้งแรก ลงชื่อนายสมเจตน์  
    เต็งมงคล นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
นายสมเจตต์ เต็งมงคล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพานท่านนายกเทศมนตรี        
นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์   ต าบลล าพานท่านดาบต ารวจสมคิด นันสมบูรณ์ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
  ทุกท่านครับ ก่อนอื่นผมขออนุญาตน าข้อความของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง 
  ฝากมาถึงทุกท่าน  ท่านฝากมาขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับความ 
  ไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนในการเข้ามาบริหารกิจการ            
  ของเทศบาลต าบลล าพานในวันนี้   
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์  ล าดับต่อไป  เพ่ือด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ว่าด้วยข้อบังคับ  การประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช  2547  ข้อ  7              
    ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  
    เชิญ สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลคราว
    นั้น  เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  เพื่อเลือกประธานสภาท้องถิ่น   

แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช  2496  จึงขอเรียนเชิญ  นายประยงค์  แสงจ าปา
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพานผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุมแห่งนี้   ขึ้นท า
หน้าที่ประธานชั่วคราว  และด าเนินการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประยงค์  แสงจ าปา  เรียนนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ท่านสมเจตต์  เต็งมงคล 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว กระผมขอแสดงความยินดีกับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ซึ่งจะท าหน้าที่

ฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้เป็นวันแรก  และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี  1            1.1 แนะน าสมาชกกสภาเทศบาลต าบลล าพานที่ได้รับการเลือกตั้ง
 ทั้ง 12 ท่าน    
นายประยงค์  แสงจ าปา  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพานทุกท่าน  ได้แนะน าตัว  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ต่อที่ประชุม  ขอเชิญครับ 
  1.2  ประธานเทศบาลชั่วคราว  กล่าวน าให้สมาชิกสภาเทศบาล                   
 กล่าวปฏิญาณตน  
นายประยงค์  แสงจ าปา  เพ่ือถือปฏิบัติตามมาตรา  17  แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พุทธศักราช  2496   กระผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านยืนขึ้น             
 และกล่าวค าปฏิญาณตน  ตามข้าพเจ้าโดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่าน
 กล่าวชื่อตนเอง  “ ข้าพเจ้านายประยงค์  แสงจ าปา ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้
 และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต 
   และปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น” ขอบคุณครับ ขอเชิญนั่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
นายประยงค์  แสงจ าปา  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบและ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ข้อกฎหมาย 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496   มาตรา  24  วรรคสอง 
 ก าหนดว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
 ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศผลการ
 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว  และให้ที่ประชุมเลือก
 ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 
 2547  ข้อ  8   วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
 คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรเป็นผู้ด ารง
 ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
 ไม่น้อยกว่าสองคน  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
 ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธี เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่         
 ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
 ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ เลือก   
 ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้ คะแนนเท่ากัน 
 โดยใช้วิธีเดิม  แต่ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลาก  ในการ 
 ตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ 
 น้อยกว่าสองคนมาช่วย  ขอเรียนเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบค่ะ 
นายประยงค์  แสงจ าปา  เมื่อที่ประชุมรับทราบระเบียบและข้อกฎหมายแล้ว  กระผมขอให้ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรให้ด ารงต าแหน่ง 
 ประธานสภาเทศบาล   โดยสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกหนึ่งคน    
 และต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อค่ะ   
 ขอเชิญ  คุณสมพงษ์  จ าเริญรักษ์สมาชิกสภาเทศบาล  
นายสมพงษ์  จ าเริญรักษ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผมขอเสนอนายพัฒนาการ                                    
สมาชิกสภาเทศบาล ฆารวิพัฒน์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล  ครับ 
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นายประยงค์  แสงจ าปา          ตามท่ี คุณสมพงษ์  จ าเริญรักษ์สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อ นาย 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลขอผู้รับรองไม ่
 น้อยกว่า สองคนนะครับ 
นางกนกพร  ฤทธิ์รักษา  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกนกพร ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเขต 2 ขอรับรองค่ะ 
นางนภาพร  ภูลา  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางนภาพร  ภูลา สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเขต 2 ขอรับรองค่ะ 
นายประยงค์  แสงจ าปา          มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  
นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ผมขอเสนอนางพรสวรรค์                                    
สมาชิกสภาเทศบาล รักภักดี เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล  ครับ 
นายประยงค์  แสงจ าปา          ตามท่ี คุณจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อนาง 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พรสวรรค์ รักภักดีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 
 สองคนนะครับ 
นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญจันทร์  มาศงามเมือง  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอรับรองครับ 
นายประยงค์  แสงจ าปา          มีผู้รับรองเพียงหนึ่งท่าน ถือว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบ มีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
นางพรสวรรค์ รักภักดี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ดิฉันขอเสนอนายนิคม                                    
สมาชิกสภาเทศบาล จับตะเฆ่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลค่ะ 
นายประยงค์  แสงจ าปา          ตามท่ี คุณพรสวรรค์  รักภักดี สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อนาย 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว นิคม จับตะเฆ่ เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 
 สองคนนะครับ 
นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
นายประยงค์  แสงจ าปา          มีผู้รับรองเพียงหนึ่งท่าน ถือว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบ มีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น  พุทธศักราช  2547  ข้อ  14   
 ก าหนดว่า ในการเลือก ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  
  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
 ต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ดังนั้น  การเลือกประธานสภา
 เทศบาล ต าบลล าพานในการประชุมครั้งนี้   ถือว่านายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์  
 เป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน           
 และจะได้รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาล   ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
 ต่อไป กระผมจึงขอพักการประชุม  10  นาที   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น าเอกสาร
 เสนอท่านนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ลงนามในประกาศแต่งตั้ง ประธานสภา
 เทศบาลต าบลล าพานต่อไป   ขอขอบคุณครับ 
มติที่ประชุม เลือกนายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์ เป็น ประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
นางสาวรัชดา ศรีสว่างวงศ์  ด้วยนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้ง 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ประธานสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว   ดิฉันขออนุญาตอ่านประกาศให้ที ่
 ประชุมทราบ 
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        ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์  
   เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
  ด้วยเทศบาลต าบลล าพานได้เปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 

 เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2564   สภาเทศบาลต าบลล าพานมีมติเลือก    
 นายพัฒนาการ  ฆารวิ พัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพานเป็น
 ประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติ
 เทศบาล  พุทธศักราช  2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  13  พุทธศักราช  
 2552)  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
 ต าบลล าพานจึ งแต่ งตั้ ง   นาย พัฒนาการ  ฆารวิ พัฒน์  สมาชิกสภา
 เทศบาลต าบลล าพานเป็น ประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  2564 
   ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  2564 

      นายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์ประธานเทศบาลต าบล 
 ล าพานขึ้นประจ าที่นั่งประธานสภาเทศบาล และด าเนินการประชุมตาม 
 ระเบียบวาระต่อไปค่ะ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์       ผมขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ท่านสมเจตต์  เต็งมงคล 
ประธานสภาเทศบาล เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลล า

พานครั้งแรกในวันนี้ และขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากเพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลที่ไดเ้ลือกผม เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลล าพานผมขอให้สัญญา
ว่าจะตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ให้เต็มก าลังความสามารถ และจะรักษาเกียรติภูมขิอง
สภาเทศบาลนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอันทรงเกียรตินี้ และขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม 

 ระเบียบวาระท่ี  3                       เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ในระเบียบวาระที่  3  การเลือก
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลต าบลล าพานขอเรียนเชิญ  เลขานุการสภาเทศบาล
 ชี้แจงข้อกฎหมาย 
นางสาวรัชดา  ศรีสว่างวงศ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496   มาตรา  24  วรรคสอง  
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
 พุทธศักราช  2547  ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้สภาท้องถิ่น
 เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ส่วนวิธีการเลือก  ตามข้อ  12  ก าหนด          
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับ 
 จ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดส าหรับเทศบาล 
 ต าบลล าพานมีรองประธานเทศบาลได้ 1 คน  โดยใช้วิธีการเลือกประธาน 
 สภาท้องถิ่นโดยอนุโลม  กล่าวคือ สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
 ท้องถิน่  ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ชื่อ 
 ที่เสนอไม่จ ากัด จ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ 
 เหล่านั้น   โดยวธิีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อ 
 ตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
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 ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้ 
 เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีเดิมหากปรากฏว่าได้คะแนน 
 สูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาดจึงขอเรียนเสนอให้      
 ที่ประชุมรับทราบค่ะ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ผมขอเชิญให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารง 
ประธานสภาเทศบาล ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลล าพานโดยต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล 
 รับรองไม่น้อยกว่าสองคนนะครับ ขอเชิญคุณปัทมา  เรืองแจ้ง  
นางปัทมา  เรืองแจ้ง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันขอเสนอนายขุนทอง นันอ าไพ                                    
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลค่ะ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ตามท่ี คุณปัทมา เรืองแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อนาย 
ประธานสภาเทศบาล  ขุนทอง นันอ าไพ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลขอผู้รับรองไม ่
 น้อยกว่า สองคนนะครับ 
นายสมพงษ์  จ าเริญรักษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมพงษ์  จ าเริญรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
นางสาวศรุตรา  พระโนราช  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวศรุตรา  พระโนราช 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองค่ะ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมขอเสนอนายนิคม จับตะเฆ ่                                   
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลครับ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ตามท่ี คุณจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อนาย 
ประธานสภาเทศบาล  นิคม จับตะเฆ่ เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลขอผู้รับรองไม ่
 น้อยกว่า สองคนนะครับ 
นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญจันทร์ มาศงามเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
นางพรสวรรค์ รักภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพรสวรรค์ รักภักดี 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองค่ะ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มเีป็นอันว่ามีสมาชิกที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
 เทศบาล 2 ท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496   มาตรา   
 24  วรรคสอง   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
 สภาท้องถิ่นพุทธศักราช  2547  ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ 
 สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ส่วนวิธีการเลือก  ตามข้อ  12   
 ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับ 
 จ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดส าหรับเทศบาล 
 ต าบลล าพานมีรองประธานเทศบาลได้ 1 คน  โดยใช้วิธีการเลือกประธาน 
 สภาท้องถิ่นโดยอนุโลม  กล่าวคือ สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา 
 ท้องถิ่น  ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ชื่อ 
 ที่เสนอไม่จ ากัด จ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ 
 เหล่านั้น   โดยวธิีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อ 
 ตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   



 ๗ 

 ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้ 
 เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธีเดิมหากปรากฏว่าได้คะแนน 
 สูงสุดเท่ากันอีกให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด ผลปรากฏว่า 

1. นายขุนทอง นันอ าไพ  ได้รับคะแนน 8 คะแนน 
2. นายนิคม จับตะเฆ่   ได้รับคะแนน 3 คะแนน 
ดังนั้นนายขุนทอง นันอ าไพ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา 

 เทศบาลต าบลล าพานเมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลได้มีมติเลือกรองประธานสภา 
 เทศบาล เรียบร้อยแล้ว  ผมขอพักการประชุม  10   นาที    เพ่ือให้มีการ 
 น าเสนอท่านนายอ าเภอ ลงนามในประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล 
 ต าบลล าพานต่อไป 
มติที่ประชุม เลือก  นายขุนทอง นันอ าไพ เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ในโอกาสนี้   ผมในนามตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลประธานสภา
เทศบาล ต าบลล าพานผมขอเชิญท่ านขุนทอง นันอ า ไพ   รองประธานสภา
 เทศบาล ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อสภาเทศบาล 
 
นายขุนทอง นันอ าไพ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ   กระผมนายขุนทอง  นันอ าไพ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การ 

 สนับสนุนและมีโอกาสได้รับต าแหน่งอันทรงเกียรตินี้  กระผมขอสัญญาว่า
 กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  สิ่งไหนที่จะน าพาไปซึ่ง
 ความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่น  กระผมก็จะท าโดยค านึงถึงประโยชน์               
 ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนครับ  และจะพยายามพัฒนาสภาเทศบาล             
 อันทรงเกียรติแห่งนี้ให้เข็มแข็ง  ขอบคุณครับ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ในโอกาสนี้  ผมในนามตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาล ต าบลล าพาน ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  ท่านสมเจตต์  เต็งมงคล 
 ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลล าพานครั้งแรก  

ในวันนี้และเพ่ือเป็นเกียรติ  ตลอดจนเป็นขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของสภาเทศบาลแห่งนี้   ผมขอเรียนเชิญท่านนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้
เกียรติประดับขีดให้แก่นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพาน  
ทั้ง  12  คน พร้อมกล่าวให้โอวาท ครับ 

  ขอขอบพระคุณท่านนายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  เป็นอย่างสูงและ  
 ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี   4     การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์     ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่  4  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล             
ประธานสภาเทศบาล ต าบลล าพานขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงข้อกฎหมาย 
นางสาวรัชดา ศรีสว่างวงศ์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 18 วรรคแรก ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่น
 เลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 นั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้
 ค านึงถึงความรู้  ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น” 



 ๘ 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์     ผ ม ข อ เ ชิ ญ ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล เ ส น อ บุ ค ค ล ที่                               
ประธานสภาเทศบาล เห็นสมควรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลล าพานโดยต้องมีสมาชิกสภา 
 เทศบาลรับรองจ านวน2 คนขอเชิญคุณพรสวรรค์ รักภักดีครับ 
นางพรสวรรค์ รักภักด ี  ดิฉันนางพรสวรรค์ รักภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
 ต าบลล าพาน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์     ขอผู้รับรองด้วยครับ    
ประธานสภาเทศบาล 
นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์ สมาชิก
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญจันทร์ มาศงามเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองครับ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์     มีผู้รับรองถกูต้อง มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ    
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
 พุทธศักราช  2547  ข้อ  14  ถือว่า  นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย เป็นผู้ได้รับ
 เลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลล าพานครับ  
มติที่ประชุม เลือกนางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็น   
 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  5     การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2564 และวันเรก่มสมัย
 ประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  2565   
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ต่อไปผมขอน าเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  ชี้แจงข้อกฎหมาย 
นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ  ตามมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 
 2496   ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุม
 สามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาล
 ก าหนด  และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  
 และตามข้อ  11(2)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ 
 ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ก าหนดว่า  ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล
 ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  
 แต่ละสมัยในปีนั้ นมีก าหนดกี่ วัน   กับให้ก าหนดวันเริ่ มประชุมสมัย
 ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรก  ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  2496  มาตรา  24  ก าหนด                     
 ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก
 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด กระผมจึงขอ 
 เสนอให้มสีมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยแรก  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13  
 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่11 มิถุนายน 2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ผม 
 ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ ขอเชิญ  คุณพรสวรรค์  รักภักดีครับ 
 
 



 ๙ 

 
นางพรสวรรค์  รักภักดี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางพรสวรรค์  รักภักดี ขอเสนอให้การประชุมสมัยสามัญ   
 สมัยแรก  เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมถึงวันที่12 มิถุนายน 2564 มี 
 ก าหนดไม่เกิน  30  วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  มีสมาชิกทา่นใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมใน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกครับ 

1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่11 มิถุนายน 2564 มี
ก าหนดไม่เกิน 30 วัน ยกมือครับ 

  เห็นด้วย 7 เสียง   
2. เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมถึงวันที่12 มิถุนายน 2564 มีก าหนดไม่

เกิน  30  วัน ยกมือครับ 
 เห็นด้วย 3 เสียง 

มติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม  
 2564 ถึงวันที่11 มิถุนายน 2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่สอง เริ่มตั้งแต ่
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีก าหนดไม่เกิน  
 30 วัน  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ ขอเชิญ  คุณพรสวรรค์  รักภักดี
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพานครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางพรสวรรค์  รักภักดี ขอเสนอให้การประชุมสมัยสามัญ   
 สมัยที่สองเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม 2546 มีก าหนดไม่เกิน 30วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมใน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ครับ 

1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ยกมือครับ 

  เห็นด้วย 6 เสียง   
2. เริ่มตั้งแต่วันที่1 ถึง 30 สิงหาคม 2546 มีก าหนดไม่เกิน 30 วันยกมือครับ 

 เห็นด้วย 4 เสียง 
มติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่สอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  
 2564 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่สาม เริ่มตั้งแต ่
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีก าหนดไม่เกิน  
 30 วัน  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ ขอเชิญ  คุณพรสวรรค์  รักภักดี
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพานครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางพรสวรรค์  รักภักดี ขอเสนอให้การประชุมสมัยสามัญ   
 สมัยที่สามเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม 2546 มีก าหนดไม่เกิน 30วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมใน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ครับ 

1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
ยกมือครับ 



 ๑๐ 

  เห็นด้วย 6 เสียง   
2. เริ่มตั้งแต่วันที่1 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 มีก าหนดไม่เกิน 30 วันยกมือ

ครับ 
 เห็นด้วย 4 เสียง 

มติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  
 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต ่
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564มีก าหนดไม่เกิน  
 30 วัน  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ ขอเชิญ  คุณพรสวรรค์  รักภักดี
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าพานครับ 
นางพรสวรรค์  รักภักดี   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  ดิฉัน นางพรสวรรค์  รักภักดี ขอเสนอให้การประชุมสมัยสามัญ   
 สมัยที่สามเริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 มีก าหนดไม่เกิน  
 30วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมใน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ครับ 

1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 
วัน ยกมือครับ 

  เห็นด้วย 6 เสียง   
2. เริ่มตั้งแต่วันที่1 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 มีก าหนดไม่เกิน 30 วันยกมือ

ครับ 
 เห็นด้วย 4 เสียง 

มติที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์        ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรกประจ าปี 2565 
ประธานสภาเทศบาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   

 ก าหนดไม่เกิน  30  วัน มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
 ถ้าไมม่ีถือว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบ ให้เลขาสภาอ่านสรุปการก าหนดสมัย 
 ประชุมสภาเทศบาล เชิญครับ 
นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2564 และวันเริ่มสมัย 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  2565  ดังนี้  

1. สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564 
- สมัยแรก ตั้งแต่วันที 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
- สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
- สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 
- สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

2. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ( ประจ าปี 2565 ) 
- สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนดสามสิบวัน 

 
 
 
 



 ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี    6     การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลต าบลล าพาน
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงข้อกฎหมายครับ 
นางสุพิชฌาย์ ภูถาดลาย  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาเทศบาลท้องถิ่น  พุทธศักราช  2547  ข้อ  103  คณะกรรมการ               
 สภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ 
  (1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น              
  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
 บุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่ าสามคน                
 แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ  104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระท ากิจการ            
 หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ  อันอยู่ ในกิจการของสภาท้องถิ่น              
 แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  
 เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
  ข้อ  105  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
 ที่ไม่ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ           
  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่น ๆ  ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

  ข้อ  107  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภา
 ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล             
 ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
 เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณี      
 ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  โดยปกติกิจการของสภาเทศบาล  จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
 สามัญประจ าเทศบาล  จ านวน  2  คณะ  คือ  คณะกรรมการตรวจรายงาน
 การประชุม  และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  จึงเรียนที่ประชุม
 เพ่ือโปรดพิจารณาค่ะ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและเสนอชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล บุคคลที่สมควร แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลล าพาน 
 ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้เรียนให้ทุกท่านทราบโดยเป็น 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติซ่ึง 
 คณะกรรมการแต่ละชุดมีจ านวน ไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญท่าน 
 สมาชิกเสนอรายชื่อครับ  ขอเชิญคุณพรสวรรค์ รักภักดี ครับ    
นางพรสวรรค์ รักภักดี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางพรสวรรค์ รักภักดี 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล
 ต าบลล าพานดังนี้ 



 ๑๒ 

 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
 จ านวน    3    ท่าน   คือ 

1. นายสมพงษ ์จ าเริญรักษ์ โดยมี นางปัทมา  เรืองแจ้ง และ นาง
นภาพร  ภูลา เป็นผู้รับรอง 

2. นางนภาพร  ภูลา โดยมี นายสมพงษ ์จ าเริญรักษ์  และนางกนกพร  
ฤทธิ์รักษา เป็นผู้รับรอง 

3.  นางสาวศรุตรา  พระโนราช โดยมี นายสมพงษ์  จ าเริญรักษ์  
และนางปัทมา  เรืองแจ้ง เป็นผู้รับรอง 

นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์    ตามท่ี คุณพรสวรรค์ รักภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอ 
 รายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบ ต่อไป 
 เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอสอบถามสภา 
 เทศบาลแห่งนี้ว่าเราจะด าเนินการเลือกในวันนี้เลยหรือรอเลือกในห้วงการ 
 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติวันนี้ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาและเสนอชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล บุคคลที่สมควร แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติซ่ึงเลือกได้ไม่ 
 น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน 7 คน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อครับ  ขอ 
 เชิญคุณปัทมา  เรืองแจ้ง ครับ    
นางปัทมา  เรืองแจ้ง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันขอเสนอนางพรสวรรค์ รักภักดี                                    
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
  -  นายขุนทอง นันอ าไพ และ นางกนกพร ฤทธิ์รักษา เป็นผู้รับรอง 
 
นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมขอเสนอนายนิคม  จับตะเฆ่  
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  -นายสมพงษ์  จ าเริญรักษ์ และ นายประยงค์ แสงจ าปา เป็นผู้รับรอง 
นางพรสวรรค์  รักภักดี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันมขอเสนอนายบุญจันทร์ มาศงามเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  -นายจรวย  ฤทธิ์ประดิษฐ์ และ นางปัทมา เรืองแจ้ง เป็นผู้รับรอง 
นายนิคม  จับตะเฆ ่  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลกระผมขอเสนอนายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  -นางพรสวรรค์ รักภักดี และนายประยงค์ แสงจ าปา เป็นผู้รับรอง 
นางพรสวรรค์  รักภักดี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันมขอเสนอนายประยงค์ แสงจ าปา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ 



 ๑๓ 

 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  -นายนิคม  จับตะเฆ่ และ นายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ เป็นผู้รับรอง 
นายประยงค์ แสงจ าปา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมขอเสนอนางปัทมา เรืองแจ้ง  
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  -นางกนกพร ฤทธิ์รักษา และนางนภาพร ภูลา เป็นผู้รับรอง 
นางสาวศรุตรา  พระโนราช  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันขอเสนอนางกนกพร ฤทธิ์รักษา  
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  -นางพรสวรรค์  รักภักดี และนายขุนทอง นันอ าไพ เป็นผู้รับรอง 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
 ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
 เทศบัญญัติ จ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นางพรสวรรค์ รักภักดี 
2. นายนิคม จับตะเฆ่ 
3. นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง 
4. นายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ 
5. นายประยงค์ แสงจ าปา 
6. นางปัทมา เรืองแจ้ง 
7. นางกนกพร  ฤทธิ์รักษา 

นางพรสวรรค์ รักภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเรียนว่าหลังจากได้คณะกรรมการฯครบ  
สมาชิกสภาเทศบาล 7 คนแล้ว คณะกรรมการต้องเลือกคนประธานฯและเลขาฯค่ะ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ครับ ตามข้อ 109 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ก าหนดให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
 เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น 
 โดยให้เลขานุการสภาท้องถิ่นนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา 
 ท้องถิ่นครั้งแรก  
  -สักพักการประชุม 10 นาที- 
 
นายประยงค์  แสงจ าปา  ขอเสนอนางพรสวรรค์ รักภักดี ประธานกรรมการแปรญัตติร่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบัญญัติ  
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  -นายบุญจันทร์ มาศงามเมืองและนายนิคม จับตะเฆ่ เป็นผู้รับรอง 
นางปัทมา เรืองแจ้ง  ขอเสนอนายจรวย ฤทธิ์ประดิษฐ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปร 
สมาชิกสภาเทศบาล ญัตติร่างเทศบัญญัติ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์          ขอผู้รับรองด้วยครับ 



 ๑๔ 

ประธานสภาเทศบาล   
  -นางพรสวรรค์ รักภักดีและนายบุญจันทร์ มาศงามเมือง เป็นผู้รับรอง 
 
 
 
 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม ่
ประธานสภาเทศบาล มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบให้นางพรสวรรค์ รักภักดีเป็นประธาน 
 กรรมการแปรญัตติ ร่ างเทศบัญญัติ และนายจรวย ฤทธิ์ ประดิษฐ์  เป็น
 เลขานุการฯ 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายพัฒนาการ ฆารวิพัฒน์   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ส าหรับใน
ประธานสภาเทศบาล วันนี้ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุก 
 ท่าน ผู้อ านวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอปิดประชุมครับ 
เลิกประชุม    13.30 น. 
           
 
 

               (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสุพิชฌาย์  ภูถาดลาย) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงลงลายมือชื่อรับรอง 
ความถูกต้อง เมื่อวันที่        เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
 (นายสมพงษ์  จ าเริญรักษ์)     (นางนภาพร  ภูลา) 

    ประธานกรรมการ          กรรมการ 
 
   (ลงชื่อ) 
     (นางศรุตรา  พระโนราช) 
     กรรมการและเลขานุการ 

 
 สภาเทศบาลต าบลล าพาน มีมติรับรอง เมื่อวันที่        เดือน           พ.ศ. 2564 
ประธานสภาเทศบาลจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์) 
          ประธานสภาเทศบาลต าบลล าพาน 
 
 



 ๑๕ 

 
 
 
 
 


